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OSTROMNAPOK – VÁRVÉDŐ IPAROSOK
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A szervezésből kivette a részét
a műKámán
Z.
velődési központ csapata Pócza zoltán
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volna az időben – éppen 484 évet. Itt
minden épp úgy néz ki, és úgy is érzem
magam!”.
Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán
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Kerékpárút összeköt
V á RO sHá z A

Július 29-én adták át a lakótelepet
az egészségházzal összekötő kerékpárutat. sugározta a meleget a
sima, fekete aszfalt, amit egy héttel korábban terítettek el. Már az
átadás előtt a biciklisek birtokba
vették az új utat, hiszen az orvosi
rendelők, a gyógyszertár gyorsan
elérhető a lakótelepről,
a vasútállomásig történő kerekezést is biztonságossá teszi. Két kerékpárostól kérdeztük a
véleményét, mindketten pozitívan fogadták
az új kerékpárutat, és
ígérik a rendszeres
használatát.
A kerékpárút átadásának első perceit a
Concordia-Barátság
Énekegyesület előadása tette ünnepélyessé. Huber László polgármester a beruházás megvalósításának
folyamatáról beszélt. Megköszönte
a résztvevők munkáját, kiemelte
ágh Péter országgyűlési képviselő, fejlesztési biztos tevékenységét, aki kezdettől fogva az ügy
mellé állt. Eredmény, hogy Kőszeg

Város Önkormányzata 100 millió
forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Kormánytól. több
projekt mellett ebből a pénzből
(26 320 747 Ft) épülhetett meg a
lakóteleptől az egészségházig vezető 330 méter hosszú kerékpárút.
A városvezető emlékeztetett arra,

keit szolgálják, alapvetően fontos,
hogy „együtt örüljünk, örülhessünk
a közösen elért eredményeknek, a
fejlődéseknek”.
ágh Péter kiemelte, ez a 100 millió
forintos támogatás nemcsak siker,
hanem folytatása is a közös munkának, amelynek révén már több
beruházás valósult meg kormányzati támogatásból. ágh Péter arról
beszélt, hogy számára megtiszteltetés a lakosság érdekeit szolgálni.
Kőszegen a most véget érő fejlesztésekkel csak egy szakasz zárult le,
de lesz még folytatás. A képviselő
arra is emlékeztetett, hogy rengeteg
még a feladat, hosszú lajstromot
tudna összeállítani belőlük, de ne
felejtsük el azokat a problémákat,
amelyeket egy-egy beruházással
már sikerült közösen megoldani.
KZ

Városmajor
Idézet a KéV júliusi számából:
„Plechl tibor vetette fel a jelenlegi
piac mellett üresen álló Kratochwillház 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 plusz
az építés költségét is, amelyek együtt
túllépik a Városmajor felújítására felhasználható 300 millió Ft-ot.”

hogy a kormányzati támogatásból
valósulhatott meg a gimnáziumban
a kosárlabda és a röplabdapálya,
illetve a temető utca középső szakaszának a felújítása, valamint
a Balog iskola szennyvízelvezető
rendszerét is kijavították. A polgármester arra hívta fel a figyelmet,
hogy a fejlesztések a lakosság érde-

Fogadóórák időpontjai
HuBER LÁsZLÓ polgármester: szeptember 7.
DR. ZALÁN gÁBOR jegyző: augusztus 10., szeptember 14.
BÁsTHY BÉLA alpolgármester: augusztus 24.
DR. NAgY EDINA aljegyző: augusztus 17.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TÓTH gÁBOR önkormányzati képviselő szeptember 5-én
(hétfőn) 17 – 18 óra között,
sAs NORBERT a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
szeptember 7-én (szerdán) 17 – 18 óra között,
PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő szeptember 8-án
(csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart.
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.
HuBER LÁsZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
szeptember 7-én (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.

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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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 gép, sövénynyíró gép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó,
motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész) 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.
Fentiek értelmében főszabályként

tehát hétfőn reggel 6 órától szombat este 9 óráig lehet többek között
füvet nyírni. Ez alól kivételt jelentenek a munkaszüneti napok, mert
munkaszüneti napon nem lehet zajos gépeket használni. Például idén
november 1-je (munkaszüneti nap)
keddre esik, így ez esetben hétfőn
este 9 órától szerda reggel 6 óráig
nem lehet füvet nyírni (illetve zajkeltő gépi berendezéseket használni).
Az önkormányzati rendelet szövege
elérhető a www.koszeg.hu honlapon, valamint a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán.
Dr. Zalán gábor s.k.
jegyző

Uszoda
Négymillió forint ráfordítással újítják
fel az uszodát, amelyet teljes egészében a működtető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszíroz. Augusztus végén, szeptember
elején cserélik le az úszómedence

SZERECSEN

GYÓGYSZERTÁR

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

INGYENES
PARKOLÓ
UDVARBAN!
IN
NGYEN
GY
G
YE
EN
NES
ES P
ARKOLÓ AZ
AZ UD
DVA
VARBAN!
Telefonszám: (+36) 94/563-060
E-mail: info@szerecsen.hu

Óvoda
Jó ütemben halad a Központi
Óvoda felújítása, augusztus végétől birtokba vehetik a gyermekek
az épületet. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (belügyminiszter) az államháztartásért felelős miniszterrel közösen hirdettek
pályázatot, ahol az önkormányzat
30 millió forint támogatást nyert el
erre a célra. Ehhez az összeghez a
képviselők megszavaztak 7,5 millió
Ft-os önrészt. A kivitelezési munkálatok júniusban kezdődtek. Cserélik
a nyílászárókat, megújul a szennyvízelvezető rendszer és az elektromos hálózat, új foglalkoztatót,
tornatermet alakítanak ki további
kiszolgáló helyiségekkel együtt, és
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Zaj elleni védelem
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modern lesz a melegítő konyha.
A terveket sz. sopár Katalin építész
(Aszterv Kft.) készítette. A kivitelezést közbeszerzési eljárást követően
a szárnyasép Kft. végzi el.
KZ
pályaelválasztó köteleit. A nagyközönség számára nem látványos
a gépészeti felújítás, a tanmedence vizét elemző rendszer, a vegyszeradagoló tervezett változásai.
Augusztus 15-től 21-ig az uszoda
zárva tart. Ekkor újítják fel a női és
a férfi tusolókat. Augusztus 22-től
újból várja a vendégeket.

GYÓGYSZEREK,
TÁPSZEREK,
KOZMETIKUMOK,
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK,
BABAÁPOLÁSI CIKKEK

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

MINDEN HÓNAPBAN SZIMPATIKA AKCIÓK!
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„Első kézből!”
V á RO sHá z A

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a tavalyi nyár rendkívüli
időjárást hozott, mely addig még
emberemlékezet óta nem tapasztalt forró és száraz hőhullámokban
nyilvánult meg. sokat szenvedett
tőle a természet, az állatok és mi,
emberek is.
Az idei nyár egy egész más arcát
mutatja, melyre a hirtelen, sorozatban kialakuló nagyon heves
viharok, esőzések és szintén emberemlékezet óta nem tapasztalt
óriási jégverések a jellemzők. sajnos a kőszegi szőlő- és gyümölcsültetvényekben is az történt, mint
az ország számos helyén, hogy
amit az áprilisi rendkívüli fagy nem
pusztított el, azt a jégverés részben
vagy egészben megsemmisített. Ez

2016. Augusztus 9.

bizony nagyon komoly, esetenként
szinte elviselhetetlen károkat okozott a gazdáknak. Őszintén bízom
benne, hogy valahogy megoldják az
átmeneti rendkívüli nehézségeket a
borászaink, és nem fogja hosszú távon éreztetni hatását a borászatban
ez a természeti csapás.
A városvezető szemével nézve
megállapíthatom, hogy a városüzemeltetésben is komoly kihívás
elé állítja az Önkormányzatot és a
Városüzemeltető Kht.-t a mostani átlagnál sokkal csapadékosabb
időjárás. Az amúgy is rossz állapotban lévő úthálózatunk még tovább romlott, illetve sokkal többet
kell költeni az útjavításokra és a
csapadékvízelvezető-rendszer tisztítására, karbantartására. Fokozottan kell foglalkozni a hegyi, illetve
vízmosásos utak helyreállításával,
ami időnként szélmalomharcnak is
tűnik, mert amit ma felhordunk az
útra kavicsot, azt a következő heves

A szennyvíz és az ivóvíz
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Megkondult a vészharang, amikor
2014. március 27-én a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkotott a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről.
Egy korábbi felmérés szerint a
szabóhegyen élők 2012-ben egy
alkalommal sem rendelték meg
szennyvízgyűjtő aknájuk tartalmának elszállítását, holott ezen a
területen nincs kiépített csatorna,
vízvezeték viszont igen. tény, hogy
az ivóvíz felhasználása során biztosan keletkezett szennyvíz. Az is
tény, hogy 2012-ben a hegyoldalban lévő József-forrás, illetve
Kövi-dűlői kút vízét megvizsgálta
az áNtsz, és a sérülékeny vízbázis
okán nem engedélyezte ezek használatát, különös tekintettel a nem
szabványos szennyvízgyűjtők és a
kivezetők miatt fellépett fertőzésveszélyre.
A képviselő-testület 2014. április 1-jén hatályba lépett rendeletében meghatározta az érintett
ingatlanok tulajdonosaira háruló
kötelezettségeket. Arról is döntöttek, hogy a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális szolgáltató

Nonprofit Kft. kizárólagos feladata
a folyékony szennyvíz elszállítása.
Az ehhez szükséges feltételekkel a
kft. nem rendelkezett, ezért önkormányzati támogatással vásároltak
egy traktort és egy 7 m3 űrtartalmú
szippantó tartályt.
A korábbi lapszámokban közzétett
hírek többféle reakciók váltottak ki,
de elsődlegesen mégiscsak a tenni
akarás győzött. A legérintettebb területen megalakult a szabóhegyért
Közösen Egyesület. A tevékenységükben a „közösen” szó a meghatározó. A háztartási szennyvíz elszállítására egyre több igény érkezik
nemcsak erről a területről, hanem
a város más utcáiból is. A városgondnokságtól kapott tájékoztatás
szerint 2015-ben 232 alkalommal
1227 m3 folyékony szennyvizet
szivattyúztak ki a gyűjtőaknákból.
Ebben az évben, június végéig az
elszállított háztartási szennyvíz
mennyisége 937 m3. Az időarányosan jelentős növekedésre mondta
Kovács István városgondnok, hogy
ezzel a kft. szolgáltatásra vonatkozó veszteségei is növekednek. A
feladatot viszont el kell végezni a
hegyek ivóvíz bázisának védelme
érdekében. Az elmúlt években a

eső lemossa. Ennek ellenére igyekszünk magunkat utolérni az útjavításokkal, amihez kérném a tisztelt
Városlakók megértését, türelmét.
A nem lakóövezeti, külterületi utak
javításánál számítunk az ingatlantulajdonosok
közreműködésére,
segítségére. Ez abban nyilvánulhat
meg, hogy a városgondnokság által a javítandó útra hordott anyag
eldolgozásában fizikailag közreműködnek. Az ilyen fajta összefogás hozhat csak igazán eredményt

azokon az utakon, amelyek nem
részei a belterületi úthálózatnak,
de fontos szerepük van a zártkertek
és az üdülőingatlanok megközelítésében.
természetesen tudom, hogy az
igazi hosszú távú megoldást az
utak szilárd burkolattal való ellátása és a csapadékvíz megfelelő
elvezetése jelentené, de egyenlőre
erre anyagilag az önkormányzat
nem képes. A következő években
reményeink szerint a pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések
javítani fognak az utak és a csapadékvízelvezető-rendszer állapotán, de addig is kérem türelmüket,
megértésüket, és ha lehet segítő
közreműködésüket is.
A nyár hátralévő részére jó pihenést a szabadságon lévőknek és
mindnyájunknak pedig „normális”
időjárást kívánok!
Huber László
polgármester

szivattyúzás technikai fejlesztése
is megtörtént, mostanra már 70
méter szívótömlő áll rendelkezésre.
A hegyvidék kertjeiben a szennyvíztároló aknák sok esetben távol
vannak a bekötő utaktól, helyenként jelentős a szintkülönbség,
amely már fizikailag akadályozza
meg a szennyvíz szivattyúzását. A
technikai fejlesztések után is vannak olyan ingatlanok, amelynek
aknájából nem lehet kiszivattyúzni
a szennyvizet. A városgondnok szavai szerint ezeknél az ingatlanoknál
az aknákat kell áthelyezni az út

közelébe, vagy más megoldást kell
alkalmazni. A traktor a szennyvizet
szombathelyre viszi a tisztítóba. A
fuvarozás költséges, nemcsak a kft.nek, hanem az ingatlan tulajdonosának is. Egyik érintett lakó szerint
a havi átlagos költsége meghaladja
a tízezer Ft-ot. A jelentős költségek
miatt többen a biológiai szennyvíztisztító kiépítésén gondolkodnak, a
megvalósítással tervezők is foglalkoznak. Vannak olyan ingatlanok,
amelyek érvényes építési engedélylyel rendelkeznek.
Kámán Z

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat
tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában:
 Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. fszt. 1. sz. alatti 43 m2 nagyságú
lakás.
 Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I. emelet 3. sz. alatti 68 m2
nagyságú lakás.
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint németh Ildikó
ügyintézőnél (Tel: 94/562-529).

A kőszegi MeA-GOLD Kft. felvételt hirdet
csökkentett munkaképességűek részére
4, 6, 7 órás munkaidőbe,
egyéb termék összeszerelő munkakörbe.
Érdeklődni: +36/30 4913214
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Közlekedés fejlesztése
Kőszegen a következő időszakban jelentős fejlesztések valósulhatnak meg. A KRAFt és tOP
pályázatok indulásával kezdetét veszi egy nagy
ívű közlekedés-fejlesztés, melynek célja Kőszeg
korszerű, biztonságos, környezetbarát és fenntartható közlekedési rendszerének a kialakítása.
Erről kértünk tájékoztatást Huber László polgármestertől. több évi várakozás után július végén
befejeződött a temető utca középső szakaszának
felújítása, amely a városközpontból indul kifelé,
elviszi a turistákat az üdülőövezetbe, a jelentősége pedig abban áll, hogy az érintett lakosság
közlekedését szolgálja. Kormányzati támogatásból erre a célra 35 747 366 Ft-ot fordított az
önkormányzat. Kétrétegű aszfaltozással megújult az útfelület, kicserélték a szegélyköveket,
a csatlakozó utcákhoz vízelnyelőket építettek be.
A képviselő-testület döntött, és már beadták a
pályázatot a temető utca harmadik szakaszának,
a szénsavas kútig történő felújítása érdekében.
Erre várhatóan a következő évben kerülhet sor.
Az ütemterv szerint jól halad a jelenlegi vasútállomás helyén az intermodális csomópont kialakítása, amely a gYsEV zrt.-vel közösen valósul
meg. A Kőszeg–szombathely közötti vasútvonal
fejlesztését a zrt. vállalta fel, az itt létesítendő

autóbusz állomás kiépítését az önkormányzat
valósítja meg. A kormány 1337/2016. határozatában meghozta a döntését, támogatja az
önkormányzatot az intermodális csomópont
kiépítése érdekében a KRAFt projekthez kapcsolódóan. Az építési tervek még nem készülhettek el, de annyi bizonyos, hogy autóbuszról
vonatra szállni egyszerűen és gyorsan lehet, hiszen a megállók egymás mellett lesznek. A P+R
rendszer keretén belül parkolót is kiépítenek, és
megújul az állomás épülete. Új, környezetbarát,
kőszegi léptékű autóbuszok valósítják meg a helyi járatú közlekedést. Nemcsak az önkormányzat, hanem a gYsEV zrt. is központi kérdésnek
tekinti a fejlesztést, a vasúti közlekedés érdekében a zrt. már tavaly is jelentős fejlesztéseket
hajtott végre egészen szombathelyig.
A tudomány tárháza lesz az egykori MáV Diákotthon, amely a Pannon Egyetem Campusának
ad otthont, a teljes beruházás 2020-ig készül el.
Nagyon fontos lesz a városlakók számára, hogy
a Campus megközelítését szolgáló útfejlesztéshez az önkormányzatnak 300 millió Ft áll a rendelkezésére. A Felső körút majdani fejlesztése is
hangsúlyozottan „kerékpárbarát” módon valósul
meg.

Jégeső
Július 12-én 19 óra után két hullámban érkezett meg Kőszegre a jégeső. A délutáni napos
idő után először a nyári zápor szakadt a városra,
majd hangos kopogás kíséretében dió nagyságú
jégdarabok hullottak le foltokban. A város felé
a viharfelhők Cák felől érkeztek, majd a gubahegy felé vették az irányt. A „Posztógyár” mögött lévő egyik kiskert tulajdonosa szerint csak
elkeseredve lehet kimenni a gondozott kertjébe.
Jelentős károkról adott tájékoztatást Láng József
a szőlőtermelők szövetkezetének elnöke. szavai
szerint a tavaszi fagykár (KéV 2016. május 10.
szám 9. old) után életre kelt hajtásokat roncsolta
szét a jég. A gyenge szövetszerkezetű szőlőveszszőket súlyos károk érték. Ezért a borász szakember szerint a Kövi-dűlőtől a guba-hegyig terjedő területen szüretre nem érdemes gondolni,
és rendkívül kockázatos lett a 2017-es termés is
ezen a földterületen. A Cáki út mellett 30 hektár,
a guba-hegyen 20 hektár, a Borsmonostori-dűlőben 10 hektár területen érte kár a gazdákat.
„szerencséjük” volt a Kálvária-hegy fölött lévő
területek bortermelőinek, mert a Napos-tetőn,
a Római-dombon – a tavaszi fagykárt is beszámítva – a korábbi évek termésének felét
szüretelhetik le. Az elnök szavai szerint a szőlőtermelő szövetkezetet is ilyen mértékű károk
érték. Csökkentett mértékben, de tavasszal itt
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AtOP-3.1.1-15 pályázat keretén belül a Pogányi
út és a kapcsolódó kerékpáros hálózati elemek
kiépítése történik meg 300 millió Ft pályázati
keretösszegből. Cél, hogy a körforgalomtól induló Pogányi út elérjen a lakótelepre. A gábor áron
utca – Pogányi út gyalogos-kerékpáros összekötése, a gábor áron és a Forintos Mátyás utca
kerékpározhatóvá tétele, biztonságos kerékpáros- és gyalogosátkelő kialakítása a Rákóczi
úton (Forintos M. – szent Lénárd utcák között).
Az egészségházhoz vezető, megépült kerékpárútnak a folytatásaként a gábor áron utca kerékpárbarát módon történő felújítása következik. A
tervezett beruházások egyik célja a Rohonci és
Rákóczi utcák forgalmának a csökkentése, így a
két út kereszteződésében lévő veszélyhelyzet is
csökkenne.
A közlekedés több fejlesztési pontjában kiemelt
szerep jut a kerékpározásnak. A Vas Megyei Önkormányzat koordinálásával valósulhat meg a
Kőszegfalvára vezető kerékpárút, amely egészen
az Abért-tóig ér el. A város észak-déli „zöld folyosója” részeként épül majd meg a gyöngyös
parti kerékpárút, amely magában foglalja a Kiss
János utca felújítását, és az utca végén található
Malomárok-híd teljes rekonstrukcióját is. A város
északi részén – turisztikai fejlesztésként – épülhet majd meg az Ausztriába vezető kerékpárút.
KZ

A Kt u á LI s
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cét öntött el a víz, a Károly Róbert térre is ömlött
le a víz a mentőállomás irányából. Négy pincéből szivattyúzták a vizet, nyolc fa veszélyeztette
a villanyvezetéket, egyik ház palatetőzetét verte
darabokra a jég. Ezen az éjszakán hajnalig dolgoztak az tűzoltók. Az elhangzottak szerint nem
tettek semmi mást, mint „segítséget nyújtottak a
károsultaknak”. Ez így igaz, amelyhez az is hozzátartozik, hogy önkéntesen, szabad idejükben.
KZ
is voltak fagykárok, aztán a nedves időszakkal
a gombabetegségek pusztítottak. Elmondása
szerint ritka az olyan esztendő, amikor a lisztharmat és a peronoszpóra egyidőben van jelen a
hajtásokon. Borhiány lesz jövőre, és akinek még
van tavalyi bora, az a termelő már néhány Fttal megemelte az árakat. Az elnök szerint „túl
kell élni”, amelyre ösztönöz Kőszeg bortermelő
hagyománya. „Meg kell menteni, amely még
menthető” nézetet képviselik a gazdák.
A legnagyobb jégkár a lakótelepen érte az autókat, de jutott bőven a Károly Mihály utcába is
(itt készült a fotó.) Néhány autó tetején a jégnyomok százai várják az autófényezőket, a kár a
több százezer forintot is bőven meghaladja.
Július 12. este akadt dolga bőven a tűzoltóknak. A záporeső megérkezésekor segítséget
kértek műszaki mentésre Cák, Kőszegdoroszló,
Kőszegszerdahely önkéntes tűzoltóitól. több pin-
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Kávészünet Schwahofer Károly tűzoltóparancsnokkal
Védjegye a Pusi, az egész város így ismeri, még a szakma is
Ká V É sz Ü NE t

A Kőszegi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság az önkormányzat legfiatalabb intézménye, melyet 1995-ben
alapított Kőszeg Város Képviselő-testülete.
Furcsa paradoxon ez így, mert a civilszervezetek közül az egyik legrégibb és legtöbb
taggal rendelkező egyesület 1868-tól a
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó egyesület nevet
viselte. Az 1867-es kiegyezést követően gr.
széchenyi Ödön országos mozgalma alapján a Kőszegi magisztrátus 1868. augusztus 23-án alapította az egyesületet, melynek célja az eltelt évek alatt sem vesztett
fő értelméből, azaz „szervezett segélyezés
kitört tűzvész alkalmával”. ennek ma is seper András tűzoltóezredes a parancsnoka,
jelenleg a Vas Megyei Katasztrófavédelem
igazgatóhelyettese. A korai időktől kezdődően napjainkig az egyesület létszáma 45 100 fő között váltakozott. A létszám mindig
szoros kapcsolatban állt a tűzoltók helyi
elismerésével. sajnos, voltak időszakok a
város életében, amikor az önkéntes tűzoltóság csak megtűrt, szükséges rossz volt.
szerencsére az egyesület mindenkori tagjai
és vezetése ezeket az időszakokat nagyon
sok lemondás, munka és türelem vállalásával átvészelte, és most büszkén viselheti az ország „legrégibb” Önkéntes Tűzoltó
egyesülete megtisztelő címet. Kőszegen a
harangok tizenegy órakor is megszólalnak.
Történik mindez az 1532-es török ostrom
emlékére. Azt már a kőszegiek sem mind
tudják, hogy a tizenegy órás harangszó
1778 óta szent Flóriánnak – a tüzes mesterségek védőszentjének – tiszteletére is
szól, a város akkori magisztrátusának határozata alapján. napjainkra az egyesület
korszerű – a jelenkor követelményeinek, és
szükségleteinek is megfelelő – eszközállománnyal, és egyéni védőeszközökkel, speciális technikával rendelkezik. schwahofer
Károly a Kőszegi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 2013
óta. születésétől Kőszegen él. A kőszegi
Latexben síelt, ott vált ismert sportolóvá
Két felnőtt fia van. Családja minden tagja
önkéntes tűzoltó.
– Nem gondolom, hogy lenne valaki Kőszegen,
aki a Pusi név hallatán ne rád gondolna.
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– Karner Lajos bácsi /a festő/ felesége – ha valamire szüksége volt, vagy lángost, halat sütött
– mindig átkiabált hozzánk: „Burschi gyere”, ami
kölyköt jelentett és igen bizalmas megszólítás
volt. Egy alkalommal, amikor a Kenyér-hegyre
indultunk edzésre, éppen ott volt a Kelemen zoli
és a Hortobágyi Feri bácsi, meghallották ezt a
megszólítást, rákérdeztek, mi az a Pusi. Így ragadt

rám. Azóta vagyok Pusi, ez az én védjegyem. Az
egész város így ismer, még a szakma is.
– A 70-es években, amikor még Úttörő Olimpiát is rendeztek Kőszegen, berobbantál a
köztudatba. Én akkor fiatal tanárként az
Olimpikon című újságot írtam, veled is készítettem interjút.

– Ma is őrzöm azt a lapot, sőt a Vas Népébe is bekerült a cikk. A sport lett életem meghatározója,
a kertünk végében van az Adler-domb. Nap mint
nap kijártunk csúszkálni, síelni, az utcabeli és a
rokon gyerekekkel. Odajártak a Dreiszkeresek is
a Kolonics Karcsival, meg a MáV-osok a szolnoki
Ottóval, gráf Laci bácsival. Ott kezdődött minden.
Pályát tűztünk ki, megmutatták a fordulásokat,
egyre jobban ment a síelés. Pár év múlva már azt
mondták, hogy Kölyök, most már te tanítsál minket. Az Úttörő Olimpia megyei elődöntője 1968ban volt. Hortobágyi Feri bácsi a Királyvölgyben
meglátott a síléceimmel és azonnal benevezett
sífutásra, ’69-ben a Kenyérhegy tetejéről ugrottam. sportágam az északi összetett (sífutás,
síugrás) volt. 1972-ben az Úttörő Olimpiát megnyertük, utána volt a serdülő Magyar Bajnokság
Budapesten, mindkét számot megnyertem, magyar bajnok lettem. 1972–75-ig nem nagyon
volt ellenfelem. Nem véletlen, hogy Laci bácsi
ragaszkodott hozzám, amikor a 70-es évek végén zakopanéba vitték sítáborba a MáV-osokat.
sportpályafutásom egészen 1981-ig tartott. A
Dózsa vendégsportolójaként 1976-ban kimentem az NDK-ba egy spartakiadra. Majd szívizomgyulladásom miatt másfél év szünet következett.
Végül 1981-ben fejeztem be.
– A tűzoltóság mikor került a látóteredbe?

– Amikor 1976-ban „szabadultam”, beteg lett
az édesapám, segítenem kellett, de Marosvölgyi
Imre a Kenyér-hegy ötletgazdája, edző is ragaszkodott hozzám. Hazajöttem a Latexbe dolgozni.
Idős Kelemen Albert bácsi mindjárt beszervezett
egy bevonult fiatal helyébe a vállalati verseny-

csapatba ’77-ben. Vizes szerelés versenyekre
jártunk. Eltelt egy kis idő, mire 1982-ben a
Kőszegi Önkéntes tűzoltóság tagja lehettem.
Riasztás esetén a gyári csapat a rezsiműhely
dolgozóiból rögtön mozgósítható volt.
– Ma pedig főállású önkormányzati tűzoltó
vagy. Segítsd értelmezni ezt a státuszt.

– Egy BM rendelet értelmében a 20 km-es
körzeten kívül eső területeken híradó ügyeletet
kellett létrehozni. Így kerültem a Bútorszövetgyárból ide, mert 4–5 fő főállású tűzoltóra volt
szükség. Nem lettünk hivatásosok, de minden
képzésben, alkalmassági vizsgálaton részt vettünk. Az Önkéntes tűzoltóság alkalmazottjai
vagyunk. Ellátjuk a tűzoltási, műszaki mentési
feladatokat a vonatkozó miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint Kőszeg városában, és
15 km-es körzetében, 13 településen, 16 000
polgár védelmében, 18 hektár területen. állandó
híradó ügyeletünk rögzíti a lakosságtól érkező és
a PAJzs jelzéséről a segélyhívásokat. 50-55 fő
készenléti szolgálatot ellátó, bevethető önkéntesünk van. A működéshez a katasztrófavédelem
biztosítja az anyagiakat, valamint Kőszeg városa.
– Kőszegen nagy hagyományai vannak a
tűzoltóságnak. Családok több generáción keresztül kötődnek az egyesülethez.

– Így a Fejes, a Horváth, a Nagy, és a seper család. Ma meg már a feleségek is tagjai az egyesületnek, könnyebb a szolgálatunk szervezése, sok
esetben itt is együtt lehet a család.Ügyeletet is
elláthatnak, ki is vonulhatnak, versenyeznek, a
rendezvényeken segítenek. Részt vesznek a gyereknapon, a Mikulás-ünnepélyen, a Karácsonyi
vacsora elkészítésében, ott vagyunk velük az Ostromnapokon, meg az Orsolya-napi vásáron is.
– Maradéktalanul meg lehet szervezni az állandó készenlétet az önkéntesekkel?

– Egy főállású híradó ügyeletes mindig szolgálatban van. Ő riasztja azokat, akik vállalták, hogy
nem hagyják el Kőszeget és 8 percen belül a laktanyában vannak. Minden alkalommal túl is biztosítják a behívhatókat. Egy szerkocsira 3+1 fő kell,
de mindig készen áll 6 fő az 54 képzett tűzoltóból.
Még nem mondott csődöt a rendszer. Büszkeséggel mondom, hogy Pintér Richárd tőlünk került
el sárvárra tűzoltóparancsnoknak, Horváth gábor
szolgálatparancsnoknak, Lakatár gábor pedig a
szombathelyi Kirendeltség vezetője lett. Vonzó
a mi életünkben az is, hogy a versenyek során
eljutunk külföldre: Csehországba, Ausztriába, Németországba, Franciaországba. Ehhez persze meg
kell nyerni a hazai versenyeket, országos bajnok
vehet csak részt külföldi versenyen. Mind a női,
mind a férfi csapataink két olimpián szerepeltek
kiváló eredménnyel, ezüst minősítéssel. Már készülünk a 2017-es Olimpiára.
Kiss János
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Berregtek, másztak
rosvezető arról beszélt,
hogy a szoptatás többet
jelent, mint a táplálás,
erős érzelmi kötődés
forrása az édesanya és
a gyermek között. Az
anyaságot elismerő szavak után a gyermekek
képeskönyvet kaptak, az
édesanyákat pedig vi-
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Augusztus 5-én az Anyatej Világnapi ünnepségre 39 gyermeket vittek el szüleik a szociális gondozási
központba, amely együtt szervezte
az eseményt az önkormányzattal
és a védőnői szolgálattal. Minden
édesanya meghívást kapott, aki az
elmúlt évben legalább fél évig szoptatta a gyermekét. Jó volt látni a
népes csapatot, a jövő nemzedékét,
akik igazi gyermekként
vettek részt a számukra tartott ünnepségen.
Berregtek,
másztak,
lépegettek, különböző hangokkal jeleztek
vissza a műsorszámok
alatt, vagy Huber László
polgármester köszöntő
szavai közben. A vá-

rággal köszöntötte a polgármester.
A vendéglátás előtt az ünnepeltekről
készült egy közös fotó, előtte még a
kilenc hónapos zora és Nolen ikerpárról, akiket lekötött a mászás. Az
ünnepség zenei aláfestését tánczos
Krisztofer, Kállai Judit és Kocsisné
Pethő Judit szolgáltatta.
KZ

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

Levegőt fuvaroznak
Elfogadott a lakosság körében a
hulladékok sárga zsákokba történő szelektív gyűjtése. Az elszállítás
után a zsákok egy részét a Hulladékudvarban válogatják fajtánként
a további feldolgozás érdekében,
de a zsákok többségét egy másik
városban válogatják. Csakhogy ez
annyit jelent, hogy rengeteg „levegőt” fuvaroznak el Kőszegről, jó
sok pénzért. Miért szállítanak el
levegőt? Egyszerű a válasz. A PEtpalackokat, műanyag flakonokat,
sörösdobozokat, és a többi csomagoló anyagot nagyon sokan összepréselés nélkül, kupakkal lezárva
teszik bele a zsákokba, amely aztán
emiatt döntően levegővel lesz tele.
Egy másfél literes PEt-palack súlya
35 g, de ha a térfogatát ötödére
préselik, akkor a sárga zsákba ötször annyi fér el, vagy ennyivel lesz
kisebb a térfogata, nem levegő tölti
ki a zsákot. A „tapossa laposra!!!”
kifejezés nemcsak egy szlogen, hanem egy mérvadó figyelmeztetés a
takarékosságra is. Ha ezt nem teszi meg a lakosság, akkor levegőt
kénytelenek fuvarozni sok pénzért.
A flakonok összepréselése csak figyelmet igényel, a figyelmet pedig
mindenki joggal elvárja másoktól.
Ez legyen igaz fordítva is!
Nézzen rá mindenki az utcára kirakott sárga zsákokra! Aztán figyeljen

a sajátjára, még akkor, mielőtt a
zsákba teszi a palackokat, a tejes
vagy üdítős dobozt. Ügyeljen arra,
hogy a zsákba csak azt tegye bele,
amely abban elhelyezhető. Maradék élelmiszert ne a sárga zsákba
tegye, az ilyet tartalmazó csomagoló anyagot öblítse ki, mert iszonyú büdös lesz a válogatásnál. Aki
mindezt megteszi, annak köszönet
jár azoktól, akik emiatt nem végeznek felesleges és költséges munkát.
KZ
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A programsorozat első hétvégéjét
augusztus 4 – 7. között rendezték meg. A pénteki záporeső átírta a terveket, de az Ostromtanács
ülésén a városbíró (Huber László)
bejelentésére átadták a hatalmat
Jurisics Miklós várkapitánynak
(Petkovits sándor). A Fő térre érkezett szulejmán szultán (stipkovits
István) a küldöttségével, és vele
tartott Ibrahim Nagyvezír (seper
András). Nem hozták el a szépséges
lányokat, mert az elmúlt „kilenc év”
alapján tudták, hogy Jurisics nem
fogadja el az ajándékot.
A janicsárok készültek a harcra,
szombaton délelőtt térdelve imádkoztak, hogy hitük szerint kezdhessék el az ostromot. Hogy ételt
szerezzenek, portyázás közben piacütésre vetemedtek. Lopták (óvatosan vitték) a gyümölcsöt a piaci
árusoktól. Kedves, humoros jelenetek zajlottak. Megérkeztek a Fő térre
Vágfalvi Péter vezénylőtiszt irányításával a mindig készenlétben álló
Kőszegi Darabontok (városőrök),
majd irdatlan csaták, kardozások
kezdődtek el. A nézelődők szurkolva
haladtak – az apróbb sérülésekkel
tarkított – csatározások mellett. A
középkorban használt fegyverekről
az érdeklődők több alkalommal

kaphattak szakavatott tájékoztatást
a Csobáncról érkezett bandériumtól. A fegyverek zaját csendesítette
a déli órákban a Hősök tornyából
hallható tornyosok zenéje. A színpadot körülállták a nézők, amikor
a Kőszegi Orientális táncklub lányai
léptek a porondra. Az ostrom után
nem akadt konkurense a fúvósok
zenei produkciójának, amely végén
a közönséget is megénekeltették. A
BE-JÓ tűztáncának kezdetén elég
volt egy tájékoztató, és a nézők vonultak a templom elé, hogy lássák
a tüzes lányokat. Égő szalmabála
tüzén ugrottak át a várvédők, amikor a végső győzelemért küzdöttek.
A várost-rom, a páratlan produkció mindent legyőzött, mindenkit

Ne féljünk a szemüvegtől!
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Világszintű felmérések alapján az
emberek több mint 50%-ának
lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szemben Magyarországon közel 1.5 millióan
még sosem vettek részt
szemvizsgálaton, pedig
nem látnak jól. Míg
napjainkban a rendszeres tüdőszűrésen, vagy
fogorvosi kontrollvizsgálaton való részvétel
fontossága már mindenki által elfogadott
tény, ezzel szemben
látásunk és legfontosabb érzékszervünk, a
szemünk állapotával érdemtelenül
keveset foglalkozunk. Kevesen tudják, hogy a látásvizsgálat során, később súlyossá váló szembetegsé-

geken túl, a cukorbetegség vagy
akár a magas vérnyomásra utaló
jelek is felfedezhetők. A gyakori
fejfájás, rossz közérzet kiváltó oka
sok esetben az éleslátás és dioptriakorrekció hiánya,
vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz
viselése. Mindemellett az éleslátás egy
olyan életminőséget
befolyásoló
szükséglet és egyben le-

meggyőzött az első tíz év, a tizedik
év sikeréről. A három nap alatt 55
program várta a kőszegeket, köztük volt a Bianna sanat toplulugu
török csoport, amely – a többször

is bemutatott – dervistánccal is elnyerte a közönség tetszését. táncbarátságot kötött a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes, amely nélkül
aligha lehetne kulturális programot szervezni a városban. A tízéves
AtARu Ütőegyüttes koncertjével
igazi ajándékot adott a nézőknek.
Ajándékból jutott a gyermekeknek
is, akik véghez vihették a „Vitézi 7
próbát”. Ennek elemeit a horvátok
és az iparosok állították össze, és
olyan tisztelettel várták a hadapródokat, mint a legyőzött török sereget. „A gyaur hitetleneknek” ígért
pokolból barátság lett. A nézők
igaz barátságot láthattak Ibrahim
és Jurisics találkozásakor.
KZ

hetőség is, melynek köszönhetően
sikeresebbek lehetünk a munka, a
sport vagy tanulmányaink során,
röviden teljesebb életet élhetünk.
Egy helyesen elkészített szemüveg
vagy kontaktlencse nélkül elképzelhetetlen a jó közérzet vagy akár a
közlekedésben való felelősségteljes
részvétel, hiszen a világ nem alkalmazkodik látásunkhoz. A szemüveg
egy „szükséges rossz” szemlélet szerencsére az elmúlt évek során sokat
változott, mégis még mindig sokan
vannak azok, akik tudják, hogy nem
látnak jól, mégsem hordanak szemüveget vagy kontaktlencsét. Első

szemüvegvásárlásunk előtt legtöbbünkben felmerülő félelmeink miatt – pl.: a szemüveg hátrányosan
befolyásolja megjelenésünket, mit
szól hozzá a környezetünk, szemüveget viselni kényelmetlenségekkel jár – sokan döntenek úgy, hogy
inkább nem látnak jól. Napjainkban
a szemüveg egyszerű látásjavító
eszközből megjelenésünk egyik
legmarkánsabb kiegészítőjévé vált,
hiszen az arcunkon viseljük, amit
a statisztikák szerint elsőként a
legtöbben néznek meg. Az optikai
üzletek szakmai hozzáértéssel, a
vizsgálatok pontosságával, az optimális szemüveglencse kiválasztásával, a szemüvegkeret szín és formaválasztékával garantálja, hogy
megtaláljuk az egyéniségünkhöz,
stílusunkhoz legjobban illő és azt
kiegészítő szemüveget. szemüveget
viselni divat.
Kőhalmi-szalay Mónika

ÜZLETEINKBEN 30% KEDVEZMÉNNYEL
VÁRJUK ÖnÖKeT!
Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869
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Mostanra már senki nem tudja
megmondani, hogy az önkéntes
tűzoltóknak miért pont a támadó
török janicsárok szerepe jutott az
Ostromnapok programsorozatban.
Jól tudják, hogy a csatákban mindig vesztesek lesznek, de a nézők, a
városlakók, a turisták egyedi program részesévé válnak.
A tűzoltókból álló török sereg száz
főt tud harcba állítani. A hölgyek,
háremhölgyek seregét 20 – 25 fő
alkotja, ezen kívül 30 gyermekíjász
is rendelkezésre áll. Laprugóból
készítették az íjakat, amellyel már
messze lehet lőni, papírra írt üzenetet lehet a várba bejuttatni. A
z évek során 13 db páncélinget
fontak drótkarikákból. A csatákban
kardok sokaságát használják, amelyek bozótvágó késekből készülnek.
Ennek nemcsak a súlya jelentős,

hanem az elkészítéshez szükséges
munkaórák száma is. A ruházat
megvarrásában óriási feladatot
vállaltak a lányok, az asszonyok. A
korhű jelleg mellett a praktikusság,
és a látvány kiemelt szerepet kapott. A felszerelésben háttérbe szorult a csizma, amelynek ára 30 –
40 ezer Ft. A támogatásokból, saját
forrásból ezt nem lehet beszerezni.
A janicsárok felszerelését alapvetően a helyi támogatók segítségével
és saját pénzből készítették el. A
falmászást szolgáló létrákat a környező falvakból kapják meg. tűzoltó palackot öntöttek körbe betonnal, így készült el a mozsárágyú.
gyutacsok sokaságát robbantják
fel egy-egy ostrom alatt. Az önkéntes tűzoltók a várostromnál is
összefognak, egységesítik az erőket
a velemi, a bozsoki, a nemescsóiak

Csapatépítés

állított, lövésre kész ágyút Harsányi
zsolt céges csapata készítette. számukra az Ostromnapok nemcsak a
harcokról szól, hanem a barátságról
és a szórakoztatásról. Az iparosok
a gyermekeket a középpontba helyezték, nekik több játékot készítettek. A várvédő harcosok állomáshelye mindenkor a külső várudvar. Itt
építik fel a sátrat, a konyhát. Egyegy hétvégi napon 60 – 90 ember
étkeztetését is meg kell oldani. Ebben a Lukácsházáról érkező csapat
jelentős szerepet vállal. Az iparosok
rendszerint vállalják a város vendégeinek (Vaihingen, szenc) a „korhű”
ellátását is. A „barátság” szóval
jellemezhető Ostromnapokhoz az
is hozzátartozik, hogy az iparosok
építik fel a horvátok állomáshelyét.
A város turisztikai eseménye számukra csapatépítést is jelent.
KZ

Az első alkalommal rendezett Ostromnapokon csak nézőként volt
jelen a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók
Ipartestületének a csapata. Az iparosok vezetője, szárnyas János szerint
a másodszor megrendezett programban seper András kérésére vállalták a részvételt. Akkor még nem
tudták, mit is jelent ez számukra, de
örömmel tették. Mostanra 50 – 70
harcost, résztvevőt tudnak mozgósítani. A csapat magját az iparosok
alkotják, hozzájuk csatlakoznak a
családtagok, barátok, ismerősök.
A várvédőknek biztosított a korhű
öltözék, és a technikai felszerelés.
A ruházat döntően Panni varrodájában készült, a feleségek, családtagok ehhez hozzátették a saját
munkájukat. A kardokat, várfalra

bevonásával. A janicsárok seregét
erősíti a Fitt-box csapata. Ösztönző
az összetartás, amely a kőszegi önkéntes tűzoltókat jellemzi. számukra természetes az, hogy a közösségért mindenkinek vállalnia kell
feladatot, a szemléletet az ifjúsági

tűzoltók is gyorsan magukénak érzik. A programok nézői nem tudják,
hogy az események előkészítése és
a befejező tevékenység összesen
legalább két hónapos munkát követel meg sok tűzoltótól.
Kz

Táncklub

nagy szeretettel adják át a kedves
közönségnek minden produkciójukban. Honlapjuk:
http://asterbellydance.weebly.com
Már hagyománnyá vált a Kőszegi
Ostromnapokhoz kapcsolódó rendezvényük (29.old.), a „Kelet Varázsa Nyugaton Hastáncfesztivál”,
melyre ezúttal augusztus 21-én
kerül sor a Jurisics-várban.

÷Az a jó a táncban, hogy amit
a hétköznapokban szürke álarcunk mögé rejtünk, kimondani
nem tudunk, azt bele tudjuk tenni a mozdulatokba. Segít megértenünk, hogy kik vagyunk. Az élet
egy nagy mozgás, és a mozdulataink árulkodnak rólunk – jót is
rosszat is, de ezek vagyunk mi.
És ez szép.” Ez Aster (Lepold ág-
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Janicsárok lettek

nes) ars poeticája, aki több, mint
tíz éve foglalkozik a kelet táncával. több hazai hastáncversenyen
ért el első, illetve dobogós helyezést, valamint arany és ezüst
minősítéseket.
Az általa alapított Kőszegi Orientális táncklub célja, hogy
megéljék a tánc örömét, fejleszszék a női test kultúráját. tagjai,
gyerekek és felnőttek egyaránt a
Jurisics-várban gyakorolják hétről
hétre a hastáncot. Ezt az örömöt

KőszeGen a belvárosban,
új építésű társasházi lakások

eLADÓK!

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

Ár már 10.800.000.-Ft-tól.

Teljes körű ügyintézés helyben.
További tájékoztatás és érdeklődés
a 20/9117080-as telefonszámon vagy
a balintvargadr@gmail.com emailcímen.
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Kőszegi darabontok

BE-JÓ

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „PRO
COMMuNItAtE” díjat adományozott a Kőszegi Darabontoknak. A
2015. november 8-án keltezett oklevélre a következő indoklást írták:
„már nem csak az Ostromnapok,
hanem szinte valamennyi városi hagyományra épülő rendezvény nélkülözhetetlen szereplőivé váltak”.
Négy fő – tóth Botond, Hernigl
László, Vágfalvi Péter, Dan István –
2006-ban alakított egy középkort
felidéző fegyveres csoportot, ők vettek részt az első Ostromnapokon. A
Kőszegi Darabontok 2008-ban
alakultak meg. Később csatlakozott
hozzájuk: Móritz Imre, Dan árpád,
Bilics Dénes, Frank zsolt, Újság
István, Polák Norbert, Kocsis zsigmond, tolnai István, Bogdán Jenő,
udvardy ádám, Mórocz Dániel.
Igazán „hadra fogható létszámuk”
rendszerint 10 – 12 fő a munkahe-

A Bersek József általános Iskolában
21 éve működik táncszakkörként a
BE-JÓ táncegyüttes, amelyet 2005
szeptemberében alapított Horváth
Márta. Cél volt, hogy a történelmi
múlttal rendelkező kisvárosban
őrizzük meg hagyományaink társastáncát.
Mostanra a 15–16. századi angol,
francia és itáliai reneszánsz táncok mellett már a show elemek
is megjelentek előadásaikban. A
táncegyüttes a Kőszegi Ostromnapok Egyesület egyik alapító tagja. A
2010. évi Ostromnapokra két újabb
formációval egészült ki a BE-JÓ történelmi táncegyüttes műsora: a tündérszárny-táncosok és a tűztáncosok debütáltak a közönség előtt. A
programsorozat biztos, sikeres pont-

lyi és egyéb elfoglaltságok miatt.
Az induláskor az első csoport nem
látta a jövőjüket, mostanra nemcsak a városban lettek ismertek,
hanem a távolabbi településeken
is. Csaknem egész évben készenlétben állnak, a vastag öltözéket
felveszik a nyári forróságban. Harcedzett módon állnak díszőrséget,
támadják a törököt, vagy éppen
díszlövéssel adnak jelzést egy-egy
esemény kezdetén.
A nyári hónapokban adódik a legtöbb feladatuk. A technikai felszerelésük értéke meghaladja a többszázezer forintot, ezek beszerzése
a Kőszegi Ostromnapok Egyesület
keretén belül történik. A város
iránti elkötelezettségből végzik a
rájuk bízott feladatokat, felszerelésük dísze Kőszeg zászlója, amely
számukra nem jelkép, hanem érték.
Vasvármegye Vitézlő Rendjének
alapítói.

Lovascsapat
Kőszegről
gódor József fotóit többen figyelemmel kísérik. Az újabb felvételek
mellett örömmel veszi észre a látogató, ha felfedez néhány ismerős alkotást a képek között. gódor
József kiállítását augusztus 5-én
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Básthy Béla alpolgármester nyitotta meg. A fotós három esztendő
alkotásain túlnyomórészt Kőszeget
jeleníti meg.
gódor József eddig hat önálló kiállítást jegyez. A Csók István Művészkör tagja, de fontosabb az, amit
torjay Valter írt róla: „talán nincs
még ember, aki olyan szenvedélyes szeretettel örökíti
meg ezt az ősi, szép
városkát, mint éppen
ő”. A kedves Olvasó
győződjön meg erről
személyesen! gódor
József
„történelmi
tájak – válogatások”
című kiállítása megtekinthető az Írottkő
Hotel halljában.
TáF.

A Kőszeg és Horvátzsidány között
található Marton-szállás lovasai
számára az Ostromnapok fontos
esemény, ahol mindig újat is mutatnak a könnyűlovas harcmodorból. Bemutatóik során a honfoglaló
magyarság harcmodorát, fegyvereik használatát lehet megismerni.
A honfoglaláskori ruhákban, rövid

ja a tűztánc, amelynek eszköztárát
a Kőszegi Ostromnapok Egyesület
támogatásával bővítették.
2014 őszén megalakult a felnőtt
és középiskolás táncosok mellett a
reneszánsz táncegyüttes utánpótlás
csoportja a felső tagozatos diákokból. A JVMK által benyújtott KÖKÖz-Mű Program eredményeként
csodaszép ruhákat varrathatott a
tánccsoport a zászlóforgatóknak és
a táncosoknak. A táncversenyekről
a díjak sokaságát hozták el, az önkormányzat kitüntette a csapatot.
A BE-JÓ táncegyüttesnek célja,
hogy a lányok minél fiatalabb korban kezdjék el a mozgást, fejlődjön
a mozgáskultúra, az esztétikai érzék, és ez mutatkozzon meg a közös
táncolás örömében. Éves szinten
50–60 fellépésen vagy versenyen
szerepelnek. A táncos lányok produkcióira érdemes figyelni.

magyarázó szöveggel, történelmi
áttekintéssel történik a bemutató. Felsorakoztatják a karikást,
mint fegyvert, a harci fokost és a
szablyát. Hajító balta és a kelevéz
dobása földről és vágtázó lovak hátáról, majd a kor legfélelmetesebb
fegyvere, a visszacsapó íj kerül bemutatásra különböző helyzetekben
és célokra földön vagy a vágtázó
harci lovon. sosem marad el a harci
ló idomítottságának bemutatása.
A lovascsapatot sokrétű
tevékenység
jellemzi. A céljuk
közös: a hagyományőrző,
lovas,
sport és turisztikai
központ működtetése, ezek fejlesztése.
Elérhetőség:
facebook.com/
martonszallas
Marton ágoston:
30/5813-102

Jurisics és csapata
Az Ostromnapok egyik „főszereplő”
csapatát a kőszegi horvátok alkotják. A Jurisics alakját megformáló
Petkovits sándor várvédői katonáit és parasztjait a kőszegi horvát
nemzetiség lányaiból, asszonyaiból,
fiaiból és vitéz férfijaiból verbu-

ruhákkal, kiegészítőkkel, eszközökkel gyarapodott. Jurisics katonái
kezdetben maguk által készített
sarukban harcoltak, később csizmákat készíttettek. A gyerekeket
szórakoztató játékok ötlete iparos
és horvát kezdeményezésre való-
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sándor nemzetiségi elnök. „Küldetésnek éreztük azt is, hogy a
kapitány horvát származását ne
hagyjuk elfelejteni a kőszegi több
nemzetiségi közösségben.” A kőszegi ostromnapok sajátossága,
hogy „ekkora számú amatőr öszszefogás máshol nem található”
– mondta és hozzáfűzte: „Ez az,

amivel vigyázni kell! Megfontolandó, hogy szükséges-e évenként
megrendezni. szükség lenne egy
városok közti összehangolásra,
hogy melyik évben, ki áll elő várostrom programmal.”
A horvátokkal mindenkor találkozhatunk várfalakon.
TáF

Az ifjú pár

zás kezdődött. Korfeind zsolt köszöntötte az ifjú párt, Orbán gyula
parancsnok virággal, az egyesület
tagjai emléktárggyal gratuláltak.
Az ellopott menyasszonyt az Arany
strucc Étterembe vitték, ahonnét a fiatalok kimentek csápolni a
Rockinger zenekarhoz. Itt kaptuk
őket lencsevégre.
KZ

A Peresznyei tűzoltó Egyesület tagja, gergich Andrea és zilahi Norbert
augusztus 6-án kötöttek házasságot. A násznép a templomból hazafelé a tűzoltószertár előtt haladt
el, de a tűzoltók lezárták az utat. A
garázsból füst tódult ki és sziréná-

válták. Az évek során a várvédő
horvátokat meghívott egységek
is erősítették, velünk harcoltak a
gyurgyeváciak és a kópháziak is.
A felszerelés egy része a város által
biztosított, varratott jelmezekből
áll. A raktárkészlet saját készítésű
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sult meg, később schneider Katalin
kezébe került a szervezés.
„Ami miatt mi ezt felvállaltuk, annak az oka, hogy úgy gondoltuk,
horvátként, Jurisics miatt ennek a
hagyománynak az ápolása a kötelességünk” – mondta Petkovits

Ökölvívás: Ostrom Kupa
Az Ostromnapokkal együtt az ökölvívók „Ostrom Kupája” is hagyománnyá
érett. Csütörtökön a rendezvénysorozat felvezetéseként már délelőtt, a mérlegeléssel kezdetét vette a kétnapos gála. Délután a versenyzők és a zsűri
bemutatása után fiatalok, köztük a Fitt-boxból Lakotár Benedek, bemutató
küzdelmei nyitották a mérkőzéssorozatot. A mázsás pofonokra ugyan az
idősebb, súlyosabb bokszolók mérkőzéséig várni kellett, de a kicsik is megmutatták, hogy már sokat elsajátítottak a sportág tudományából. 21 pár
lépett szorítóba az első napon. Kilencen a Fitt-box ÖE színeiben küzdöttek.
(szoták titusz és Hódosi Dávid egymással mérkőztek). Lakotár Benedek,
szoták titusz, Jankó Krisztián, Papp tamás, Krajcár tamás győztesen hagyta
el a szorítót. A szervezők valamivel igencsak kivívhatták az időjárás felelős
haragját, mert a második napi programba rondán beletenyerelt. Az eső elűzte
a Főtérről a bunyósokat. Persze nem lennének küzdősportolók, ha feladták
volna. A serénykedő
segítőknek hála, a
Balog iskola tornacsarnokában röpke
20 perc alatt versenyre készen állt
a ring, s kezdődhettek a második napi
meccsek. tizenhat
mérkőzésen szur-

kolhatott a verseny végéig kitartó, szépszámú publikum. A kőszegiek közül
mérkőzésük végén Pesti gabriella, Lakotár Hanna, Jankó Krisztián, Finesz
Kamilla, Hámori Luca, Papp tamás és Hámori ádám kezét emelte magasba
a bíró. A bajnoki érmek mellett Hámori Luca, szaka gyula és a szlovák
Andrej Csemez szép különdíjat is vitrinjébe tehet. Hámori Luca a legjobb
hazai versenyzőnek járó, szaka a legharciasabb, Csemez a legtechnikásabb
öklöző kupáját emelhette a magasba. A záró mérkőzés igazi bokszcsemegét
hozott. A kétszeres Magyar Bajnok Hámori ádám és Lukácsy Bence partija mindent megmutatott, amiért a bokszrajongók meccsre járnak. A két
fiú küzdelme szikrázó összecsapást, megalkuvás nélküli küzdelmet hozott.
Hámori irányította a
mérkőzést, de ellenfele
egy pillanatra sem adta
meg magát. Három
menetük a legigényesebbeket is lázba hozta.
A mérkőzésfolyamot jól
választott betétprogramok egészítették ki. A
Be-Jó és az Orientális
táncklub produkciója kellemes kikapcsolódást nyújtott. A sztárvendég
gáspár Laci pedig a szurkolókat is megénekeltette, megtáncoltatta. Az
Orientális táncklub két fiataljának minden bizonnyal örök élmény marad
a közös szereplés. A hagyományokhoz híven, ezen a rendezvényen is látszott, hogy sok önzetlen segítő, támogató állt mellé. Így az eredmény nem
maradhatott el.
-haniti
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Parmalat
Színtiszta tej

Poszavecz
Lecsókolbász

ЗЗЛ/kg
Ft

Palini Füstölt-fÉtt
Császárszalonna

ГИЛЛ/kg
Ft

Herz Téliszalámi

ЖИЛЛ
midi

Soproni
Citromos Radler

ГИЛ
1,5%, 1 l

Ft
/kg

Ft

ГЗЛFt
0,0%, 0,4 l, 398 Ft/l

Magyar tejföl

Pál sült csülök

КЛFt

ГЛЛЛ/kgFt

20%, 140 g, 636 Ft/kg
kg

vf.

S
Steffl
Sör
d
dobozos

Porcukor
P

4
4,2%,
0,5 l, 338 Ft/l
((Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt.)
S

00,5 kg, 318 Ft/kg
((1 Magyar Cukor
Manufaktúra Kft.)
M

ГЗЛ

Flora
Margarin
arin
n

Classic
500 g, 798 Ft/kg

Lenor
ttextilöblítÉ
Summer
S

ЕЛЛFt

ЛКЛ

1975 ml, 501 Ft/l

2016.08.17-19.

Szentkirályi
Citromos ízÑ
limonádé

ГЙЛ
1,5 l, 119 Ft/l

750 ml, 625 Ft/l

HÉTVÉGI AKCIÓINK

599

Ft
/kg

Csirkecomb

csontos

elÉhÑtött vagy fagyasztott

I.o.

ЖИЛFt

Ft

Csirkemell

om
dics
a
r
Pa lédig

Domestos 24h
Pine Fresh

egész, elÉhÑtött
vagy fagyasztott

249

Ft
/kg

1099

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

Ft
/kg

Sertés oldalas

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

Ft
/kg

2016.08.25-27.

959

Ft

ГИЛFt

Ft

Érettségi eredmények
A 2016. évi tavaszi vizsgaidő- ni, akiknek az írásbeli nem sikerült.
szakban 80 tanuló ballagott el és Erre nem került sor. Emelt szinten
teljesítette az érettségire bocsátás a szóbeli vizsga (itt matematikából
feltételeit a Jurisich Miklós Gim- is van) független (a kormányhivatal
názium és Kollégiumban. Velük által összeállított) tantárgyi bizottegyütt érettségizett és ismétlő vagy ság előtt zajlik.
szintemelő vizsgát tett négy már Összesen 424 tantárgyi vizsgát
érettségi bizonyítvánnyal rendelke- teljesítettek gimnáziumunkban a
ző fiatal, valamint további 22 gim- jelöltek az alábbi eredményekkel:
nazista, akik előrehozott érettségi 245 jeles, 112 jó, 57 közepes, 10
vizsgát tettek. Előrehozott vizsga elégséges. Átlag: 4,39. A részle– egy jogszabályváltozás rendelke- tes eredményekről a jogviszonnyal
zése szerint – csak idegen nyelvből rendelkezők, vagyis a rendes és az
és informatikából lehetséges azon előrehozott tanulók viszonylatában
10. és 11. évfolyamosok részére, szeretnék beszámolni. Magyar nyelv
akik osztályozó vizsgákon már bi- és irodalomból 77 tanuló középzonyították felkészültségüket. Kö- szinten, hárman emelt szinten vizszépszinten minden tantárgyból az gáztak. Középszinten 4,31, emelt
oktatási hivatal által elkészíttetett szinten 5,00 az osztályzatok átlaga.
írásbeli, és iskolai bizottság előtt Matematika: 77 középszintű,kettő
letett szóbeli vizsgarészekből áll emelt szintű vizsga (egy tanuló
a megmérettetés.Matematikából mentesült a vizsga alól). Középszabo_tuzep2.pdf
1
2016.03.31.
9:20
csak azoknak kellett volna szóbeliz- szinten 3,86, emelt szinten 5,00
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az osztályzatok átlaga. Történelem:
76 középszintű, négy emelt szintű
vizsga. Középszinten 4,54, emelt
szinten 4,50 az átlag. Angol nyelv:
32 középszintű, 40 emelt szintű
vizsga. Középszinten 4,34, emelt
szinten 4,97 az átlag. Német nyelv:
13 középszintű, három emelt szintű
vizsga. Középszinten 4,23, emelt
szinten 4,33 az átlag. A választott
érettségi tantárgyak esetében sem
közép- sem emelt szinten nincsen
egyetlen átlag sem 4,00 alatt, sőt
kémia és informatika estében az
emelt szintű, fizikából pedig a középszintű átlag 5,00.
Kiemelkedőek az eredmények abból a szempontból is 21 kitűnő és
12 jeles (az az egyetlen négyes az
osztályzatok között) született. Ők
teszik ki a bizonyítványt szerzők
41,25 %-át. A felkészülés, felké-

szítés eredményességét jelzi, hogy
a vizsgabizottságok összesen 83
tantárgyi dicséretet rögzítettek a
jegyzőkönyvekben. Külön örvendetes, hogy a 80 végzős tanuló összesen 61 középfokú és 38 felsőfokú
komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Ezek többsége angol és német
nyelvből született, de van köztük
japán középfokú is, és ezeken túl
egy olasz szóbeli vizsga is.
A 80 végzős felsőoktatási intézményekbe való felvételéről még nem
tudok beszámolni, de bízom a sikerükben és minden jót kívánok nekik! Az ő példájukkal bíztatom a 91
beiratkozott kilencedik évfolyamos
tanulónkat, akiknek szép kőszegi
gimnazista éveket és jó eredményeket kívánok!
Keszei Balázs
igazgató, JMG

Zeneiskola

kirándulások követték egymást.
A tábor második felét MartonSzálláson töltötték a gyerekek. A
hét zárásaként koncertet adtak a
Fő téren.
A Kőszegi Vonósok hangversenye,
amely a Vonósok túrabakancsban címet viseli, augusztus 21-én
lesz Marton-Szálláson. Az Ataru
vonzerőt jelent az ütőhangszeres
növendékeknek, mielőtt az együttesbe kerülhetnek, lehetőségük van
többféle összeállítású kamaracsoportban zenélni. A fúvós hangszeren tanulók az Ifjúsági Fúvószenekarba jelentkezhetnek.
A Budaker Gusztáv Zeneiskola növendékei megtapasztalhatják az
együttzenélés örömét és sikerét.
„Várunk a zeneiskolába minden zenét szerető fiatalt!” – hangsúlyozta
Szász Judit igazgatónő.
TáF.

Az ablakokon kiszűrődnek a hangszerek futamai vagy az akadozó
dallamsorok, de a munkájukat
csendben, a hivatás felelősségével végzik a zeneiskola tanárai.
A beiratkozások megtörténtek, a
pótbeíratásra – szeptember 4-én
– várhatóan már csak a más intézményből átjelentkezők számára
lesz lehetőség. Az első tanítási nap
szeptember 12-én lesz.
Szünet van, de „a zene nem áll
meg”. Július elején megrendezték
táborukat. A muzsikuspalánták
a „Tücskök” közül kerültek ki, de
csatlakozott néhány osztrák növendék Kirchschlagból és Bécsből.
A jó hangulatú próbák, játékok,
közös étkezések, beszélgetések,
barátkozások, délutáni strandolás,
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Szlovák cement
3250 Ft/100 kg
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Túratervek a Natúrpark szívébe
t E R M É sz E t

Még van pár hét a nyárból, s nem
feltétlenül csak a vízparton ajánlott
a hűsölés. Kőszeg és a körülötte fekvő változatos természeti és
kulturális értékeket rejtő Írottkő
Natúrpark még a helyieknek is tartogat meglepetéseket. Íme három
különböző hosszúságú és nehézségű túraterv az aktív pihenőknek:
1. „szulejmán tekintete” – 4 km
a kék sávon: Kőszeg főteréről indulva a kék sávot követve kellemes
sétával a Koronaörző Bunkerhez
jutunk, ahol ha szerencsénk van,
még idegenvezetést is kapunk. A
korona kalandos utazásainak megismerése után folytatjuk utunkat a
Kálvária-templom felé. Innen már
szépen látszik a város, de a stációkat is érdemes végignézni. A Kálvária-templománál jobbra letérve a
kék plusz jelzésre könnyed sétával
jutunk el a trianoni kereszthez. átlátni innen Burgenlandra, sőt tiszta

Piknik
Megújult környezetben várta vendégeit az idei Hétforrás piknik. Elsőként ezt emelte ki Bakos györgy,
az Írottkő Natúrpark elnöke is.
„gyönyörű a helyszín, az erdészet
kitűnő munkát végzett! A teraszokat kialakították, új padok kerültek
ki, új szalonnasütőt építettek…
Ahogyan ki kell néznie egy európai ökoturisztikai célpontnak, most
olyan a Hétforrás” – mondta.
Az Írottkő Natúrpark munkatársai
igyekeztek otthonos körülményeket
teremteni a látogatók számára. (A
feljutást buszközlekedés segítette.)
Hétforrásvízzel készült a kitűnő
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időben még a schneebergre is. Ismét egy jobbos vissza a kék sávjelzésre, majd 200 méter múlva balra
az Alpannónia sárga jelzését követve végül eljutunk a pár éve épített
szulejmán-kilátóhoz. Látni innen
a Kenyér-hegyet, a Pintér-tetőt,
az Óház-tetőt, Mexikót, sőt a szabóhegyet is. Innen ismét a főtérre
jutunk, ha visszafelé az Alpannónia
sárga jelzését követjük.
2.„Teremtő föld” – 13 km a
sárga sávon: A főtérről indulva a
sárga sávjelzést követve a Kenyér
hegyig jutunk. Ott jobbra fordulunk, a zöld sáv jelzésű túraútra, s
így hamar elérünk a Mohás kútig.
Rövid kaptató következik az Óházkilátóhoz. Itt nemcsak a kilátásra
érdemes figyelni, hanem arra a kis
őshonos körtefára is, amelyet ÷Az
ültess te is őshonos gyümölcsfát
az országos kékkör mentén” moz-

galom keretében ültettek a gondos

mentás frissítő limonádé, el is fogyott mind, ugyanúgy, mint a hideg
dinnye és a hideg sör is. Kézművesek foglalkoztak a gyerekekkel, az
étel is kitűnő volt!
Mindezt tetézte a fúvószenekar,
Maitz József valamint a györgy és
györgy duó szórakoztató műsora.
Délután négy óra körül – menetrendszerűen – megérkezett az eső,
ennek ellenére sikeres programról
szólhatunk. Az elnök – bár elégedett – arról is tájékoztatta lapunkat,
hogy a megújulás gondolata foglalkoztatja. Nagyobb, kiszélesített
programkínálattal szeretné még
vonzóbbá tenni a Hétforrás piknik
jövő évi találkozóját.
TáF.

kezek. A kilátás után nem tovább,
hanem vissza, lefelé indulunk a kék
sávjelzést követve délnyugat felé,
az Irány-hegyhez. Nemsokára a
Vöröskereszt tájékozódási pontjához érünk, itt balra fordulunk, majd
a piros plusz jelzés mentén lefelé
haladva elérjük a piros kör jelzést.
Ha itt balra kanyarodunk, akkor az
Enikő-forráshoz érünk. Visszafelé
innen a piros sávjelzés mentén a
Pogány-völgyön keresztül érünk
kedvenc városunkba.
3. „szikla akarat” – 20 km:
utunkat a Bechtold István Látogatóközponttól indítjuk. Az Alpannónia
túraút piros jelzésén felfelé haladunk, érintjük a szabóhegy erdei
tornapályáját és az Óház-kilátót. Innen, ha kedvünk tartja, letérhetünk
a Hétvezér-forráshoz, majd onnan
ismét visszatérve az Alpannóniára,
a zeiger-nyereg felé indulva érjük
el a szikla-forrást. Itt elmondunk

Az erdőjárás szabályai
Védje az erdő növényeit, állatait! • A lábnyomán kívül mást ne
hagyjon az erdőben! • tüzet csak
akkor gyújtson, ha az engedélyezett! • Ne dohányozzon, szívja a
friss levegőt! • A természet az

egy imát a sziklába vésett Máriaszobornál, s új lendületet veszünk,
hogy erőnk kitartson a stájer-házakig. Az erdészet jóvoltából itt szépen
berendezett múzeum várja azokat,
akik szívesen megismerik az egykor
itt élők és az erdők történetét. Érdemes megnézni itt a Ciklámen-forrást is, hátha szalamandrát is látunk
a környékén. Megint az Alpannónián
indulunk tovább, a Hörmannforráshoz, a Kőszegi-hegység legmagasabb forrásához, amely még a
magyar vidéken található. Ott aztán
balra a kék háromszög jelzését követve végigmegyünk a Kendig magaslati pontja felé, majd a Kopasz
Kendig, végül a Vöröskeresztig. Bár
az út itt már fáradtságos lehet, a
kilátásért megéri. tovább folytatjuk
a túrát a sárga plusz jelzésen lefelé
a Pogány-völgyig. Ott aztán kortyoljunk a helyi pincék finom boraiból,
hogy újra erőre kapva induljunk
vissza balra fordulva a sárga sáv
jelzésén Kőszeg belvárosába.
Bogáti András

Öné is, de adja meg a lehetőséget másoknak is, hogy élvezhessék! • Ha idegennel találkozik,
köszöntse jó ismerősként! • Jelezze az idegennek, ha az vétett
a természet ellen! • gyaloglással,
túrázással védje az egészségét!

Tízéves a látogatóközpont
Egy évtizede, 2006 őszén nyitotta
meg kapuit a Bechtold István kőszegi ornitológus nevét viselő természetvédelmi látogatóközpont. Az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
által működtetett, 540 négyzetméteres bemutatótérrel rendelkező
intézményben a Kőszegi-hegység
természeti értékeivel és a madarak
életével ismerkedhetnek meg a látogatók. A bemutatóhely legfőbb küldetése a természetet óvó szemlélet
átadása a következő generációk számára, ennek megfelelően az eddigi
70 ezer látogató fele 14 év alatti
gyermek volt. Az elmúlt tíz év során 50 ismeretterjesztő előadás, 20
időszaki kiállítás, szakmai konferenciák, film- és könyvbemutató kapott
helyet a kupola alatt. Az impozáns
épület nem csak látogatóközpont,

a Kőszegi tájvédelmi Körzet kapuja, túrák kedvelt kiindulópontja, de
az igazgatóság kőszegi osztályának
székhelye is egyben. Kevesen tudják,
hogy a természetvédelmi szakemberek innen látják el 97 észak-vasi
település természetvédelmi ügyeit.
A jeles évforduló alkalmából 2016.
szeptember 15-én ünnepi előadóülés lesz, ahol az elmúlt időszak felidézése és jövőbeli tervek bemutatása mellett a tavasszal meghirdetett
„Egy nekem kedves táj – a Kőszegi
tájvédelmi Körzet” című fotó- és
kisfilmpályázat díjátadójára is sor
kerül. Aki szeretne bepillantást nyerni a látogatóközpont életébe, annak
nem kell mást tennie, mint felkeresni a Bechtold István természetvédelmi Látogatóközpont rendszeresen
frissülő facebook oldalát.
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A Kromberg és schubert Kft. július 30-án ünnepelte a cégalapítás
25. évfordulóját. Az eredményes
25 esztendőn kívül is jó okuk volt
az ünneplésre, hiszen január végén
Németországban tanácskoztak a
cégcsoport 22 gyárának vezetői,
akik a kőszegi üzemet az elmúlt évi
eredményei alapján az „Év gyára”
(Plant of de Year) kitüntetésben
részesítették. Az elismerő címet
másodszor érdemelték ki, először
2010-ben kapták meg. Ez az esztendő még a gazdasági válság időszakához tartozott.

A 2008–2009-es évek jelentős
kihívások elé állították a kőszegi
üzemet, és a Kromberg & schubert
cégcsoportot. A gazdasági válság

mégsem tudta megrendíteni a stabil lábakon álló konszernt. A cégcsoport vezetése fegyelmezett és
megfontolt döntésekkel, intézkedésekkel lépett túl a nehézségeken.
A dolgozók megtartását elsődleges
szempontként kezelték a nehéz
években is. A szakképzett és a munkájukhoz jól értő munkatársakat
nem küldtek el, létszámcsökkentés
nélkül oldották meg a gazdasági
válság okozta problémákat.
Az évfordulós ünnepséget az üzem
előtt felállított 600 m2-es sátorban
tartották, a vászontető megvédte a
dolgozókat a szemerkélő és a lezúduló
esőtől. Jó hangulat
jellemezte a délutánt,
és az estét. A gyárvezetés, Pontyos szilvia, Wolfgang tupy,
gottfried schrödl –
díszoklevél és ajándékcsomag átadásával – köszöntötte
a kezdetektől a cég
alkalmazásában lévő
dolgozókat (névsor a keretben).
Meghívást kapott az ünnepségre
a nyugdíjas éveit töltő Preininger
Ferenc, illetve Pöltl Vilmosné, akik

A cég története
A Kromberg és schubert Kft.
alapításának 25. évfordulója
egyben sikertörténet is, pedig az
elmúlt évtizedek alatt „vészmadarak” jósolgatták a cég jövőjét.
A cég gazdasági stabilitását a
megrendelések folyamatos érkezése biztosította.
A cég alapítását 1990. szeptember 27-én Kőszegen, a városházán tartott sajtótájékoztatón Hans Ottó
Kromberg német cégtulajdonos és Peter szakál az Oberpullendorfban
működő Kromberg – schubert gmbH ügyvezetője jelentette be. Másnap
megtörtént a hivatalos cégbejegyzés. Az akkori adatok szerint a városban a munkanélküliség elérte a 20%-ot. A cégalapítás bíztató lépést
jelentett a létbizonytalanság határán lévő családoknak.
A zöldmezős beruházás 1991 tavaszán kezdődött meg a város szélén, az
egykori RáBA-gyár és a Posztógyár szomszédságában. Az első ütemben
egy 4500 m2-es csarnok épült meg. A rendelkezésre álló adatok szerint 1928 óta ez volt Kőszegen a legnagyobb ipari fejlesztés. Az üzemcsarnok nyolc hónap alatt készült el, és induláskor a gyár 250 – 300
főt foglalkoztatott. Márkás autók – BMW, Mercedes és Volkswagen –
kábelkonfekcióit kezdték itt gyártani. Három évvel később a második
ütemben bővült a gyártócsarnok. Az autóipar révén Kőszegre került egy
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25 éve alapították a Kromberg és Schubert Kft.-t

szintén részesei voltak a cég indulásának. Egy áttekintő, vetítettképes előadásban vázolták fel a 25
év fontosabb mozzanatait, amelyet
egy pezsgős koccintás követett, okkal bízva a következő negyedszázad
jó eredményeiben. Az illatozó grillhúsok fogyasztását táncbemutató
követte, majd egy illúzionista lépett
a színpadra. A CIAO zenekar a féltízkor tartott látványos tűzijátékig
biztosította a jó hangulatot. Az esti
sötétségben a csillogó fényeket a
lakótelepről is jól lehetett látni.
KZ

A kft. kitüntetett dolgozói:
Preininger tibor, szabó tamás,
tornyosi gábor, Horváthné
Kappel Anikó, Rostonics zoltán,
Róka Márta, Imréné Krug tünde, Jagodics Anna, szalai János, szinger gabriella, Wächter
László, Márkus zoltán, tornyosi
zsolt, Novákovics József, Nagy
gábor, Hodosi gyula, Bigner
Krisztián, Eredics Endre, Proks
László, schrantzné Lóránt Andrea, Horváth Erika, Kőszegi
Emese, szőke Imre.

környezetbarát üzem. A cég nemzetközi minősítései
és eredményei előre jelzik a következő évek sikereit, amelynek záloga a cég munkatársainak szakmai
felkészültsége.
A kft.-nél a 2000-es évek elején jelentős termékszerkezet váltás történt. A kábelkötegek gyártása
mellett 2004-től fröccsöntő részleg kezdte meg a
működését, ahol azóta újabb fejlesztéseket hajtottak
végre. Itt készülnek az autóipar számára a gumiszigetelések, valamint a különböző formájú harangok.
A termékcsalád legjelentősebb megrendelője válto-

zatlanul a BMW.
A Kromberg és schubert Kft. jelenleg Kőszeg legnagyobb munkáltatója,
a legtöbb iparűzési adót fizeti az önkormányzatnak, 900 fő találja itt
meg a biztos megélhetését. A kft. alapvető célja, hogy Kőszeg illetve a
környék lakosságát foglalkoztassa, az itt élőknek adjon stabil munkahelyet. Az elmúlt évek fejlesztései alapján rendelkezésre áll a 21. század elvárásainak megfelelő munka- és szociális környezet, a kialakított
bónuszrendszer ösztönző a dolgozóknak.
Kromberg és schubert Kft. termékeit a felsőkategóriás gépkocsikba építik be. Naponta több kamion indul útnak az autógyárakba. A kőszegi
gyár csak a kamionok megtöltéséig raktározza a készterméket. A termelés folyamatos növekedését eredményezte a megrendelések kiváló
minőségben, pontos határidőre történő kiszállítása. Ez garantálja a gyár
jövőjét is, amely Kőszegnek is alapvető érdeke.
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Lukácsháza hírei

VIDÉK

A Közösségi Házban két turnusban, közel hetven diák táborozott, változatos programokkal.
A kézműves foglalkozások, a vidám vetélkedők,
sport-, játék-, akadályverseny, a palacsintasütés
mellett előkerült az egészséges életmód és a mesék világa is. Mindkét turnus utolsó napján idén
sem maradhatott el a zalaszentgróti strandolás. A
táborvezetők munkáját nagyon lelkes középiskolások segítették, akik közösségi munkájukat végezték, és jól érezhették magukat a sok kisgyerek
között. Lukácsháza és gyöngyösfalu önkormányzata anyagilag segítette a tábor működését.
Az önkormányzat benyújtotta a pályázatát
Nemzeti sport Parkra, amelynek tervezett helyszíne a Nagycsömöte utcában lévő játszótér melletti terület.

A színjátszók
Kőszegszerdahely: A Kaméleon színjátszókör,
mint a Kőszegszerdahelyi Kulturális Egyesület egyik művészeti csoportja 10 éve működik.
Egy igazi, összetartó csapatot alkotnak a falu
életében, a helyi rendezvények aktív részesei,
egy-egy előadásra szívesen látogatnak el a
szomszédos falvakba. Kiváló produkciót adtak
elő július 18-án Kőszegdoroszlón a falunapon.
Egyik „színésznő”, a várandós anyuka ugyanazt

2016. Augusztus 9.

Augusztus 3-án Bilics Miklósné ünnepelte a
90. születésnapját. Ebből az alkalomból Mariska
nénit köszöntötte Virág János polgármester, aki

a helyi csodát képviselte, amit az egész csapat. A
humorban bővelkedő előadásuk okkal érdemelte ki a tapsot, amit rendszeres próbák előznek
meg. A lelkes csapatot Vass Annamária vezeti, a
színjátékok keretét ő kutatja fel meglévő forgatókönyvekből, de a végleges darab a hétköznapok, aktualitások mozzanataival bővítik ki. Nem
ritka a mulattató improvizáció sem. A színpadra
lépésükhöz vidám jelenetekkel, táncjátékokkal
készülnek a közönség szórakoztatására, és saját
maguk örömére.
KZ

Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő oklevelét is
átadta. A sARtORIs szeretetszolgálat nevében
Kalincsák Balázs lelkész átadta az evangélikusok jókívánságait. A családias beszélgetés részeként felidézték a múlt emlékeit is. további jó
erőt, egészséget kívántak Mariska néninek.
A testvértelepülésre, a székelyföldi Csíkkozmásra látogatott a falu küldöttsége. A háromnapos falunapi program része volt a huszártoborzó,
és a 167 évvel ezelőtti nyergestetői csata felidézése. A település új polgármestere szántó László
ünnepélyes tanácsülésen köszöntötte Öttömös
és Lukácsháza települések képviselőit.
Lukácsháza Község Önkormányzata, mint
gesztor gyöngyösfalu Község Önkormányzatának egyetértésével pályázatot nyújtott be a Dr.
tolnay sándor általános Iskola területén kialakítandó új étkező és melegítő-tálaló konyha
építésére.
Augusztus 13-án 19 órakor ágh Péter országgyűlési képviselő látogat el a Közösségi
Házba. A fórum témája a közelgő népszavazás a
kényszerbetelepítés ellen. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, az ország számára fontos
témáról történő tájékoztatás érdekében.

GERINCTORNA

Alakformáló torna
Fájdalom nélküli egészség!
Rossz a testtartása?
Ülő munkát végez? Fáj a háta?
A speciális torna segíti
a gerinc épségének fenntartását,
a fennálló gerincbántalmak
javítását.
A foglalkozás ideje:
Csütörtök: 18.00 – 19.00-ig
A foglalkozás helye:
Jurisich Miklós gimnázium
tornaterme (Kőszeg, Hunyadi u. 10.)
Jelentkezni lehet:
A foglalkozások előtt a helyszínen
és a 06/30-330-2442-es
telefonszámon.
(Az első foglalkozás időpontja:
2016.09.01. 18.00 óra)

Korlátlan adatforgalmú
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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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A pösei sárkány
Gyöngyösfalu: Július 16-án óriási sátrat húztak fel a sportcsarnok
mögött a falunap programjainak
megtartása érdekében. A szemerkélő eső, a nyári záporok miatt
szükség volt vászontető védelmére, a nagy méretre pedig a létszám
miatt. A közönség joggal ünnepelte
a szent Márton Kórus produkcióját,
a Pösei sárkány legendájának az
előadását. Egyedi és hazai program került a színpadra. Egy ötlet
alapján Horváthné Nagy Katalin
állította össze a darabot, az öszszekötő szövegeket Kákossy Endre
írta. Az előadásban profi módon
használták fel a kórus énekszámait.
A produkciót színházzá formálva, az
ölelésben szegény legények békét
kötöttek a lányokkal. A színpad-

kép szerint inkább
a férfiak az asszonyokkal kötötték
meg a barátságot.
Az előadás szereplői
örömmel és nagy
lelkesedéssel adták
elő a darabot.
sok
látogatóra
készülve hat kondérban húsz szorgoskodó szakács
készítette az ételt, miközben a falurészek olimpiája zajlott a nyári
hideg időben. A futballtornán az
egyetlen női játékos (Dezső Nóra)
kitett magáért. Az olimpiát seregélyháza nyerte, és megkapták a
vándorserleget. Egy-egy csapat 9
– 12 mp alatt húzta el hat méterre
az álló traktort, látványos feladat

volt a szalmabálák döntése. A déli
ebéd után Kiss tibor polgármester
adta át az önkormányzat által adományozott kitüntető okleveleket.
A több évtizedes munkát köszönte
meg Lukácsháza Önkormányzata
tamásné geröly Mária óvónőnek,
aki óvta, nevelte a falu gyermekeit,
népművészeti tevékenységével tovább vitte a település hírnevét.tóth

János nyugalmazott körjegyző a munkája alapján érdemelte ki az elismerő oklevelet. Délután
kezdődött a színpadi
produkciók dömpingje,
amelynek a műsorvezetését Dóra vállalta, aki
júliusban hozta világra
zoé nevű gyermekét.
A sátor védelme alatt
előadott retróslágerek
fokozták a jó hangulatot.
A Dance Jam produkcióit, melyekkel
több díjat is kaptak – újdonságként
fogadta a közönség. A gyermekeket
a vizes fű miatt a sportcsarnokba
invitálták, és különböző játékos
versenyeket biztosítottak számukra.
Postás Józsi és az unikum együttes
hajnalig szolgáltatta a zenét a felnőtteknek.
KZ

is, akik már nem tudtak részt venni a falunapon. Nekik a lakásukra

vitték az ételt, viszont az ablakukból hallhatták a kőszegi
fúvósok zenés felvonulását a
település utcáin. A falunap
hagyományosan ökumenikus
istentisztelettel kezdődött,
délelőtt a gyermekek kerültek középpontba különböző
kézműves foglalkozásokkal.
Fociban a nősök a nőtlenekkel küzdöttek. Éjszaka a
Dimanit együttes igazi báli
hangulatot teremtett virradatig.
KZ

Nagyot alkottak
Kőszegdoroszló: Július 16-án
a falunapon közel százötvenen
lehettek részesei egy művészi
és szórakoztató élményt is nyújtó koncertnek. Horváth Meggie
gyermekkori otthona a falu, koncertje nélkül nem lehet falunapot
tartani. A Kőszegi Vonósok most
először kaptak koncertmeghívást
Kőszegdoroszlóra. Ketten együtt
nyújtottak zenei csemegét a népes közönségnek. scheer Bernadett megköszönte a meghívást,
majd a „Macskafogó” ismert dallamával érdemelték ki a közönség első tapsát. A vonósok zenei
kísérete mellett Meggie énekelt,
mosolyogva. Egymást követték a
fülbemászó slágerek, zenei produkciók. Meggie későbbi önálló
koncertje után hangzott el, hogy
„érdemes volt meghívni” .
A helyi színjátszókör tagjai ismét
nagyot alkottak. Kevesen vannak,
de lelkesedésük, a felkészültségük
elismerésre méltó. A színpadra
„ál”mentősök által szállítva tolókocsin érkezett a beteg. A párbeszédek, a követelő szavak, félreértések sorozata kezdődött el egy
jól megszerkesztett és előadott
produkcióban. A színjátszók a falu
egyik közösséget építő csapata,
ezúttal is kiérdemelték a hazaiak

tapsát.
Domináns volt
ezen a napon
is faluközösség
erősítése.
Az
önkéntes szakácsok is kitettek magukért a
négy kondér étel
elkészítésekor. Jutott bőven mindenkinek, azoknak az időseknek
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Kandallók és kályhák

5%-os kedvezménnyel!

(Az akció augusztus 31-ig illetve a készlet erejéig tart!)
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

Pizzák

PIZZARENDElÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZsZÁLLÍTÁs

KőszeGRe, KőszeGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,
Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.
Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

690 Ft
850 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1350 Ft
1450 Ft

890 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1200 Ft
1200 Ft
1200 Ft
1200 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1450 Ft
1550 Ft

1390 Ft
1950 Ft
2150 Ft
2150 Ft
2150 Ft
2150 Ft
2150 Ft
2200 Ft
2200 Ft
2200 Ft
2250 Ft
2250 Ft
2300 Ft
2300 Ft
2300 Ft
2300 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
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Péntek, szombat, vasárnap teljes kiőrlésű lisztből készült PIZZÁK is kaphatóak!
sALÁTÁK

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

1. Pizzakenyér (tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling)
14. songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán)
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni)
25. ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma)
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika)
34. Pizza a’la napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika)
36. salmone a’la Atlantico (tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma)
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella)
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt)
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella)
41. Pizza popey (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella)
42. Pizza italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella)
43. Pizza garnela (Paradicsomszósz, oragano, garnéla, citromkarika, mozzarella)

1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel)
3. Görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)

1010 Ft
1310 Ft
1310 Ft
1310 Ft

Vasfüggöny
A vasfüggöny már történelem, amely iránt
osztrák fiatal kutatók is érdeklődtek. Nemrég
Bozsokon töltöttek el néhány napot, azokkal
az egykori undi katonákkal beszélgettek, akik
minden évben Bozsokon találkoznak. Az egykori
határőrök 2017. júliusra már foglaltak szállást.
Csáji Lajos határőr alezredes Bozsokon él, itt
töltötte 1990-ig, az utolsó nyolc évben a hivatásos katonai szolgálatát a falu szélén lévő őrs
parancsnokaként. A nyolcvanas éveit taposó
férfi beszélt az egykori határőrizeti rendszerről.
Bozsokon 74 katona állomásozott, Bucsutól a
Hörmann-forrásig terjedő 6,7 km-es szakaszt
ellenőrizték. Az őrzött határ két részből állt. Az
országhatár tényleges vonala mellett kiépített út
vezetett. Ide riadóztatták a „zárócsoportot’ „határsértő” érkezése esetén. Gyalog vagy teherautóval érkező 12 katona látótávolságban zárta le
a kritikus határszakaszt. A laktanyából üldöző
csoport is elindult a jelzési pontra. Keresték a
nyomot. Az elektronikus rendszer jelzéseit sok
esetben az erdő vadállatai okozták.
A vasfüggönynek nevezett, elektronikus jelzésekkel kialakított rendszert több száz méterre
építették ki a tényleges határtól. Dupla kerítés,
nyomsáv, közlekedési út is része volt a vasfüggönynek. Ettől a vonaltól befelé, a tényleges
határ felé látták el feladatukat a hegyekben

Számlavezetés
• Biztosítások
•

•
•
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állomásozó őrsök katonái. Tíznapi szolgálat után
kaptak 24 óra szabadidőt. A járőrpár hatvan
lőszerrel, rendszerint gyalog indult a kijelölt határpontra. A menetvonalon ellenőrizni kellett a
megbúvásra alkalmas helyeket (szalmakazal,
sziklák, bozótok). Éjszaka az ellenőrzött vonalon a katonák saját jelzőrendszert építettek ki,
amely egy vékony drót végén lévő rakéta volt.
Ha szakadt a drót, akkor futni kellett határsértő,
sok esetben a vaddisznó után. Kilőhettek világító rakétákat is a jobb látás érdekében. Vészhelyzet esetén a kiépített vezetékes telefonvonalon
vehették fel a kapcsolatot az ügyeletes tiszttel.
Riasztást rakéták fellövésével, a vasfüggönyön
kiépített elektromos rendszerrel is kezdeményezhettek. Ekkor indult el, három percen belül a mindig készenlétben álló, 12 főből álló
zárócsoport, illetve a keresőcsoport. Csáji Lajos
említett olyan esetet, amikor 1982-ben három
napon keresztül keresték a határsértőket. A négy
fő a Kalaposkő alatti barlangban bújt meg, kutya találta meg az elgyengült magyar fiatalokat,
akiknek a sorsát az akkori törvények határozták
meg. Az NDK-ban élő németeknek mindenkor
nagy vágya volt, hogy a magyar-osztrák határon át jussanak el Németországba. Sok esetben
akadtak fenn a mélységi ellenőrzésen, a határ
közelében lévő városokban vagy falvakban.
Kevesen emlékezhetnek arra, hogy Bozsokon
helikopter állomásozott 1983-tól három éven
át. A kőszegi állomáshelyét változtatták meg

K Ő SZ E G É S V I D É K E

Bozsokra, mert a zajhatása miatt a városban
egyre több volt az észrevétel. A falu határában,
szemben a határőrs épületével betonoztak le –
ma is megtalálható – területet, innét emelkedett
a magasba, kötelezően napi egy órában az MI8-as gép. A bevétésre 12 fő állt rendelkezésre, akiket rendszerint váltottak a helikopterrel
együtt. A levegőből ellenőrizték a határokat. Az
alezredes egy alkalmat említett, amikor Felsőcsatár környékén észlelték a határsértőt, akit a
közelben lévő sorállományú katonák fogtak el.
A 24 hónapra a határőrséghez bevonultatott katonákat Kőszegen a Kiss János laktanyában képezték ki. Ezt követően a határőrsön kapták meg
a járőrparancsnoki képzést több hónapon át. A
tisztes kiképzést ugyancsak Kőszegen, a Petőfilaktanyában kaptak a válogatott sorkötelesek. A
Verbita Rend 1952-ben elvett, majd 1993-ban
visszakapott missziós háza volt a Petőfi-laktanya.
a kiképző szakasz parancsnokaként itt teljesített
szolgálatot Csáji Lajos 1962 – 1966 között. Ezt
követően nevezték ki az undi őrs parancsnokának, majd 1974-ben helyettesi megbízást kapott
Bozsokon, itt lett parancsnok 1982-ben.
Kámán Z

t ört énelem
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lakossági apróhirdetés
kőszegen Szépségszalonban masszőr
részére üzlethelyiség kiadó.
Telefon: 06 30 513 3247

Hitelezés magyar ingatlanra
• Megbízható megtakarítás
•

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

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

bank-bgld.at
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Egy patika vásárlás kerek évfordulója
HE LYt Ö Rt É NE t

Herpyus János Kristófot az
1645-ben Kőszegen kelt házassági szerződés már gyógyszerészként említi, utóda Herpyus Máté
Miklós 1665. II. 2-án vásárolja
meg a Rákóczi u. 3. sz. alatti házat. Fia, Herpyus Dániel 1694ben feleségül veszi a németországi
Pforzheimből Kőszegre vándorolt
Johann gallus Küttel özvegyét
(Pammer Anna Borbála), aki hozza
a házasságba gyermekét, sámuelt. 300 évvel ezelőtt, 1716. július 25-én ÷Küttel Sámuel Jenisch

séget kapott ÷a háborús viszonyok és járványok során
mutatott példás kötelességteljesítés” elismeréseként.

Küttel János ádám sokat tett
a kőszegi evangélikus templom építéséért, Küttel István
IV. részt vett a gyógyszerészi
közéletben is, a Magyarországi gyógyszerész-Egylet
17. járásának igazgatója volt
és szerepe volt Kőszeg és a
megye szervezett turizmusá-

nak létrehozásában. A Küttel patikus dinasztia a legrégebben - egy
patikatulajdonban – szakmájában tevékenykedő gyógyszerészcsaládja hazánknak. A patikaház falán 2006-ban a Magyar
gyógyszerésztudományi társaság
dr. Küttel Dezső (Küttel Károly
Dezső fia), a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa tiszteletére,
emlékére emléktáblát helyezett
el. A Küttel család elhivatottságát
mutatja, hogy az utolsó patikatulajdonos unokái, Bohn Istvánné
dr. Küttel Mária és dr. Küttel
sándor is gyógyszerészek.

Gottlieb soproni patikáriustól
megveszi kőszeghi patikáját a
Szerecsenyhez évenkint fizetendő
100 Ft-ok mellett”, a továbbiakban
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apáról fiúra száll a patikatulajdon
az alábbiak szerint: Küttel János
gál – Küttel István II. – Küttel
István III. – Küttel István IV. –
Küttel Károly Dezső, és átmenetileg ifj. Küttel Dezső. A patika
tulajdonosa 1943-tól ismét Küttel
Károly Dezső, a patikát végül tőle
államosítják 1950. július 28-án . A
patika 6/23-as elnevezésű állami
gyógyszertárként üzemel 1983-ig.
Bezárása után 1988-ban „Fekete
szerecseny” patikamúzeumi egységet hoztak létre az épületben az
emeleten gyógyszerészet-történeti
könyvtárral. A patikamúzeum létrehozásában elévülhetetlen érdemei
voltak dr. Antall József néhai miniszterelnöknek, aki akkor még az
Országos Orvostörténeti Múzeum
igazgatója volt, dr. szigetváry Ferenc gyógyszerészet-történésznek,
patikamúzeumi igazgatónak és dr.
Küttel Dezső Vas Megyei gyógyszertári Központ főgyógyszerészének. A Herpyus- és Küttel család
által üzemeltetett patika első volt a
megyében, csak később, 1743-ban
nyitotta patikáját a jezsuita rend és
a megyeszékhelyen is később nyílt
meg az első patika. Mindkét család
gyógyszerész tagjai odaadással és
nagy szakértelemmel szolgálták a
város lakosságát. Emellett városi-,
egyházi közéleti szerepet is vállaltak. Herpyusok tagjai voltak a 24
tagú külső városi tanácsnak. Küttel
sámuel kamarás (kincstári vezető)
és perceptor (vezető adószedő),
evangélikus konventi tag volt,
Mária teréziától 1759-ben nemes-

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk
Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ BÓNUSZRENDSZER
• Csatlakozási bónusz • Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• Erzsébet utalvány a munkanapokra • Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.
Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése.

Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.
Stabil munkahely – Tiszta környezet.

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

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

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

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com
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Legyen Ön a borkirálynő! Kocsmában
Nyári kirándulásként szlovéniába
járt a Kőszegi Borbarát Hölgyek
Egyesülete. A Kőszeg – Bledi-tó
– Koper – Postojna útvonalon számos érdekesség: csónakázás, barlangjárás, városnézés és fürdőzés
után – a hazafelé úton – dobronaki
borkóstolóval zárták a háromnapos
utat. „A nyár általában a pihenésről
szól, de az egyesület életében a július munkát is adott” – nyilatkozta
Orbán-tóth Adrienn elnök asszony.
A hölgyek városunkat képviselték
az I. Cáki bornapokon, a XI. gyógyBor Napok Büki gasztrofesztivál
borválasztásán, ahol idén először
a Vas megyei (Csepreg, Kőszeg,
Lukácsháza) borbarát hölgy egyesületek tagjai megválasztották a

Hölgyek borát, valamint tagokat
delegáltak a szakmai és a társadalmi zsűribe is. Itt eldőlt, melyik lesz
Bük város és a Fesztivál bora.
Ellátogattak a „gazsi.Bozsok”
szőlőbirtokra, amely pincészet
Kékoportójának címkéjére került
a kőszegi egyesület csoportképe.
A szlovéniai kirándulást követően
megkezdődtek a 17. Borkirálynő
választás előkészületei. Azon hölgyek, akik elmúltak 18 évesek, és
kedvet éreznek egy játékos megmérettetéshez, valamint vállalják,
hogy egy éven keresztül képviselik
városunkat a különböző rendezvényeken, a borkiralynovalasztas@
gmail.com email címen érdeklődhetnek, jelentkezhetnek!
TáF.

szokatlan helyszínen, egy-egy
pohár bor, sör mellett, a tóth Pincészet különtermében hallhattuk
Prof. szöllősi-Nagy András PhD,
Dsc („Felsőbbfokú tanulmányok
Intézete”) előadását arról, hogy létezik-e a globális vízválság.
„Nagyon nagy baj van, de ezen a
bajon lehet segíteni!”– fogalmazta
meg a tudós.

Tourinform iroda
A kőszegi rendezvényekhez kapcsolódik a tourinform iroda tevékenysége, június 20 és 25. között
jubileumi héttel ünnepelték fennállásának 15. évfordulóját. A hétfői
megnyitón Huber László polgármester, tama István a Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság vezetője, és Bakos györgy
elnök mondtak köszöntő beszédet.
A jubileum hetében minden termékre 15% kedvezményt biztosítottak a betérőknek, és ingyenes,
különleges témájú helytörténeti sétákra hívták az érdeklődőket. Hétfőn Dr. zalán gábor jegyző mutatta
be a városháza épületét, kedden
tóthárpád Ferenc költő invitálta
„mesés-verses” városnézésre a látogatókat, szerdán Bakos györgy

bemutatta gyógy- és fűszernövény
gondozását. Csütörtökön Orbán
Róbert a szent Márton Európai Útvonal Magyarországi Egyesületének
elnöke sétára vitte az érdeklődőket.
A jubileumi hét zárásaként Fogarasi
János vezetett hegyi túrákat.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület
2001 óta működteti a tourinform
Irodát, amely a térségi turisztikai információk gyűjtése, rendszerezése és
a turisztikai szolgáltatások kiajánlása mellett idegenvezetés-közvetítéssel is foglalkozik. több rendezvény,
kiadvány, ötlet fűződik a nevükhöz.
2014 óta a Fő téren fogadják a
turistákat a több nyelven beszélő
munkatársak, 2015-ben az érdeklődők száma meghaladta a hatezret.
TáF.

Anyakönyvi hírek
sZÜLETÉs: gyöngyösfalu: Frank Vannesson és Balikó Dóra lánya
zoé. Kőszeg: Kuntner Erik és ukszta gabriella fia Erik; Riegler Miklós
Márton és Weigl Erzsébet fia Márton; Fehér András és Mórocz Kinga fia
Máté András; Lackó Antal és seper ágnes lánya Lola; Horváth gábor
és zubrits Éva fia Krisztián Mózes; spisák István és Dr. Fenyvesi Krisztina lánya Dorottya; török Róbert és Markovics Dorottya fia Dominik;
gáspár zoltán és tóth Bianka lánya Abigél; tóth Viktor és simon Adrienn lánya Dorka; Kovács András és Noszek Kata fia Máté.
HÁZAssÁg:
Fehér Diána – szendrő tamás tibor; Nagy Katalin – Halmágyi gergely;
takács szilvia – Kovács tibor László; Juhász Mónika – Bence Károly;
Horváth zsuzsa – sütő zsolt tamás.
HALÁLEsET: Horváth László.

22 kisgólya
A fehér gólya márciusban érkezik
vissza telelőhelyéről hazánkba.
Manapság főként villanyoszlopokon költ, 30–40 évvel ezelőtt még
inkább kéményekre, tetőkre, fákra
rakta a fészkét. A közhiedelemmel
ellentétben évente új párt választ.
Ha egy pár több éven át együtt
van, akkor is inkább a területhez,
mintsem egymáshoz ragaszkodnak. A párok jellemzően két-három
fiókát nevelnek. A kőszegi járásban idén 13 pár fészkelt, összesen
22 fiókát neveltek fel. Örömteli,
hogy Bozsokon – a meglévő mellé – újabb fészek épült, illetve a
lukácsházi és kőszegpatyi fészkekben is újra sikeres volt a költés.
Kőszegszerdahelyen, a plébánia kéményén július 21-én a még fekete
Tengerparton: Július 5 - 10-ig
a Kőszegi tankerületből 44 tanuló és 8 kísérő utazott Horvátországba, Crikvenicába, útközben
megálltak Rijekában. A kísérő tanárok gondoskodtak a változatos
programokról, ehhez kedvezett az
időjárás. A Krk-szigeten a vrbniki
hajókiránduláson megcsodálták a

KŐszEg És VIDÉKE

A diaképes előadás bemutatta, hogy
a víz krízismegoldása nem csak
mérnöki vagy hidrobiológusi, hanem
szociológusi és közgazdászi feladat
is. Mindenkié, aki ebből a problémából egy szeletet meg tud oldani!
Harmincöt évvel ezelőtt az egy főre
jutó vízmennyiség 13 ezer köbméter volt a földön. Ma 5500 köbméter. A globális vízválság kapcsán
szólt a migrációról, a vízzel kapcsolatos katasztrófákról és az úgynevezett CNN-jelenségről is.
A várható klímaváltozás tükrében a
jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat
nem tartható fenn. A működő folyamatok attól (is) függnek, hogy
miként alakítjuk a vízzel kapcsolatos emberi tevékenységeinket.
A krízis, a fenntarthatóságra való
törekvéssel elkerülhető. szöllősiNagy András a többi között kiemelte az ENsz Fenntartható Fejlesztési
Célok (sDg) megvalósítását, valamint hangsúlyozta: „alkalmazkodni
kell!”
TáF.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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csőrű fiatal gólya fészkelt a szülői
párral. A fiatalok augusztus 20.
környékén, az idősebbek szeptember elején indulnak útnak, a hazai
gólyák jellemzően a Boszporuszon
átkelve közelítik meg Afrikát. A
legtávolabbra jutó magyar gólyát
gyűrűzési helyétől 8972 km-re, a
Dél-Afrikai Köztársaságban figyelték meg, a legidősebbet csaknem
20 év elteltével látták újra. A fiatal
madarak néhány év tekergés után
térnek csak vissza szülőföldjükre,
az első nyarat rendszerint a KözelKeleten töltik. A gólya férgeket,
rovarokat és kisebb gerinceseket
fogyaszt, fennmaradásának kulcsa
a táplálkozó helyéül szolgáló nedves, mocsaras rétek megőrzése. Fokozott természetvédelmi oltalom
alatt áll, egy példány eszmei értéke
százezer forint.
Harsányi Krisztián
kilátást, átmentek Európa legszűkebb utcácskáján. senjben, Kőszeg
testvérvárosában megtekintették
Nehaj várát és megkoszorúzták
Jurisics Miklós szobrát. Jó volt a
hangulat, mindenki remekül érezte magát. A diákok köszönik támogatóik felajánlását a változatos
és színvonalas programokhoz.
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Pipacsmezők
Ku Lt Ú R A

Augusztus 4-én nyílt meg a Jurisicsvár lovagtermében a Pipacsmezők – háborúk virágai című
kiállítás,amely augusztus 28-ig tekinthető meg. Kortárs fotográfusok
„reflektáltak” alkotásaikkal az I. világháború eseményeire. Nemzetközi alkotógárda vonultatta fel képeit.

2016. Augusztus 9.

Városunkban a válogatott anyag
bemutatása a Kőszegi Művészeti
Egyesület és a JvMK szervezésében
valósult meg.
A „Pipacsmezők” cím a harctéren elhullott véráldozatokra utal
amellett, hogy a világháború szimbólumává a pipacs vált – mondta
uhl gabriella művészettörténész.
Volt (Károly sándor áron), aki a
„tömegportrékat” emelte művészi alkotássá, volt (Lara
Ciarabellini), aki az híres
isonzói csata pillanatait
idézte meg, volt (Bodor
Anikó), aki régi üvegnegatívokat keltett életre
vagy (tarjáni Antal) a
sírkertek magányát tárta
elénk…
A különleges kiállítás most
Kőszegen látogatható!
TáF.

Elődök nyomán
Augusztus 26-ig látogatható a
Jurisics-vár Művelődési Központ
Képzőművészeti szakkörének a kiállítása a városi könyvtárban, ahol
fiatal művészpalánták mutatják be
az elmúlt évi munkájukat. Németh
János festőművész-tanár vezetésével tartott szakkör tagjai a különböző festési technikával készült al-

a 18. századra nyúlik vissza, elődje volt, a Kőszegi Rajziskola, amit
1777-ben alapítottak, majd egy
évszázaddal később szakkör formájában működött tovább. A mai
tagság ezt a hagyományt folytatja, a szakmai ismereteket vizuális
módon szerzik. Mindehhez fontos a
látásmód, a megfigyelő készség, az

Egy csipetnyi
Július 24-én a Református templom
Csillagtermében (táncsics Mihály
utca 2.) nyílt meg a tornay Endre
András „Faragott árnyékok” című
emlékkiállítása.
(Megtekinthető
csütörtöktől vasárnapig 14–17 óra
között augusztus 14-ig.) A szobrászművész életműve Erdélyben,
zetalakán kezdődött 1949-ben, tevékenysége Kőszegen érte el a művészetének csúcspontját. Itt találta
meg második, egyben utolsó otthonát, maradandó emléket hagyott
hátra 2008-ban. több alkotása őrzi
emlékét, közülük az egyik a szent
Jakab-templomnál lévő világháborús hősök emlékműve, amely Juhász
Ferenc támogatásával jött létre.
A Csillagteremben bemutatott alkotásokat tóth Csaba Munkácsy-díjas
festőművész ajánlotta a jelenlévők
figyelmébe. Azt a kérést tolmácsolta
a város felé, hogy keressenek méltó
helyet a művész alkotásainak a be-

Fesztiválról
A Bozsoki zenei Fesztivál és Művészeti tábor már harmadszor hívta
fel magára a figyelmet. Július 10
– 19. között zajló rendezvényen a
fesztivál jelleg kapott kiemelt szerepet, a koncertek művészei magas
színvonalat képviseltek.
A rendezvény fókuszában állt a komolyzenei oktatás illetve a kamarazenélés. Az esténkénti koncertek
művészi színvonalat képviseltek, és
lehetőség volt a hazai és külföldi,

mutatására, mert Jula aszony ezt a
feladatot nem tudja egyedül felvállalni. Az elhangzottak szerint tornay
egy modern művész, a faszobrászat
minden elemét felhasználja, amelyet
az elődeitől magába zárt. A festőművész szavai szerint tornay életeleme
volt az alkotás, egyedi és sajátos a
művészete. A kiállítás az életműből
„egy csipetnyit” mutat be a közönségnek. A rendezés érdemi munkáját
Dr. Lőrincz zoltán, a Kőszegi Művészeti Egyesület elnöke végezte el.
KZ
a zenei oktatás élvonalába tartozó
tanárok mesterkurzusainak meghallgatására is. A tábor, a kurzus
része volt a kiállítások megtekintése, a sportfoglalkozásokon való
részvétel, gasztrozenélés, valamint
táncos, irodalmi esteken való részvétel. színfolt volt, hogy a Lékai
Kamarazenei Fesztivál programjában helyet kaptak a bozsokiak.
A szervezők köszönetet mondanak
a lakosságnak és az önkormányzatnak az általuk nyújtott segítségért.
A Malomporta tulajdonosai maximálisan támogatták a rendezvényt.

Művészkör kiállítása
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kotásait tekintheti meg a látogató.
A grafika, akril, akvarell és pasztell
technikával létrejött képek a művészeti fejlődés folyamatát mutatják
be. A szakkör tagjainak az alkotás
adott örömet, a kiállítás válogatott
anyaga a látogatónak nyújt élményt.
A Képzőművészeti szakkör eredete

arány és formaérzék fejlesztése. Az
elmúlt év jelentős eredménye volt,
hogy a Debrecenben megrendezett
freshARt című képző-, ipar – és fotóművészeti kiállításra három szakkori tag – Deme Kevin, Kondora
Beáta, Endrédi Judit – alkotását
fogadták el.
KZ

Jól tette a Csók István Művészkör
Egyesület, hogy meghívta Biczó Antal festőművészt. Nagy sikerű volt a
júliusban három hétig látogatható
kiállítás az Írottkő szállóban. Biczó
Antal vasi képzőművész, aki pályája
kezdetén a szentendrei hagyományokból táplálkozott. Első korszakát
a kemény vonalakkal tagolt síkkompozíciók követték, majd a színek
erejét megőrizve, festőileg gazdagabb kifejező gesztusokat megjelenítő stílus színesítette a palettáját. A

kőszegi képek és tájképek computer
grafikák. Ilyen képek Kőszegről még
nem készültek. A festőművész fényképezőgépével megörökíti a témát,
majd a számítógépes technikák
bevonásával a művészi mondandó
kiemelését segíti elő. Ez a valóság
tudatos átírása. több szűrőt használ
– átvitt és valós értelemben – fotós
szemmel, de egyben festőművész
szemével fotózza a tájat. A kiállító
művész az új generációk nyelvén
beszélő tanár.
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svako ljeto prvu nedilju u juliju trojezično hodočašće imaju kod Peruške Marije ognjogasci,
dimnjačari, vojska i policija. Peruška Marija se
najde u lozi na mjestu kade leži jedan kamen na
geografskoj granici Kisega, Židana, Lukindrofa i
Prisike. Na ovom mjestu 1996. ljeta utemeljen
je park meštrijov. Pokojni pukovnik ognjogascev
dr. Imre Prohaszka i židanski farnik Štefan Dumović ostvarili su si plan s postavljenjem prvoga
pilja sv Florijana.
Ljetos 3. julija veliko mnoštvo ljudi je došlo na
svetačnu mašu u židansku lozu. Ovim putem i
zbog toga da blagoslovu najnoviji pilj, kip sv.
tomaca u parku meštrijov. sv. tomac zaštitnik
je arhitektov i
zemljomjernikov.
Kako je važna
ova posao o tomu
je već Imre Csira
zemljomjerski
inženjer govorio:
„Bez dobre zemljopisne karte
ni
ognjogasci,
ni policajci, ni
katani ni hodoPilj Sv. Tomaca, zaštitnika
časniki neznaju
arhitektov i zemljomjernikov

celebrant zlatomašnik kan. dr. Ive smatović sa
utemeljiteljem kapele i piljskoga parka farnikom
Štefanom Dumovićem i velečasnim tiborom
Balijem su vodili vjerski susret. trojezičnu mašu
muzički oblikovao je zbor „zora” iz Kisega i zbor
„Peruška Marija” iz Židana. Po maši uz agape
bilo je vrimena za ljudske susrete, za druženje.

Vjerski voditelji svete maše

najti svoj točan cilj na svojem putu.” Imre Feher
graničarski bojnik u mirovini je vodio svečevanje. Na početku minutnom šutnjom su se spominjali na tragično preminule pirotehničare. glavni
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Pilj Sv. Tomaca posvećen je kod Peruške Marije

Zbor ÷Peruška Marija” iz Židana
Július első vasárnapján az őrző-védő fegyveres testületek tartják zarándokmiséjüket a
horvátzsidányi Peruska Mária szoborparkban.
Július 3-án ez alkalom kapcsán új szobrot is
avattak, Szent Tamásnak a földmérők és építészek védőszentjének a szobrát.
Zbor ÷Zora” iz Kisega

Huljevné Fülöp Mária

Immár 30. alkalommal gyűltek össze Vas és zala
megye német nemzetiségi tanulói az egyhetes
olvasótáborban. A nagy hagyományokkal rendelkező német nemzetiségi népismereti, ország
ismereti és nyelvi tábornak idén is – már ötödik
alkalommal, – Kőszeg városa adott otthont július 17 és 24 között. 50 általános iskolás diák,
10-14 év közöttiek tölthettek el egy felejthetetlen hetet az olvasótáborban 5 pedagógus és egy
egyetemi hallgató felügyelete mellett. A helyi
német önkormányzatok és szombathely MJV
Német Önkormányzata támogatásával valósulhatott meg idén is ez a nagyszerű program. A

tábor elsődleges célja
a német nyelv és a
hagyományok, szokások, a nemzetiségi
kultúra megőrzése és
továbbadása. Ennek
szellemében alakítottuk ki a tábor heti
programját. szárról
érkezett nemzetiségi néptáncosok sváb
táncokat tanítottak a
gyerekeknek, amit az
ünnepi műsorban elő
is adtak. Nagyon mélyen megérintette a
táborozókat Burghardt
Klára német nemzetiségi költőnő rendhagyó előadása. A
német népdalokkal
ismerkedtek unger
Edit tanárnő segítségével, aki harmonikáján kísérte a dallamokat a hallgatóság

nagy örömére. természetesen a gyerekek egyik
kedvenc programja az egynapos ausztriai kirándulás volt. A délelőttöt Eisenstadban a délutánt
a Familyparkban töltöttük. A hét folyamán még
részt vehettek német nyelvű játékos kiscsoportos
foglalkozásokon, túrán Kiszsidányban, strandoláson is. A táborozók nyelvi fejlődését két osztrák kisfiú is segítette, akik napközben velünk
voltak a táborban. Vasárnap jubileumi műsorral
kedveskedtünk a szülőknek és a meghívott vendégeknek.
Lakiné soós Renáta
táborvezető
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Leselager in GÜNS – Jubileumi olvasótábor Kőszegen
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Nagybátyja – Kiss János altábornagy
Július 13-án az Írottkő Hotelben
beszélgettünk Kiss János altábornagy testvérének (Ernő) lányával,
Kiss Karinnal. Az asszony azért jött
Németországból Kőszegre, hogy
a családja történetét kutassa. Az
édesapjának (Kiss Ernő) az I. világháború után Marosvásárhelyről
mennie kellett, a családot megfosztották a vagyonától. Az uruguayban
született Karin a távoli országban
keveset hallott a szülőföldjéről.
Édesapjával először 1974-ben jöttek vissza Magyarországra. Az apja
visszautazott, majd 1995-ben újra
megkapta a magyar állampolgárságot, amelyet egy évig élvezhetett.
Karin 1974-ben Németországban
tanult, és ott alapított családot.
Életében magyar szót alig hallott,
nem is érti annak a nemzetnek a
nyelvét, amelyhez – szavai szerint

– tartozik. Mégis kutatja a családja
történetét, amelyet talán könyvben
is megír. Felkereste Huber László
polgármestert, Básthy Béla alpolgármestert, szívélyes fogadtatásban részesítette Dr. Bariska István
is. Karin bejárta a várost, de érkezése után az első útja a temetőbe
vezetett, majd megtekintette Kiss
János egykori lakóházát is. Köszö-

ni a kapott segítséget, ígérte, hogy
december 8-án, a koszorúzásra
visszatér a városba.
KZ
xxx
Kiss János altábornagy, a Magyar
Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága katonai vezérkarának
vezetője 1883. március 24-én született. Egykori lakóházán (Kőszeg,
Bajcsy-zsilinszky Endre utca 18.)
emléktábla őrzi az 1944. december
8-án kivégzett katonatiszt nevét.
Az évfordulókon katonai tiszteletadás mellett koszorúzzák meg a
lakótelepen lévő szobrát.
Kiss János az első világháború előtt
a császári és királyi vadászzászlóalj
tisztje volt, évekig Kőszegen állomásozott. A katonai ranglétrán gyorsan
haladt előre, tábornokká, majd altábornaggyá léptették elő. Ellenezte a

Kristóf Ágota (1935 – 2011)

102 éves

Kristóf ágotára emlékeztek a kőszegi temetőben július 27-én délelőtt.
Az írónő halálának ötödik évfordulóján a Kőszegi Várszínház virágot
és koszorút helyezett el a síron.
Kristóf ágota életében – leginkább a róla készült életrajzi filmek
felvételének alkalmából –, többször visszajött Kőszegre. Olyankor
találkozott a régi ismerősökkel is.
Leghíresebb regényéből (A nagy
füzet) Kristály glóbusz díjjal jutal-

Július 17-én volt 102 esztendős
Molnár Lászlóné. Erzsi néni Kőszegen született, azóta is itt tölti
a mindennapjait, szülei, a nagyszülei is a városhoz hű kőszegeik
voltak. A hét testvér közül négyen
élték meg az iskolás kort.
A boldogító igent 1940-ben
mondta ki Erzsi néni a városházán dolgozó tisztviselőnek, Molnár
Lászlónak. Majd egy, illetve két év
múlva megszületett Erzsébet, és

mazott filmet készített szász János.
„Kossuth-díjas magyar származású svájci író” – olvasható róla.
Csikvándon született, és bár svájcban halt meg, Kőszegen lelt végső
nyugalomra. A nagy füzet cselekményében – kimondatlanul is – számos alkalommal kőszegi helyszínre
ismerhetünk. Az Egy elsurranó patkány című művét 2012-ben mutatta be a Kőszegi Várszínház.
TáF.
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magyar hadvezetés német irányultságát, ezért saját kérésére 1939ben nyugdíjazták, ettől kezdve Kőszegen élt. A nyilas hatalomátvételt
követően a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságát vezette,
az ellenállási mozgalom élére állt.
Célja volt Budapest megkímélése a
harcoktól. 1944. november 22-én a
nyilasok elfogták a vezérkart, kínzások után december 8-án kivégezték.
Kiss János altábornagyot Kőszegen
a családi sírboltban helyezték örök
nyugalomra, sírhelye a Nemzeti sírkert része.
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Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte Molnár
Lászlóné Kiss Erzsébetet (102),
Kieser Rolf Friedrichet (93) és
Pászner Jenőt (91) születésnapjuk alkalmából.
árpád gyermekük. A bombázások
elől 1945 márciusának végén a
néhány napos Katalinnal együtt
menekültek a cáki hegyekbe.
1950-ben, a második kommunista hatalom elvette a család
vagyonát. A húsüzletből ’50-ben
állami tulajdonú húselosztó lett, az
édesanyát pedig kuláknak minősítették. Az ’50-es években Erzsi
néni a Háziiparnál, pontosabban
otthon varrogatta a papucsokat,
majd néhány kitérővel a mostani Acsádi szociális Otthon helyén
lévő óvodában dolgozott.

www.kastelykertlakopark.hu

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

+36 70 681 1168
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20 éves a református templom

HI t É LE t

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők!” (zsolt
127,1)
Ezzel az igeverssel kezdte meg gyülekezetünk majd negyed évszázaddal ezelőtt a közös gondolkodást
egy református templom építéséről. Akkor még egy roskadozó imaházzal rendelkezett a református
közösség a táncsics Mihály utca 2.
szám alatt. Akkor még az is kérdés
volt, hogy szükség van-e egy új
épületre, bírni fogja-e a gyülekezet
ezt az anyagi terhet. Nem véletlen a
templom építéshez választott Ige a
zsoltárok könyvéből. Ha az Úr építi
a házat bizonnyal meg fog épülni.
Az egyházközség akkori Presbitériuma helyesen és bölcsen felismerte,
hogy az imaház már annyira elöregedett, hogy új épületre van szüksége a gyülekezetnek, így kezdődött
meg a gyülekezeti vezetőségben a
közös gondolkodás az új épületről.
A templomépítés ügyének zászlóvivője az akkori gyülekezeti gondnok,
Prof. Dr. Lőrincz zoltán lett.
1993. szeptember 23-án a gyülekezet alapításának 60. évfor-

dulóján sor került istentiszteleti
keretek között az alapkőnek az
elhelyezésére. Dr. Márkus Mihály
egyházkerületünk akkori püspöke
hirdette az igét ezen a jeles alkalmon, és részt vett az alapkő letételénél. gyülekezetünk úgy fogott
bele ebbe a nem kis vállalkozásba,
hogy az anyagi fedezet nem állt
rendelkezésre. A Dunántúli Református Egyházkerület akkor nem
tudta a templom építését anyagilag támogatni. Kőszeg városa
annyiban segítette a templom építését, hogy meghosszabbította azt
a telket, ahol az imaház állt, amely
telek majd a templom helyéül is
szolgált. Az ország református közösségeihez is levéllel fordultunk
támogatásukat kérve, sajnos nem
találtunk nyitott fülekre. A gyülekezetben megindult a gyűjtés, és
az imádságok szálltak Istenünkhöz,
töretlen bizalommal voltunk Isten
irányába, ha Ő építi a házat, akkor az épülni fog. Prof. Dr. Lőrincz
zoltán svájci kapcsolatai révén
a svájci reformátusok segítették
anyagilag és kétkezi munkával is

Szigeti Tibor paptanár
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Július 22-én este szigeti tibor
paptanárért, halálának 25. évfordulóján megemlékező szentmisét
mutattak be a Kőszegszerdahelyi
templomban. szigeti tibor a
Bencés Rend tagja lett
1981. augusztus 6-án,
teológiai tanulmányait
Pannonhalmán a szent
gellért
Hittudományi
Főiskolán végezte. A
papszentelés kegyelmében 1987. július 11-én
részesült. gyermekkora
Kőszegszerdahelyhez kötődik, itt él az édesanyja.
„te voltál a Jóság és a
szeretet” örök igazságként marad
meg a kőszegszerdahelyiek gondolatai között. A paptanár erősen
ragaszkodott a faluhoz, már gyermekkorában megkezdte a település
néprajzi, hitéleti trágyainak a gyűjtését, nyolcadik osztályos korában
dolgozta fel a velemi műemlék

a templom megépítését. svájci
és kőszegi reformátusok fogtak
össze, és az ő munkájuk révén
állt elő a mai templom épülete.
Az előtte álló két hársfa is az ő
közös munkájukat jelképezi, az
egyik fát a kőszegi reformátusok ültették, a másikat svájci
reformátusok. Ennek a két fának szimbolikus a jelentősége.
Fontos megemlíteni a templom
tervezőjét, Csete györgy Kossuth- díjas mérnök urat, aki oly
kevés tiszteletdíjért vállalta az
épület megtervezését, hogy mondhatni szinte ingyen volt.
1996. év István király ünnepéhez
közeli vasárnapon került sor az
elkészült templom felszentelésére,
amelyen Dr. Márkus Mihály hirdette az Igét, és végezte a felszentelés szolgálatát. Mindenki szívében
öröm és hálaadás volt. Azóta eltelt
húsz esztendő, és a közösségünk
újra hálaadó istentiszteletre készül,
emlékezve arra, hogyan segítette
meg őket a Mindenható Isten ebben a nagy munkában.
2016. augusztus 21-én vasárnap

Új plébános

10 órakor hálaadó istentiszteletet
tart a református közösség Kőszegen Dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök igei szolgálatával,
majd a közelmúltban elhunyt Csete
györgy építészmérnök előtt tisztelegve, az ő épület-alkotásaiból fotókiállítást rendezünk a református
templom Csillagtermében. Erre az
alkalomra szeretettel hívunk, várunk mindenkit, aki velünk együtt
hálás a református gyülekezet lelki
otthonáért.
Donatin Tamás
református lelkész

vizimalom történetét. Életének 29.
évében, áldozó papságának negyedik évében, 1991. március 20-án
tért örök nyugalomra, és visszaérkezett Kőszegszerdahelyre.

Peresznye: Augusztus 1-től Mészáros Miklós plébános látja el a
faluban, valamint gyalóka, zsira
és Répcevis településeken a papi
szolgálatot. tisztelettel és szeretettel
fogadták a falubeliek új papjukat,
aki az első szentmiséjét augusztus
5-én mutatta be. Peresznye korábbi plébánosa, Németh István július
31-én, a vasárnapi szentmisén búcsúzott el a hívektől, az egyházközség tagjai megköszönték az áldásos
tevékenységét. Az idei augusztus
a falu számára ismét a plébános
váltását hozta meg. Elfogadják, de
nem tudják megszokni, hogy néhány év után új plébános érkezik

az egyházközséghez. A váltást nem
tartják természetesnek és jó szokásnak, mert újra és újra kezdeni
kell a kapcsolatok felépítését, az új
szokásrendek kialakítását. Három
évig szolgálta a település híveit
Németh István korábbi plébános,
aki a papi és emberi tulajdonságai miatt kiérdemelte a lakosság
tiszteletét. Ebben az időszakban
újították fel a templomot, az egyházközség pályázat útján kisbuszt
vásárolhatott. Peresznye község
lakói sajnálattal fogadták egykori
plébánosuk püspök általi elhelyezését Fertőszentmiklósra. Mindezzel
együtt remélik, hogy Mészáros Miklós új plébános hosszú időn át szolgálhatja a négy település híveit.
KZ

Szélrózsa

ország különböző pontjairól érkező
kétezer fiatal lepte el a várost. Az
idei szélrózsát 2016. július 27. és
31. között a Mátrában tartották,
amelyre a kőszegi evangélikus ifjúság húszfős csoportja utazott.
többen közülük vállalták a segítő

szerepét, vagy éppen a programokban fellépőként vettek rész. A sok
kulturális és hitmélyítő program az
„áldás leszel” mottóhoz kapcsolódott. A záró istentiszteletet a Duna
televízió augusztus 14-én, vasárnap 11 órától közvetíti felvételről.

A kétévente megrendezésre kerülő szélrózsa Országos Evangélikus
Ifjúsági találkozónak 2008-ban
Kőszeg adott otthont, amikor az

Ismeretlen autós ment elé
Július 10-én délután a 65 km-es zarándokfutása utolsó méterein giczy
József kezébe adták a székelyzászlót, amelyet magasan tartva futott
tovább, miközben alig hallotta a
kiérdemelt tapsot, amikor belépett
a csíksomlyói kegytemplomba. A
Mária-kegyszobornál adott hálát
a segítségért. Jóska szerint áldott
pillanat, „JóIstentől kapott ajándék”
volt, amit átélt azokban a percekben.
Még aznap este küldte haza a következő sMs-t: „Mária dicsőségére, a
Jóisten segítségével megcsináltam”.
Másnap folytatta a zarándokfutást,
megérkezett gyimesbükkre, a Rákóczi-várba, a történelmi Magyarország keleti határára. zarándokfutásával teljesítette egyéni álmait, és
elnökként képviselte a Mozgássérültek Vasakarat sC tagjait is.
A nyugati oldalon lévő 1000
éves határtól, Őrvidékről, a mai
Alsóausztria és Burgenland választóvonalán álló emlékkereszttől
június 20-án indulva giczy József
vállalta az első 65 km megtételét.
Első nap 35 km-t futott, majd más-

nap – a Mária-út Egyesület szervezésével indult futókkal együtt – forróságban tette meg a következő 30
km-t. Felkérést kapott a szervezőktől, hogy a végcél, Csíksomlyó előtti
65 km-es távot is tegye meg.
Július 10-én Farkasfáról, tamási
áron szülőfalujából indult el két
szervezett futóval együtt a Mária
Maraton frissen felállított kapujából. Az első húsz km-en giczy József futásához szükséges személyes
tárgyait szállította a kísérő autó,
amely tovább haladt, ezért visszaadta a tárgyakat Jóskának. (A Mária
Maraton 1300 km-es útjához bárki csatlakozhatott öngondoskodás
mellett.) Jóska hátára vette a táská-
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ját, és így győzte le a Hargita-hegy
gerincén a kilométereket a melegben és a szélben. Egy kerékpáros
adta tovább a hírt Jóska futásáról,
majd egy ismeretlen autós ment
eléje, aki vállalta a táska szállítását,
és édességgel, tápláló folyadékkal
látta el Jóskát a Mária-kegyszoborhoz való érkezésig. Az ismeretlen-

ségből érkező székely férfi, Márton
Ernővel igaz barátságot kötöttek.
giczy József nem versenyzőként
futott, hanem zarándoklatot vállalt
a Mária-úton. A zarándokfutásnak
nem a teljesítmény a célja, hanem
a felajánlás, az egészség megőrzése. számára a kétszeri 65 km megtétele a háláról is szólt.
KZ

Zarándoknap

szíve Plébániatemplomtól indulnak
a zarándokok Csepregre a Boldogasszony-kápolnához. Érdeklődni lehet a 30/617-6415 telefonszámon.
Mariazell felé a zarándokút hét szakaszára lehet vállalkozni, az indulás
időpontja 6.00 óra. Információ a
94/360-466 telefonszámon kérhető.

Augusztus 27-én (szombat) a
Máriaút Egyesület 1ÚtON zarándoknapot szervez. Az országos programokhoz csatlakoztak a kőszegiek is.
Ezen a napon 8.30 órakor a Jézus

HI t É LE t
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Fincsi Hús Kft.
A KC I Ó !
2016.08.01 – 08.31.
a mintaboltban!
KŐSZEG, Pogányi út (Tesco üzletsor)
Termék

ár

Extra Akció Véres-májas hurka ... 599 Ft/kg
Extra Akció Kenyérszalonna ........ 599 Ft/kg
Extra Akció Paprikás fej ............... 599 Ft/kg
Bécsi felvágott ............................ 1199 Ft/kg
Disznósajt .................................... 1099 Ft/kg
Somogyi Betyárkolbász
csemege és csípős ............... 1499 Ft/kg
Somogyi Karikókolbász .............. 1899 Ft/kg
Sült császár ................................. 2399 Ft/kg
Kolozsvári szalonna .................... 1749 Ft/kg
Stifolder ...................................... 2199 Ft/kg
Baglas Paprikás vastagkolbász
csemege és csípős ............... 1999 Ft/kg
Az akciós árak a készlet erejéig tartanak.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfá-t tartalmazzák.
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Hangzó város zenei fesztivál Könyvtári hírek
KáIVRÉász
NYt
Ü NE
ű t

Mottó: „Hallod, hogy hangzik a város?” Az ország legújabb udvari zenei
fesztiválját Kőszegre hangoljuk! A zenei események minden szála és hangja a városra reflektál. A fellépők a történelmi városmag rejtett zugaiban
keresnek „hangzó menedéket”: A közönség valóban „fül után” kell, hogy
megkeresse őket.
Augusztus 11. csütörtök
17.30 óra – Keresd a hangot!
Helyszín: zwinger udvar: Hanna Berger – ének • Baráti szőlők
dűlője: Pintér ágnes – hárfa, ének • táblaház kapuszín: Heidrich
Roland – gitár • Chernel utca és a Jurisics tér közötti átjáró: Balázs gergely – hegedű • tóth Pincészet: Kész Petra – ének, Oláh
Krisztián – zongora.
17.30 óra – Budapest Kortárstánc Főiskola
Helyszín: Jurisics tér • Baráti szőlők dűlője • zwinger udvar •
Chernel utca és a Jurisics tér közötti átjáró • Fiatal táncosok birtokba veszik a történelmi városmagot.
19.00 óra – VocesDuecento
Kegyesénekek a középkorból, XXI. századi zenészektől. Helyszín:
szent Imre-templom. • A 13. században keletkezett a Laudario di
Cortona kézirat, mely középkori népnyelvű (olasz) kegyes énekeket, ún. laudákat tartalmaz.
20.30 óra – Group Hanan: szerelem-völgy
Helyszín: Várudvar • Hannah Berger legújabb világzenei együttesének koncertje.
Augusztus 12. péntek
17.30 óra – Keresd a hangot!
Helyszín: Baráti szőlők dűlője • táblaház kapuszín • Jurisics tér •
tóth Pincészet.
17.30 óra – Budapest Kortárstánc Főiskola
Helyszín: Jurisics tér • Baráti szőlők dűlője • zwinger udvar •
Jurisics tér és Chernel utca közötti átjáró.
19.00 óra – Furulyák kertje
Helyszín: zwinger udvar • Az Országos Czidra László Furulyaverseny helyezettjeinek koncertje
20.30 óra – Horváth Kornél & Lantos zoltán: Párbeszéd
Helyszín: Várudvar • A duó tagjai jól ismertek a hazai és az európai
kortárs dzsessz és világzenei életben.
Augusztus 13. szombat
17.30 óra – Keresd a hangot!
Helyszín: zwinger udvar • Baráti szőlők dűlője • táblaház kapuszín: • Jurisics tér
17.30 óra – Budapest Kortárstánc Főiskola
Helyszínek: Jurisics tér • Baráti szőlők dűlője • zwinger udvar •
Jurisics tér és Chernel utca közötti átjáró.
19.00 óra – Binder Quartett: Álmok és távlatok
Helyszín: zwinger udvar • Lemezbemutató koncert.
20.30 óra – zuboly: Pannondráma
Helyszín: Poncichter udvar. A zuboly együttes zenéjében keveredik
a pop-rock a népzenével. A zenekar vendégei kőszegi zenészek.
Augusztus 14. vasárnap
9.00 óra – zenés istentisztelet az evangélikus egyházi kórussal.
Helyszín: Evangélikus templom
9.30 óra – zenés szentmise a katolikus egyházi kórussal
Helyszín: Jézus szíve Plébániatemplom
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szervező: Felsőbbfokútanulmányok Intézete (Insititute of Advanced studies
Kőszeg – iAsK) támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, MOHAI AuDIO Kft.
további részletek: www.iask.hu

Augusztus 31-ig a felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30–17.00-ig, a
gyermekrészleg 13.00–17.00 óráig tart nyitva. szombaton a gyermekrészleg zárva, a felnőttrészleg 8.30–12.00 óráig látogatható.
A felnőttrészleg olvasótermében Benéné Puskás Tünde fotókiállítása,
a gyermekrészlegben németh János rajzszakköröseinek munkái augusztus végéig tekinthetők meg.
Olvasókör augusztus 25-én 15.00 órakor. Téma Móra Ferenc
Aranykoporsó című műve.
Az intézmény „A FORRADALOM EMLÉKEZETE – Programsorozat a kőszegi városi könyvtárban az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulóján” címmel pályázati támogatásban részesül. Ennek kere-

tében kiállítást szervez. A kiállítás célja, megmutatni a dokumentumokon
keresztül a forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket – beleértve az előzményeket is Kőszeg városában –,
bemutatni a korabeli Kőszeget.
Kérik a lakosság segítségét, hogy fotókkal, tárgyi emlékekkel és korabeli dokumentumokkal segítsék a könyvtár anyaggyűjtését! A dokumentumokat a könyvtár felnőttrészlegébe várják szeptember 10-ig.
÷A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.”

utazási iroda

Kőszegi információs pont: Wächter Gyuláné
Tel.: 00 20 91 85 674, 94/360-264
Iroda: H-9400 sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu; e-mail: escort96@t-online.hu
eng.szám: R1895/1999

ÍZELÍTŐ UTAZÁSAINKBÓL
Lovagvár ragadozó madarakkal és látványkertekkel
(Tullnba kertkiállítás, Leobendorfba a kreuzensteini várba
ragadozó madarak bemutatója) – 2016. 08. 21.

ár: 13.600,- Ft / fő
Mariazelli zarándoktemplom és a favágó-élménypark
2016. 09. 11. – ár: 6.800,- Ft / fő
Miskolc – Tokaj – sárospatak VOnATTAL
2016. 09. 22 – 25. – ár: 46.000,- Ft / fő
Hétvége stockholmban – 2016. 09. 22 – 25.
ár: 114.000,- Ft / fő + reptéri illeték
A Wachau vonatból és a göttweigi apátság
2016. 10. 02. – ár: 11.400,- Ft / fő
Dél-Tirol szépségei – 2016. 10. 07 – 11.
ár: 109.000,- Ft / fő
Wiener Wiesn-Fest – Tirol-nap népzenei ünnep
Tiroli fúvószenekarokkal – 2016. 10. 08.
ár: 5.800,- Ft / fő
Lipóti látványpékség és a dunakiliti duzzasztómű
2016. 10. 08. – ár: 5.800,- Ft / fő
ÚT AZ IsMERETLENBE – 2016. 10. 15.
ár: 9.800,- Ft / fő
ÚJ PROsPEKtusuNK ŐszI És ÉV VÉgI ÚtJAINKKAL
Augusztus VÉgÉN MEgJELENIK!
Ezen és további programjainkról bővebben
kőszegi információs pontunkon!
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Augusztus 13. szombat
09.00 OSTROMKUPA NYÍLT AMATŐR SAKKVERSENY
Jelentkezés a helyszínen 8.00 órától 2000 élő pont alatti versenyzők részére! Rendező: Kőszegért Egyesület, Vas Megyei Sakkszövetség. Helyszín: Írottkő Hotel
Augusztus 14. vasárnap
19.00 HORVÁT EST A PERESZNYEI ZVIRANJAK EGYÜTTESSEL
Helyszín: Arany Strucc étterem
Augusztus 19. péntek
20.00 TÖRTÉNELMI JELMEZES UTCABÁL a Spektrum Együttessel
	Szervező: Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Helyszín: Fő tér
Augusztus 21. vasárnap
KELET VARÁZSA NYUGATON HASTÁNCFESZTIVÁL ÉS VERSENY
Helyszín: Jurisics-vár
10.00–17.00 CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK
13.00–kb. 17.00 ORSZÁGOS MINŐSÍTŐ HASTÁNCVERSENY
18.00 HASTÁNC GÁLA

19.00 HORVÁT EST A ZSIDÁNYI BETYÁROK EGYÜTTESSEL
Helyszín: Arany Strucc étterem
Augusztus 28. vasárnap
OSTROMÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG
16.30 	SZENT MÁRTON EMLÉKFA ÜLTETÉS (Hunyadi Mátyás park)
17.00 OSTROM-MEGEMLÉKEZÉS, KOSZORÚZÁS
Közreműködik: Zora Énekkar
A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete bajtársi találkozója.
Helyszín: Jurisics-vár elővár
INFORMÁCIÓ: www.ostromnapok.hu
Tourinform Kőszeg (Fő tér 2.) Telefon: 94-563-120; Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (Kőszeg, Rajnis u. 9.) Telefon: 94-360-113

irá nyt ű

Félhold és Telihold – 10. Kőszegi Ostromnapok 2016.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Csillagászat: Szeptember 15-én (csütörtökön) 17 órától tart
előadást Rónay Viktor középiskolai tanár „Exobolygók, bolygók más
csillagok körül” címmel a Chernel Kálmán Városi Könyvtárban.

Augusztus 20. ünnepség
Kőszegfalva: Augusztus 20-án 11
órakor kezdődő szentmisével emlékeznek meg az államalapításról,
majd az új kenyér áldása következik. A felszelt kenyér fogyasztásához
lesz még fehér- és vörösbor is.
Velem: Augusztus 19-én 17.30
órakor a Szent Vid-kápolnában

lesz az államalapító Szent Istvánról a megemlékezés. Először a
kőszegszerdahelyi általános iskola
diákjai adnak műsort, majd Harangozó Bertalan kormánymegbízott
mondja el az ünnepi beszédét. Ezt
követően kezdődik a szentmise és
a kenyérszentelés.

Várják Önt is!

Horgászok
Az év kezdetétől a horgászegyesület üzemelteti a Csónakázótónál lévő büfét. A horgászcikkek
mellett büfé jellegű ételeket és
italokat is kínálnak a vendégeknek, és szabadidős programokkal
is várják a kőszegieket és a térségbe érkező turistákat. Az egyesület kezelésében lévő területen
biztosított tollaslabda, futball, és
más szabadidős tevékenység is.
Érdemes figyelni az aktuális aján-

latot. Szeptember 2 – 3-án nyárbúcsúztató nyílt, nevezéses 2+1
fős csapatok részére rendeznek
horgászversenyt. Első nap 14.30
órakor, második nap 12.00 órakor
lesz a kezdés időpontja. A KHSE
vándorserlegéért a verseny szeptember 3-án 8.00 és 12.30 óra
között zajlik. Várják a társadalmi
szervezeteket a főzőversenyen
való részvételre. Szeptember 3-án
15.00 órától szabadtéri programokkal – állatsimogatás, lovaglás, coantry táncház, élőzenekari
koncert – várják az érdeklődőket.

Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty: Augusztus 20-án 11.30 órakor
a nemescsói faluház udvarán emlékeznek meg az államalapítás ünnepéről. A három falu összefogásával a szervezést a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület vállalta magára. Közös, összefogást erősítő ünnepet tartanak, megáldják az új kenyeret. A program része a gasztronap,
amelynek keretében bemutatkoznak a környékbeli települések civil, művészeti csoportjai. Fókuszálnak a hagyományok őrzésére, az ünnep teljes
időtartama alatt kóstolhatók a finomabbnál finomabb ételek. A szervezők
szívesen fogadják azok jelentkezését, akik valamilyen hagyományos étellel bemutatkoznának, illetve szeretettel várnak minden érdeklődőt. (Tel:
Mayer Tiborné elnökasszony: 20 /770- 0067)

Államalapítás ünnepe
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 2016. augusztus 20-án AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE alkalmából rendezett programjaira.
18.00 órakor a Jézus Szíve Plébániatemplomban Ünnepi Szentmise.
19.00 órakor a Jurisics téren Szent István napi megemlékezés,
az új kenyér megáldása. Ünnepi beszédet mond: Rozmán László a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója. A megemlékezés után a
Jurisics-vár belső udvarában, kedvezőtlen időjárás esetén a lovagteremben Ünnepi koncert. Közreműködik: Kőszeg Város Koncert
Fúvós Zenekara, vezényel: Szilágyi Miklós karnagy.
A kenyéráldásra várjuk a lakosság megszentelendő kenyereit is!
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Labdarúgás: Visszatekintés és felkészülés
Lapunk táncsics Andrást, a Kőszegi FC
régi-új vezetőedzőjét kérdezte az előző
bajnokságról és a 2016/17-es bajnoki
felkészülésről.

sPO Rt
30

– Kérem értékelje néhány mondatban a tavalyi bajnokságot a saját
szemszögéből. Milyen pozitívumot
látott? Miben látja a vereségek okát?
Mi vezetett az edzőváltáshoz és milyen hatása volt a csapatra?

– A 2015/16-os bajnokságnak jó előjelekkel vágtunk neki. Együtt tartottuk
az első és második csapat keretét, két új játékos is érkezett. Új vezetőedzőt
szerződtettünk, mivel a munkám és a családom mellett nem tudtam volna korrektül ellátni az edzői feladatokat. Az utánpótlásunkba leigazoltunk
csaknem ötven gyereket. Két idegenbeli döntetlennel kezdtünk, ami nem
tűnt rossznak, bár én mindkét meccsen győzelmet vártam. Aztán az első
hazai meccsen kikaptunk, majd Vépen futottunk bele egy méretes zakóba.
Rumban győzelemmel orvosoltuk az előző hetek kudarcait. Újabb méretes
zakó majd egy kötelező hazai győzelem. Hét meccs nyolc pont. Itt megtört
valami: jöttek a vereségek sorba, ráadásul sok gólt is kapott a csapat, ami
korábban nem volt jellemző. sajnos az öltözői hangulat sem volt ideális. tíz ponttal zártuk a szezont, utolsóként holtversenyben. Edzőváltásról
szóltak a hírek, de a vezetőség további bizalmat szavazott Devecseri gábornak. A téli felkészülésünk alatt távozott a nyáron igazolt két játékos,
illetve többen el sem kezdték. Aztán sikerült két új játékost idecsábítani.
A téli felkészülésre adottak voltak a feltételek: edzőmeccsek műfüvön, teremlehetőségek stb.
Elkezdődött a tavaszi bajnokság és mindjárt hazai pályán egy 5-0-ás zakó,
a nem túl acélos Rábapatytól. Mást sem hallottam, megvan az első kieső.
Két nappal a mérkőzés után hívtak vezetőtársaim, hogy az eredménytelenség és egyéb okok miatt az edzőváltás mellett döntöttek, amit én
nem elleneztem. Felkértek, hogy vállaljam el a vezetőedzői feladatokat.
Nehéz döntést kellett hoznom, de a csapatot nem hagyhattam cserben,
így ideiglenesen átvettem a szakmai munka irányítását. Felkértem másodedzőmnek az ifi csapattal remek munkát végző Németh Balázst. A játékosokkal tudatosítani kellett a kialakult helyzetet és újra be kellett állítani
őket a sorba. Az addig hanyagolt srácokkal is átbeszéltem az új lehetőségeiket. szerencsére ismét vevők voltak a közös munkára. Négy napunk
volt felkészülni a Lukácsháza elleni derbire. Döntetlen lett úgy, hogy az
utolsó percekben egyenlítettünk. Ez utólag fontos eredmény lett számunkra. Visszahozta a csapat étvágyát. Rá egy hétre szombathelyre mentünk.
Alaposan felkészültünk. A második félidőben egykapuztunk az akkor negyedik helyen álló Király ellen. sajnos egy nagy védői baki a vesztünket
okozta, de így is nagy pozitívuma a mérkőzésnek, hogy megvolt a játéka
a csapatnak. A következő héten sikerült revánsot venni a Vépen, ami azért
volt különösen fontos, mert a két éllovas jött sorra. Celldömölkön a játékvezetők jóindulatán múlott az első gól, ötven percig tartott az első félidő.
A másodikban pedig a rutintalanságunk okozott némi hibát. Emelt fővel
jöttünk le a pályáról, hiszen végig volt tartása a csapatnak. A Körmend
ellen sajnos papírforma vereség lett, bár a gólarányt túlzottnak érzem.
Fontos győzelmet arattunk a hasonló helyzetben lévő Vasvár ellen. Javult
a teljesítményünk: Egyházasrádócon az ellenfél edzője is gratulált, pedig egy góllal alulmaradtunk. Aztán jött a nagy menetelés. Kemenesalján
3:2, Répcelak 2:0, Csepregen 1-0, majd otthon a táplánszentkereszt ellen
4-1! Egytől-egyig nagy győzelmek voltak. Olyan pontelőnybe kerültünk
a riválisokkal szemben, ami gyakorlatilag behozhatatlannak bizonyult. A
Kőszeg bennmaradt az első osztályban úgy, hogy az utolsó tizenkét mérkőzésen 19 pontot szereztünk, 29 ponttal zártuk a bajnokságot. Azt, hogy
a munkánkat hogyan végeztük kollégámmal, az eredmények igazolják.

Ifi csapatunk úgy lett második, hogy csak jobb gólaránnyal előzte meg az
első Celldömölk. A felnőtt csapatban úgy is, hogy minden mérkőzésünk
élet-halál harc volt, négy ifikorú, ebből kettő mindössze 16 éves mutatkozott be újoncként az első osztályban, folytatva a korábban elkezdett
fiatalítást. A szép tavaszi szereplés természetesen nem ment volna a játékosok partnersége nélkül. Köszönöm nekik és utólag is szívből gratulálok
az elért eredményekhez. ugyan ez a köszönet kijár a vezetőknek is, hiszen
a működés alapjait biztosítják. Ide sorolom a pályáért sokat dolgozó Neudl
Karcsi bácsit vagy szertárosunkat, mindenesünket, Marika nénit.
– Miként alakul a felkészülés a 2016/17-es bajnokságra?

– A vezetőség az előző szezont záró szakmai stábot bízta meg a következő
bajnokságra is. Július 5-én kezdtük a munkát, heti kettő, majd három
edzéssel. Hét hét lesz a felkészülés. Minden héten edzőmeccsekkel. Felkészülési torna is szerepel a programban. Augusztus 7-én Magyar Kupa
mérkőzés volt Vépen. Aztán 6. héten is kupameccsünk lesz. Az ellenfél
még nem ismert. Az edzéseken komoly erőnléti munka mellett egyéni
képzésre is fordítunk időt. Rengeteg játékos elemet alkalmazunk. Kellő
időt fordítunk taktikai, technikai feladatok tanulására.
– Hogyan változik a csapat összetétele?

– sajnos vannak távozók. A télen érkezettek közül Rácz Bence, Dévai
Roland Ausztriában folytatja, Prán Dominik a Király szE-hez, Bán Martin Bozsokra igazolt. Érkezők: Rácz Balázs, Varga Benjamin Ausztriából.
Rajtuk kívül kettő, maximum három játékos igazolását tervezem. Kapus
posztra is szeretnék igazolni mind a felnőtt, mind az ificsapatba.
– Mik a csapat céljai?

– A célkitűzés? Még nagyon az elején vagyunk.tippelgetni nem szeretnék.
Arra törekszem, hogy Kőszegnek legyen egy szerethető, mindig küzdő, kellően motivált csapata, sok helyi, saját nevelésű játékossal. szeretném, ha
támadó felfogású focit játszanánk, de ez az ellenfeleinken is múlik. Igyekszem minden ellenfélből alaposan felkészülni és ahhoz alakítani a taktikát
is. Ha a játékosok vevők a munkára, az eredmények sem maradnak el. Ezt
az előző bajnokságban is bizonyították.

Horváth László 1965-2016 
Isten veled Ubi!
Amikor halálhíredet hallottam, reménykedtem, hogy tévedésről van szó. sajnos kiderült, a hír igaz. Nehéz elbúcsúzni egy olyan jó baráttól, akit az ember
gyermekkorától ismer. Főleg akkor, ha együtt sportolt vele. számtalan közös
emlék köt össze minket, és a többi birkózót. Mindnyájan emlékezünk rád,és
fájó szívvel búcsúzunk tőled. Nehéz körülmények közül kerültél, a birkózás
élvonalába. Megpróbált az élet, de te birkózóhoz méltóan mindig szembe
tudtál nézni a nehézségekkel, és képes voltál győzni. többször nyertél Magyar Bajnokságot a különböző korosztályos bajnokságokon. Kétszer a felnőtt Magyar Bajnokságon is diadalmaskodtál. Versenyzői pályafutásod után
edzőként szolgáltad szeretett sportágadat, s dolgoztál Kőszeg birkózásáért.
Válogatott birkózóként felhalmozott ismereteidet hatalmas lelkesedéssel és
emberséggel adtad át a fiataloknak. Masszőrként is mindig becsülettel tetted a dolgod. Kivívtad sporttársaid és munkatársaid szeretetét egyaránt.
talán azért mentél el ilyen korán közülünk, mert kellett egy jó birkózó
edző a mennyországban, hisz egészen biztos, hogy oda kerültél, és most
az angyalokat tanítod birkózni. Edzés végén pedig azt mondod: ez is kész,
mint a házi feladat.
Örökké emlékezni fogunk rád, Isten áldjon, nyugodj békében!
sporttársai nevében Ficsor András búcsúzott

Nádasdy „Pipa” aranyérme
Va n t a a - b a n
(Finnország) rendezték a szervátültetettek és
Művesekezeltek
9. Európa Játékát. Nádasdy
József (Pipa), az
elmúlt években
5 ezüst és 7 bronzérmet gyűjtött Magyarország
színeiben az Európa és Világ Játékokon. Csak az
arany hiányzott a kollekcióból. Finnországban
teljessé vált a készlet. A kőszegi sportoló 100
méteres mellúszásban elsőként csapott a célba. A győzelem mellett egy-egy ezüst és bronz,
valamint három negyedik helyezéssel vette ki
részét a 95 érmet (közte 35 aranyat) szerző magyar csapat sikeréből. Nádasdyra rövid pihenő
után új kihívások várnak. Fel kell készülnie az
országos bajnokságra, mely egyben már válogató is a 2017-es spanyolországi világjátékokra.
A versenyző köszönetet mondott az őt támogató
kőszegi önkormányzatnak, az uszoda vezetőinek, felkészítő edzőjének és a bíztató, szurkoló
barátoknak, ismerősöknek.
eredmények: 100 mell aranyérem 1:52,93, 50
mell ezüst 50,93, 100 hát bronz 2:06,32, 50 hát
4. hely 55,05 és 50 gyors 4. hely 44,91, 4x50
vegyes váltó 4. hely 3:07,92.
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Négy országból több mint 60 induló – köztük
15 kőszegi – vett részt a KsE síugró szakosztály
hagyományos versenyén, a IX. Chernel Kupán,
melyet a korábbi évektől eltérően nem ősszel a
szezon zárásaként, hanem a nyári szezon kezdetén rendeztek. Érdekesség, hogy a szlovéniai
Kranjból érkező csapat tagja volt a 2016. évi világkupa győztes Peter Prevc húga, Nika Prevc is.
A Chernel Kupa kőszegi eredményei: (a
lenagyobb ugrás méterben) K/10 sánc gyerek
I. 2. Kelemen zalán 7,5, 5. Weigl Hugó 5, B1 2.
tuczai ábel 4,5. K/20 sánc gyerek II. 10. Kelemen zalán 15, Pónácz-tóth Dárius 10,5, lány
II. 2. Kohl Hédi 16,5, 5. tuczai Izabella 15, K/30
sánc serdülő I. 11. Kelemen Dávid 25,5, serdülő
lány 2. Kohl Hédi 21,5, 4. tuczai Izabella 19,5,
serdülő II. 2. Molnár Fórián 30,5, férfi felnőtt
1. tuczai Péter 31,0, 2. Floidl Csaba 28,0, 3. Kelemen tamás 26,5, 4. szilágyi Emil 19,5.

A szlovákiai Besztercebányán (Banska Bystrica)
az „O pohar mesta” versennyel folytatódott a
szezon. Vörös Virág a Lillehammeri Ifjúsági téli
Olimpia után, ezzel a versennyel kezdte meg a
felkészülést a 2018-as téli Olimpia kvalifikációs
versenyeire. Fiatal klubtársai büszkén tapsoltak
Virágnak és tuczai Izabellának, amikor a dobogón átvették elnyert trófeájukat.

Versenyben a síugrók
A nyári versenyszezonra két csoportban készültek fel a kőszegi síugrók: a válogatottak edzéseit Molnár László irányította, a másik csoport
munkáját tuczai Péter és szilágyi János vezette.
A síugrás ma már egész évben űzött sporttá vált,
így felkészültségükről több versenyen is számot
adhattak. A rendszeres munka eredményeként
felvették a versenyt a magyarországi körülményekkel össze sem hasonlítható feltételek között
sportoló ellenfelekkel.
A tavaszi-nyári szezont Rastbüchlben kezdték.
A kétnapos versenyen összetett eredményt is
hirdettek. Weigl Hugó, Kohl Hédi és Molnár Flórián mindkét napon és összetettben is dobogón
végzett.
eredmények: IX. sporthotel sonnenhof Cup
(Breitenberg/Rastbüchl Németország). (A korcsoport után az összetett helyezés, zárójelben az
egyes versenynapok helyezése, a név után a legnagyobb ugrás méterben.) K/5 sánc, gyerek 2.
(1. és 3.) Weigl Hugó 4,5. K/15 sánc, serdülő
(8 évesek) 6. (8.3.) Kelemen zalán 14,0, serdülő (9 évesek) 6. (6.6.) Pónácz-tóth Dárius
10,5, serdülő lány (10 évesek) 2. (2.2.) Kohl
Hédi 14,5, 3. (4.3.) tuczai Izabella 13,5, serdülő (10 évesek) 6. (6.6.) tuczai ábel 8,0. K/35
sánc serdülő 12 évesek, 10. (10.10.) Kelemen
Dávid 26,0, serdülő 14 évesek 2. (3.3.) Molnár Flórián 37,0.

eredmények: O pohar mesta, Banska Bystrica
(szlovákia) K/19 sánc gyerek I. 7. Kelemen
zalán 13,5, 15. Weigl Hugó 10,0, 16. tuczai ábel
7,0, 17. Pónácz-tóth Dárius 6,5, serdülő lány
2. tuczai Izabella 16,0, 4. Kohl Hédi 15,5. K/38
sánc serdülő II. 11. Kelemen Dávid 25,5, K/63
sánc junior női 1. Vörös Virág 58,5.

A szlovéniai síugró központ, Kranj adott otthont
a „síugró hét” sorozatnak. Vörös Virág ismét
győzött, s tuczai Izabella is megismételte besztercebányai második helyezését.
Molnár Flórián szoros versenyben a 6. helyet
szerezte meg.
eredmények: 41. teden skokov, Kranj szlovénia)
K/14 sánc gyerek (9éves) 9. Kelemen zalán
11,5. K/20 sánc leány (11 éves) 2. tuczai Izabella 18,0, 8. Kohl Hédi 17,0. K/40 sánc serdülő (13 éves) 16. Kelemen Dávid 32,5, lány
(13 éves) 11. tuczai Izabella 30,0, 13. Kohl Hédi
26,0. K/50 sánc serdülő (14 éves) 6. Molnár
Flórián 49,5, női (20 éves) 1. Vörös Virág 45,0.
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Újra Rastbüchl. Vörös Virág stabil, jó versenyzéssel mindkér versenynapon a dobogó második
fokára állhatott.
eredmények: 26. Internationale sommerskispringen, Breitenberg/Rastbüchl Németország
K/74 sánc női 1.nap 2. Vörös Virág 74,5, 2. nap
2. Vörös Virág 75,0m.

A Triatlon Klub hírei

Hét triatlonista nyert jogot a tiszaújvárosi gyermek és serdülő utánpótlás gálán való részvételre. A fiatalabbaknál Nyul Marcell 12-dik helyen
ért célba. A serdülőknél három fiú és két lány
állt csatasorba. spanraft Liza 10. Molnár gábor
12. helyen ért célba. schwachofer Balázs kerékpáron, jó helyen haladva szerencsétlenül bukott,
sebét kórházban varrták össze. Edzője gyors felépülésében bízik, hogy az országos bajnokságra
formába tudjon lendülni. Hóbor Eszter, gurisatti
Jázmin vehetett még részt a legjobbak gálaversenyén. Palatkás Anna egyéb elfoglaltsága miatt
maradt távol.
Három verseny egy helyen, egy hétvégén. Balassagyarmaton Aquatlon OB-t, tiatlon Váltó
OB-t és utánpótlás Ranglistaversenyt rendeztek.
Aquatlonban a legjobb egyéni helyezést a csapat
új tagja Joó ádám szerezte. Hatodik helyen ért
célba. A gyermek korcsoportban a fiúk a dobogótól 6 másodperccel lemaradva 4. helyen végeztek
a csapatversenyben. A szombati ranglista versenyen Nyul Marcell idei legjobbjával 4. lett, jelentősen javítva ranglista-helyezését. A váltóversenyen
a fiú és a leány gyermek csapat is ötödik helyen
zárt. A serdülőknél az aquatlon és a váltó versenyen is nagyon hiányzott a sérült schwachofer
Balázs. A fiataloknak három hetük lesz, hogy az
országos triatlon döntőre felkészüljenek.
xxx
A Pillisz család tagjai: Réka, szilárd és ákos részt
vettek a salzkammergut trophy mountain bike
nemzetközi versenyen. Réka a dobogó harmadik
fokára állhatott az u17 kategória 22,1 km-es
versenyének eredményhirdetésén. szilárd 38
km-en közel 400 indulóból a 15. helyen ért célba. ákos a junior 9,6 km-en 17. lett.
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História futás
szeptember 11.
szeptember 11-én rendezi a Jurisics VMK
és Várszínház a XXIII. História futást. Az
utóbbi években megszokott program szerint 13.15-kor a „Picik” rajtjával kezdődik a
„körös futás”. 15.00-kor az 1532 méteres
tömegverseny. A profik 15.30-kor rajtolnak.
teljes kiírás, a nevezés határidői és módja
a www.koszeg.hu honlapon megtekinthető.
Információ a JVMK irodájában, Rajnis u. 9.
a 94/360-113-as telefonszámon vagy a
jurisics@koszeg.hu e-mail címen.
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2016. Augusztus 9.

Egyebek – tarkán

MOzAIK

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

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

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank
mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i),
az Általános Üzletszabályzat és általános
szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói
Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvényes. További részletekről Bankunk honlapján
(www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.

