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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

II. BIENNÁLÉ
Április 21–22-én három helyszínen 
nyitották meg a II. Nemzetközi Kép-
zőművészeti Biennálét  a Csók István 
Művészkör Egyesület szervezésében. 
Öt országból, Szenc, Nyitragerencsér, 
Vaihingen testvérvárosokból 93 kiállító 
mutatta be 196 alkotását. A festmé-
nyeket május 7-ig tekinthette meg a 
közönség. „A szervezők egy összekötő 
kapocs szerepét vállalták” – fogalmaz-
ta meg Huber László polgármester a 
Zwingerben tartott megnyitón. Szavai 
szerint a közönséggel való sikeres ta-
lálkozás folytatásra érdemes, és a Szőlő 
Jövésnek Könyvéhez tartozó ünnepség-
sorozat szerves része lett a Biennálé. A 
városvezető kifejezte reményét, hogy 
Kőszeg kincse bekerül a Nemzeti Ér-
téktárba. A polgármester elmondta: a 
művészeti egyesületek tevékenysége 
bizonyítja a város gazdag kulturális éle-
tét. Kiemelte a fellépő csoportokat: Dr. 
Nagy László EGYMI diákjait és taná-
rait, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttest, 
a Dance Jam Táncegyüttest, és a Csók 
István Művészkör által életre keltett 
ARTrakció zenekart. 
„Az egyesület azt a célt tűzte ki, hogy 
a művészek gondolatait kifejező alko-
tásokkal ismertesse meg a közönséget, 
és ezért csak hálásak lehetünk” – fogal-
mazta meg Krizsovenszky Lajos a Juri-
sics vár lovagtermében, amely ismétel-
ten megtelt érdeklődőkkel. Básthy Béla 
alpolgármester köszöntötte az Írottkő 
Hotel aulájában megjelent művészeket, 
és azt kívánta, hogy olyan barátokat 
nyerjenek a városnak, akik akkor jön-
nek el hozzánk, amikor csak tehetik. 
Az első megnyitó indító szavait Palcsó 
Julianna mondta, neki jutott a végszó 
is az Írottkő Hotelben, amikor elcsukló 
hangján érződött a II. Biennálé sikere. 

Írta és fényképezte: Kámán Zoltán 
A képen: Nagy Evelin és Kövesdi Fanni, 
a háttérben Mészáros Szabolcs Békás 
patak és Velem című olajfestménye lát-
ható.

HAJNALCSILLAG TÁNCOSAI A MEGNYITÓN
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Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: június 7.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: május 10., június 14.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: május 17.

DR. NAGY EDINA aljegyző: május 24.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő május 25-én
(csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart

Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt. 

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
június 7-én (szerdán) 17 – 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6350 példányban

www.sopronbank.huf

Gondoskodó
Forint betét

*A Hirdetményben foglalt valamennyi feltétel teljesítése esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, a 
hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés további szerződési feltételeit 
a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank 
Általános Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek elnevezésű szabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. A részletekről teljes 
körűen a bank honlapján (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat. Az akciót csak 
természetes személyek vehetik igénybe, az utalvány ügyfeleink részére a részvételi szabályzatban 
foglalt feltételek teljesülése esetén adható ki.

4,00% EBKM 4,00%*

2 hónapos futamidejű 
betétrész kamatlába évi

2 éves betétrész kamatlába a kétéves 
maximális futamidő egyes féléveiben
0,50%  0,75%  1,25%  1,50%
A teljes futamidőre: EBKM 1,00%*
A nem akciós betéti kamatláb jelenleg:
2 hónapos futamidőre 0,01%, EBKM: 0,01%

3 millió forint feletti 

lekötés esetén 5.000 Ft 

értékű utalvánnyal*

KŐSZEGI FIÓK, Várkör 6.; Tel.:+36 94 562 030

Kőszeg hírei
A testvérváros
Szenj testvérvárosnak is hagyo-
mányt őrző ünnepe a Szent György-
napja, amelyen idén Kőszeget dr. 
Zalán Gábor jegyző képviselte a 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjaival. A testvérvárosi szálakat 
erősítő találkozón fogadta a cso-
portot prof. Darko Nekić leköszönő 
polgármester, aki megköszönte, 
hogy a kőszegiek nagy figyelmet 
fordítanak Jurisics Miklós szülővá-
rosával való kapcsolat ápolására. A 
május 22-én esedékes választáso-
kon már nem indul a városvezető, 
de bízik abban, hogy a következő 
ciklusban is folytatódik a két város 
közötti kapcsolat.

Viszontagságos évek
A viszontagságos éveket átélt sport-
büfé, tekepálya épülete műszakilag 
a pesszimista várakozásokhoz ké-
pest is sokkal rosszabb állapotban 
van. Az egykor társadalmi munká-
ban, az éppen meglévő anyagok-
ból felhúzott épület felett duplán 
is eljárt az idő. Erről beszélt április 
27-én a képviselő-testületi ülésen 
Básthy Béla alpolgármester. To-
vábbi indokként elmondta: „eljut-
hatunk oda is, hogy az épület nem 
lesz alkalmas a jelenlegi funkciók 
fenntartására”. Ezért is szükséges 
elindulni a multifunkciós, kétszin-

tes épület létrehozásának irányába. 
Hosszas előkészítés után a képvi-
selők egyhangú támogatással elvi 
hozzájárulást adtak a KFC számára, 
hogy megtegye a szükséges lépése-
ket. A szándékban, a koncepcióban 
szerepel a tekézés funkció is.        
  
Rágnak a hódok
Április 19-én Huber László polgár-
mester a Helyi Védelmi Bizottság 
ülésén vett részt, ahol markánsan 
szóba került Kőszeg árvízvédelmi 
helyzete. A városvezető beszélt a 
Gyöngyös-patak felső részén lévő 
veszélyekről, ahol jókora méretű 
fák dőltek a mederbe. A nyomok-
ból arra lehet következtetni, hogy 
mindezt a hódok rágása okozta. Az 
ülésen elhangzottak szerint a védett 
állatok miatt alig lehet tenni a fo-
lyamat ellen. A sok úszó ág viszont 
veszélyezteti a zsilip működését.

Kőszegfalvi SE
Azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz a Kőszegfalvi SE, hogy 
tulajdonosként adják meg a lehe-
tőséget a Rábai Gábor Sporttelep 
fejlesztését célzó pályázat beadá-
sához. Az SE a meglévő épület kor-
szerűsítését, vizesblokk kialakítását 
szeretné megvalósítani. Tóth Gábor 
kérdésére Gyarmati Kálmán, az 
egyesület elnöke elmondta, hogy 
most nem igényelnek az önkor-
mányzattól pénzügyi támogatást, 
de ha lesz eredményes pályázat 

és építési terv, akkor ilyen kéréssel 
fordulnak a képviselőkhöz. A pá-
lyázat beadásáról szóló támogató 
javaslatot minden képviselő elfo-
gadta.

Szulejmán-kilátó
2017. április végén a Szulejmán-
kilátó korábbi kivitelezője (Bereczki 
Kft.) elvégezte az időközben elkor-
hadt falépcsők cseréjét, így a kilá-
tó a Királyvölgy irányából is újra 
biztonságosan közelíthető meg. A 
garanciális munkálatok elvégzése 
eredményeképpen 81 lépcsőfok 
cseréje valósult meg (összesen 168 

lépcsőfok van), valamint a korlátok 
egy része – melyek ilyen-olyan ok-
ból kidőltek, elmozdultak –, is visz-
szahelyezésre kerültek. 

Kábelcsere
Az EON a lakótelepen, az Űrhajó-
sok és Rohonci utcában a közvilá-
gítást korszerűsítik május és június 
hónapban. A 16 millió Ft értékű 
beruházással 780 méter kábelt és 
26 db kandeláber cseréjét végzik 
el. Az építők kérik az érintett lako-
sok szíves megértését a munkála-
tok okozta esetleges kellemetlen 
körülmények miatt. 

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám június 13-án jelenik meg. A ter-
jesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetősé-
geken szíveskedjenek megtenni! 
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Megbízható és alig használt autót keres? A megoldás a szombathelyi Ford márkakereske-
désnél, a Ford Straussnál van! A Strauss eladásra kínálja tesztautóit, amelyek ára kedve-
zőbb az új autóénál, néhány hónaposak és kevés bennük a kilométer. Szinte az összes Ford 
modellel találkozhatunk a Strauss telephelyén. Az autók mindegyike automata klímával, 
SYNC technológiával (Bluetooth, kormányról vezérelhető USB-MP3-CD-rádió fedélzeti 
számítógép) és csaknem mindegyik alufelnivel felszerelt.

„Tesztautóinkat kedvelik ügyfeleim, mivel áruk jóval alacsonyabb az új autó áránál, és érvé-
nyes rájuk az 5 év gyári garancia.  Tőlem leginkább az egyterű Ford C-MAX-okat vásárolják, 
hamarosan eladósorba kerül az egyedi Ford Ecosportunk és az összkerekes Ford Kugánk is. 
Rendkívüli áron kínáljuk két extrán felszerelt Mondeonkat és kedvező ára van Focus tesztau-
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Keveset futott Fordok a márkakereskedőtől
tóinknak – sorolja fel Wappel Tamás, a Strauss 
értékesítője a kínálatot. 

További Ford tesztautók: Ford Fiesták, egy 7 
személyes Tourneo Connect és Ford haszon-
gépjárművek: Fiesta Van, Courier, Ranger 
állnak az érdeklődők rendelkezésére. 
Érdemes az idén 25 éves Strauss Autósza-
lonba elmenni, akár autóvásárlás céljából, akár 
a szerviz szolgáltatásait igénybe venni. 
A www.strauss.hu weboldalon további informá-
ciókat találunk!

Közös érdek
Április 27-én a képviselő-testületi ülésen szá-
molt be Bakos György az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület és Tourinform 2016. évi tevékeny-
ségéről. Az elnök elmondta, hogy a natúrpark 
mostanra már nemcsak turizmussal foglalkozik, 
hanem ehhez kapcsolódva érvényesül a „kör-
nyezetvédelemhez való affinitás is”. Az elmúlt 
időszak legnagyobb eredménye, hogy megszü-
letett az önkormányzattal az együttműködési 
szerződés.   
Győrffy Gábor TDM-menedzser arról beszélt, 
hogy jelentős stratégiai lépést jelenthetnek a tu-

risztikai projektek a következő 2-3 évben. Ennek 
érdekében áthidaló konstrukciókat kell meglépni, 
hogy a 2018-as turisztikai szezont felkészülten 
kezdje Kőszeg. A várható eredmények reményé-
ben legalább fél évvel korábban kell megtenni 
a szükséges lépéseket. A menedzser elmondta, 
hogy májusban találkozót szerveznek a szállás-
adókkal és a vendéglátókkal a közös célok egyez-
tetése érdekében.   
Huber László polgármester köszönetét fejezte ki 
az egyesületnek az elvégzett munkáért, és el-
mondta, hogy az önkormányzat is sokat tett a 
célok eléréséért. A város idegenforgalmi adóbe-
vételét, 13 millió Ft-ot átadja az egyesületnek 
a turisztika fejlesztése érdekében. A szerződés 

megkötése egy magasabb színvonalú együtt-
működést tesz lehetővé az önkormányzat és az 
egyesület között.
Básthy Béla alpolgármester, aki az Országos Na-
túrpark Szövetség elnöke is, elmondta, hogy az 
egyesület csapatában benne van az a plusz tudás, 
amely alapján érdemes tovább haladni. Minden  
szállásadó és étterem érdeke az összefogás. Az 
egyesület működésének fontos feltétele, hogy 
több pályázati forrást keressen különböző célok 
érdekében.

KZ    

Jégkorongpálya
Újabb fejezetéhez érkezett az Egészségház mel-
letti területre tervezett jégkorongpálya ügye. Min-
den elképzelhető probléma előfordult a tervezés 
és az építés során. A közel egy éve megépült 
pályatestben is műszaki hibákat találtak. Ápri-
lis 27-én a testületi ülésen Kiss Péter elmond-
ta, hogy a vállalkozó által megvásárolt sátort 
Szombathelyen, a Franciaországból érkezett 20 
millió Ft értékű jégkészítő gép egyes elemeit a 
Szárnyas-tüzépen tárolják. Elhangzott, hogy a 
vállalkozó eddig legalább 100 millió Ft-ot fek-
tetett a sportkomplexum építésébe. A képviselő 
tényként említette, hogy az Egészségház azon az 

elektromos hálózaton épülhetett meg, amelyet 
korábban a jégpálya beruházója terveztetett meg.  
Az építkezés eredményes befejezését várják a 
képviselők a meghozott döntéssel. Az időpontot 
nem határozták meg, de a beruházó cég október-
re tervezi a műszaki átadást. A képviselőknek írt 
levelében az építő cég ügyvezetője kifejezte ha-
tározott szándékát, hogy az iskolák és az óvodák 
számára a jégpályát rendelkezésre bocsátja. 
A beruházásról szóló első képviselői döntés 2012-
ben született meg. A mostani döntéssel is hasz-
nálati és üzemeltetési jogot kapott a beruházó 
a 4987 m2-es területre, amely további öt évre 
meghosszabbítható. Majd a cég megvásárolhatja 
a területet, vagy az önkormányzaté marad.

KZ

Évadnyitó
Pócza Zoltán tölti be a Szabadtéri Színházak 
Szövetsége elnöki posztját. Évadnyitó sajtótá-
jékoztatójuk május 31-én lesz Budapesten, a 
Margitszigeten, ahol a tervek szerint Hoppál Pé-
ter államtitkár nyitja meg a nyári évadot. 
Pócza Zoltán megbízatása Kőszeg és a várszín-
ház javát is szolgálja. „Valljuk be, hogy vannak 
olyan igazgatók, akik nagyobb hírűek” – mondta, 
de a közös érdek volt az, amely a leginkább be-
folyásolta, hogy elvállalja a feladatot. Ezáltal is 
nagyobb figyelem irányul a kőszegi előadásokra. 
A Kőszegi Várszínház 2012-ben ünnepelte 30. 
évfordulóját. A helyi teátrum Szegedet, Gyulát 
és a margitszigeti szabadtéri színházat követő-
en kezdte meg munkáját. Az idei „nagyelőadás” 
Johann Nepomuk Nestroy: A talizmán című víg-
játéka lesz.
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 „Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
A Kőszeg és Vidéke tavaly áp-
rilisi számában összefoglaltam, 
hogy milyen városfejlesztési ter-
veink vannak a 2020-ig terjedő 
Széchenyi-program keretében, 
melyeket a Vas Megyei Területfej-
lesztési Operatív Program (TOP) 
támogatásából szeretnénk meg-
valósítani. A pályázati hirdetéseket 
követően elkészítettük a beadáshoz 
szükséges dokumentumokat (meg-
valósíthatósági tanulmány, tulajdo-
ni lapok, tanulmányterv), melyeket 
a kiírásban meghatározott határidő 
előtt beadtuk a megfelelő helyre. 
A pályázatok értékelése több hó-
napot vett igénybe, melynek ered-
ményeit türelmetlenül vártuk már. 
Nos, 2017. május 2-án elérkezett a 
várva várt pillanat, a Megyeházán 
Ágh Péter, városunk országgyűlési 
képviselője, a Miniszterelnökség 

Vas megyei fejlesztésekért felelős 
miniszteri biztosa jelentette be az 
első körben győztes pályázatokat. 
Nagy örömmel jelenthetem, hogy a 
közel egy milliárd forintos támoga-
tás érkezik Kőszegre! Ennek isme-
retében, haladéktalanul nekiláttunk 
a további előkészületeknek és vár-
juk a Támogatási Megállapodások 
megkötését, mely alapvető feltétele 
az érdemi megvalósításnak, a köte-
lezettségek vállalásának (pl. közbe-
szerzés kiírása, megrendelés). Hogy 
melyek ezek a nyertes projektek, az 
alábbiakban ismertetném:
1. A legnagyobb összegű támoga-

tást – 300 millió forintot – a 
déli városrész közlekedés-
fejlesztése kapta. A fejlesztés 

célja a közlekedésbiztonság 
növelése, a kerékpáros közle-
kedés feltételeinek javítása. A 
beruházás részeként megépül a 
Pogányi út teljes szakasza, mely 
tehermentesíti a Rohonci – Rá-
kóczi utcák forgalmát, valamint 
kerékpársáv készül a Gábor 
Áron utca teljes hosszában, 
ami a Pogányi útra vezet és 
leágazik a Forintos Mátyás ut-
cába, onnan pedig a Rákóczi 
utat keresztezve a Szent Lénárd 
utcán át halad a Petőfi térig. A 
közlekedésfejlesztés részeként a 
KRAFT program támogatásá-
val megvalósulhat a Kiss János 
utca teljes rekonstrukciója is. A 
kivitelezések várhatóan 2018 
tavaszán elkezdődnek.

2. A fenti projekthez hasonló 
mértékű – 290 millió fo-
rint – támogatást ítéltek meg 
a „Zöld város kialakítása” 
programban megvalósításra 
kerülő kőszegi városmajor 
környezettudatos megújítá-

sára. A fejlesztés célja a vá-
rosmajor teljes rekonstrukciója, 
mely magában foglalja a piac 
korszerűsítését, a parkoló kapa-
citás növelését és a teljes köz-
terület megújítását a jelenlegi 
zöldfelület jelentős növelésével. 
A programhoz kapcsolódó-
an a Gyöngyös-part részleges 
revitalizációja, kerékpárutak ki-
alakítása és a Várkör keleti sza-
kaszának megújítása is megva-
lósulhat a KRAFT forrásaiból. A 
kivitelezések optimális esetben 
2018 tavaszán elkezdődhetnek.

3. A város több pontján fog meg-
valósulni a csapadékvíz el-
vezető rendszer fejlesztése, 
melyhez 150 millió forintot 

biztosít a TOP. Ugyanilyen mér-
tékű támogatást remélünk még 
erre a célra a KRAFT program-
ból is. 

 Ezen forrásokból tudjuk foly-
tatni a Királyvölgyből érkező 
jelentős mértékű csapadékvíz 
elvezetését szolgáló, a Puska-
por utcában már 2009-ben 
elkezdett rekonstrukciót, mely 
egy új nyomvonal kialakításá-
val (Auguszt János u.)biztosí-
taná a csapadékvíz levezetését 
a Gyöngyösbe. A másik nagy 
akcióterület a Bechtold István 
Természetvédelmi Látogatóköz-
pont környéke lesz, ahová szin-
tén óriási mennyiségben érkezik 
néha a csapadékvíz és több 
utcát is veszélyeztet, – melyet 
például 2009-ben megtapasz-
taltunk. Ennek a kitettségnek 
a csökkentését, minimalizálását 
akarjuk elérni a meglévő leve-
zető rendszer kapacitásának 
növelésével, illetve új szakaszok 
kiépítésével.

 A fejlesztés érinti még a Mo-
hás, a Szabóhegyi, a Postásrét, 
a Szőlőskert, a Gábor Áron ut-
cákat, valamint Kőszegfalva 
városrészt is. A kivitelezések 
várhatóan ebben az évben el-
kezdődnek.

4. A fenti projektek alapvetően 
fontos infrastruktúra fejlesztése-
ket valósítanak meg, azonban az 
önkormányzatnak gondoskodni 
kell a tulajdonában és fenntar-
tásában lévő intézmények jó 
karbantartásáról és fejlesztésé-
ről is. Éppen ezért pályáztunk a 
„Gyermekellátási szolgáltatások 
fejlesztése” révén megvalósít-
ható óvoda felújításokra is. Pá-
lyázatunk eredményeként 150 
millió forintot költhetünk el az 
Újvárosi Óvoda és Kőszegfalvi 
Tagóvodája, valamint a 
Központi Óvoda és Felsővárosi 
Tagóvodája korszerűsítésére, 
felújítására. A munkálatok érin-
tik majd mind a belső és külső 
tereket, az épületek gépészetét, 
homlokzatát és egyéb kiegészí-
tő részeit is. A kivitelezéseket 
a nyári leállásokra tervezzük 
ütemezni, melyek már idén el-
kezdődhetnek és jövő nyárra 
szeretnénk befejezni őket.

5. További közlekedésfejlesztést, 
valamint turisztikai célokat is 

szolgál majd a Kőszeg-Kőszeg-
falvi kerékpárút rekonstruk-
ciója és meghosszabbítása 
az Abért-tóig. Ez a projekt a 
Vas Megyei Önkormányzat ko-
ordinálásával 104 millió fo-
rintból valósulhat meg. Fontos 
része még a fejlesztésnek a Rá-
kóczi úti körforgalomtól induló 
kerékpárút biztonságos átve-
zetése a 87-es úton a Cáki úti 
csomópontban és a kőszegfalvi 
vasúti megállónál.

A fent felsorolt nyertes projekteken 
túl még tervezünk beadni pályáza-
tot a turizmus fejlesztésére – mely 
Kőszegen úgy gondolom fontos, ki-
hagyhatatlan terület –, valamint a 
Jurisics Ipari Park minimális szintű 
alapinfrastruktúrájának kialakítá-
sára, továbbá a Városháza ener-
getikai célú megújítására. Bízom 
benne, hogy ezek a pályázataink 
is megkapják majd a szükséges 
támogatást.
Kedves Kőszegiek!
Bizonyára örömmel töltötte el 
Önöket ezeknek a jó híreknek az 
olvasása, de a megvalósításukig 
még nagyon sokat kell dolgozni, 
és az építkezésekkel járó bizonyos 
kellemetlenségeket is el kell majd 
viselnünk. Addig is kérem türelmü-
ket és megértésüket!
Végezetül köszönetemet fejezem 
ki mindazok felé, akik részt vettek 
a projektek előkészítésében és tá-
mogatásában. Ezúton is szeretném 
külön kifejezni köszönetemet Ágh 
Péternek, Kőszeg országgyűlési 
képviselőjének, hogy ismét haté-
konyan dolgozott a városunkért! 
Bízom benne, hogy a felsorolt fej-
lesztések jelentős mértékben növe-
lik majd a kőszegiek és az idelá-
togatók komfortérzését és kivívják 
elismerésüket.

Huber László
polgármester
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Fejlődik a közlekedés
2018-ban indulhat el a Kőszeg és 
Szombathely közötti vasútvonal 
fejlesztése, illetve a vasútállomások 
korszerűsítése, intermodális cso-
mópont kialakítása. 
A Kőszeg és Szombathely közöt-
ti vasutat 1883. augusztus 1-én 
adták át. Bízni lehet abban, hogy 
megújul a képen látható állomás 
épülete, amelynek oldalfalánál 
tábla tiltja a gyalogos közlekedést 
a tető omlása miatt. A város és a 
GYSEV Zrt. részéről is határozott 
a szándék az intermodális 
közlekedési csomópont  kialakítá-
sára, vagyis egy helyről indulhat a 
vonat és az autóbusz. Az egységes 
megállóhely, állomás nem lehet 
máshol, mint a jelenlegi vasútállo-
más és környéke. A megvalósításra 
mostanra nemcsak a két oldalról 
meglévő szándék, a megvalósítás 
háttere is biztosított. Különböző 
beruházást végez el a GYSEV Zrt. 

és az önkormányzat. A 
GYSEV Zrt. fejlesztéseiről 
a sajtószóvivőtől, Rázó 
Lászlótól kaptunk infor-
mációt.   
A tájékoztatás szerint a 
GYSEV Zrt. továbbra is 
elkötelezett az egyes kö-
zösségi közlekedési ágak 
összehangolása mellett. 
A nyugat-dunántúli tér-
ségben több helyszínen tervez a 
vasúttársaság olyan intermodális 
csomópontokat, amelyeket már si-
keresen megvalósított projektpart-
nereivel közösen Körmenden és 
Szentgotthárdon. Egymás mellett 
alakították ki az autóbusz, illetve 
vasútállomást.
A Kőszegen tervezett intermodális 
csomópont fejlesztéséről már elő-
zetesen több tárgyalást is foly-
tatott a vasúttársaság és a város 
vezetése. A megbeszéléseken részt 

vett a Közlekedéstudományi Intézet 
(KTI megyei közlekedésszervező 
szervezete) és az ÉNYKK Zrt. is.
Elkészült a megvalósíthatósá-
gi tanulmány, amely a kőszegi 
intermodális csomópont kialakítása 
mellett a Kőszeg – Szombathely 
vasútvonal korszerűsítését is tar-
talmazza. A Tanulmány időközben 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
jóváhagyását is megkapta.
A vasúttársaság tervei szerint a 
projekt keretében a szükséges pá-

lyavasúti munkálatokon 
kívül Kőszeg állomás-
épülete is megújulhat, 
emellett az állomáson 
közös autóbusz – vasúti 
peron létesülne. Kőszeg 
mellett további hét meg-
állóhelyen magasperonok 
épülhetnek, korszerűbb 
lehet a vizuális és hangos 
utastájékoztatás, új pe-
ronbútorzat, esőbeállók és 
térvilágítás készülhet el. 
A tervek szerint a beruhá-

zást az Integrált Közlekedésfejlesz-
tési Operatív Program (IKOP) forrá-
saiból valósítja meg a GYSEV Zrt., 
a vasúttársaság a tervezett korsze-
rűsítéshez szükséges Támogatási 
Szerződéssel már rendelkezik. 
Jelenleg a tervezési közbeszerzé-
si eljárás előkészítése történik. A 
beruházás előkészítése várhatóan 
2018. elejére befejeződik, így az 
építkezés megkezdődhet a 2018-
as évben.

KZ

Májusi akció!
           Talicskák és lapátok 10 % -os engedménnyel!

                                             (Az akció a készlet erejéig érvényes!)          (Az akció a készlet erejéig érvényes!)    

A Temető utca első és második 
szakaszát már felújították. Az el-
múlt évben a harmadik szakaszra 
beadott pályázat eredménytelen 
maradt. Most egy újabb lehetőség 
előtt áll a város, mert a helyi ön-
kormányzatokért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős mi-
niszterrel közösen meghirdette az 
„Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” 
című pályázatot.
A képviselők április 27-én arról 
döntöttek, hogy belterületi utak, jár-
dák, hidak felújítása kategória kere-
tében az alábbi felújítás elvégzésére 
benyújtják a pályázatot, amely má-
jus 2. határidőre megtörtént.
A Temető utca Nepomuki kápolna 
(köztemető felső bejárata) – Her-
mina utca közti szakaszának (340 
m) egész pályás burkolat felújítása, 
beleértve a Károlyi M. – Park utcai 
kereszteződés teljes felújítását, rész-
leges átépítését. Továbbá a Temető 
utca – Szabóhegyi út Kökény utcáig 
tartó szakaszának nyomsávos (2 
méter széles) burkolatcseréjét. 
A beruházás tervezett bruttó össz-
költsége 35 305 619 Ft. A maxi-

málisan igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás 30 millió Ft. 
A szükséges önerő mértéke 15 %. 
A projekt esetében a saját forrást 
(5 305 619 Ft) a 2018. évi költ-
ségvetésben kell az önkormányzat-
nak biztosítani. 

Újra a Temető utcáról
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közben Körmendre telepített középiskolában 
fejezte be. Ott érettségizett, idén 55 éve.
– Távol a családtól, pénz nélkül, milyen volt 
az élet? 
– A téeszekben év közben nem fizettek, munka-
egységet írtak jóvá az elvégzett munka fejében. 
De találékony volt a parasztember, a háztájiból 
piacozott, tejet, tojást árult. Szőlőnk is volt, 
olyan év is adódott, hogy ötezer liter borunk lett. 
A fináncok hegyes szúrós szerszámmal turkáltak 

a széna- és szalmakazalban, keresték a hordó-
kat. Átérezve a szüleim nehézségeit, elfogadtam 
a büki gépállomás nyugdíj előtt álló szerelője 
invitálását, hogy menjek el vele kombájnozni. 
Látva a hozzáállásomat és hozzáértésemet, meg 
a komolyságomat, beszervezett kévehányónak. 
Udvarról-udvarra vontattuk a körmös traktorral 
a cséplőgépet, meg a kazalrakó elevátort a té-
eszbe be nem lépett magángazdákhoz. Elég jól 
jövedelmezett a munka. Nyolc és fél mázsa ga-
bonát kerestem két hét alatt. Apám egész évre 
nem kapott ennyit a közösben. 
– Érettségi után hamar önállósodtál.
– A kollégiumi évek után, érettségi bizonyít-
vánnyal a zsebemben, 62-ben a Csepregi Álla-
mi Gazdaságba kerültem gyakornoknak. Majd 
Meggyespusztán voltam brigádvezető. Rövid 
ideig az Állami Földhivatalnál is dolgoztam. Egy 
évig a gersekaráti téeszben is alkalmaztak. Sze-
rettem volna a Mosonmagyaróvári Egyetemen 
agrármérnöknek tanulni, de származásomra való 
tekintettel „helyhiányra hivatkozással” nem vet-
tek fel. Aztán elmentem a Kaposvári Főiskolára, 
nappali tagozatra. Utána következett Nemescsó, 
brigádvezető lettem a téeszben. Innét vonultam 
be 2 évre katonának Zalaegerszegre, a 2 éves 
főiskola nem adott felmentést a bakaruha alól. 
Az utolsó időmet töltöttem már, amikor 1968. 
augusztus 20-án megtörtént a csehszlovákiai 
bevonulás. Előttünk kilenc harckocsi ment, majd 
a bennünket szállító három nyitott teherkocsi 
következett, amin én is ott szorongtam. Azt sem 
tudtuk, hol vagyunk. Míg élek, nem felejtem, 

KÁVÉSZÜ
N
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Kávészünet Frank János üzemmérnökkel
 Az ötvenes évek történései határozták meg életét

Frank János háromszoros édesapa, és 
tízszeres nagypapa. A háború utolsó előtti 
évében Csepregen született. Kemény munkát 
végző szülei a 15 holdas kisparaszti család-
ban szeretetben nevelték a két gyermeket, 
nővérét és őt. Volt földjük, teheneik, lovaik 
és baromfi az udvarban. Imádta az állato-
kat, ellátta őket, ha tehette az istálló körül 
tevékenykedett. Korán megtanulta befogni a 
lovakat, tudott szántani velük. Nyiladozó ér-
telmével világosan felfogta az ötvenes évek 
egzisztenciát és lelket ölő történéseit. A csen-
des hallgatás és a dac évei voltak ezek. Ma is 
pontosan tudja, kik voltak azok az erőszakos 
végrehajtók, de nem érdemlik meg azt sem, 
hogy a nevüket a szájára vegye. Pontosan 
előírták, mennyi ludat, tojást, zsírt, gabonát 
és egyéb terméket kellett beszolgáltatniuk. 
Nem számított, hogy azzal nem rendelkeznek, 
be kellett szerezniük, megvették a piacon, 
hogy elkerüljék a szankciót és beszolgáltat-
ták. Amikor az udvaron dohogó cséplőgépről 
leoldották és bekötötték a teli gabonazsákok 
száját, már ott állt a szekér, mely a termést 
vitte. Volt egy kis halom gabona, amire édes-
apja azt mondta, az a gyerekek kenyérre 
valója. – Nem baj, holnap legyen a központi 
raktárban – hangzott a megfellebbezhetet-
len utasítás. A legszörnyűbb az volt, hogy az 
emberek ugyanúgy összejártak egymással 
esténként, mint azelőtt, mentek templom-
ba, utána leálltak beszélgetni, módjával el-
mentek a kocsmába is, de szó nem esett a 
történtekről. Még a legjobb haver előtt sem 
mertek beszélni. Nem lehetett tudni, ki mire 
képes… Gyanakvás uralta mindennapjaikat. 
Az erőszakos téesz-szervezés során a gaz-
daságuk minden termelő eszközét be kellett 
vinni a közösbe. Elvették földjeiket, erdeiket. 
Döbbenetes volt, amikor az utolsó tehenüket 
is elvezették. Darabonként 40 Ft-ot kellett fi-
zetni azon falubelinek, aki ezt megtette. Sírt, 
ahogy a párnapos kiscsikót nővére és egy 
ismerősük talicskában tolta anyja után, mert 
még járni nem tudott. Akkor fogalmazódott 
meg benne, hogy otthon nem tud boldogulni, 
nincs jövő. Tanulni akart. Édesapja támogat-
ta törekvésében, nagyon optimistán engedte 
útjára. Azt mondta neki, hogy ez az állapot 
nem tarthat sokáig, lehet, hogy jövőre már 
haza kell jönnöd, akkor otthagyod az isko-
lát. A szombathelyi mezőgazdasági techni-
kum tanulója lett 1958-ban, amikor pár hét 
múlva közölte vele osztályfőnöke, hogy cso-
magoljon, mivel apja nem állt be a téeszbe, 
neki itt nincs helye. Az igazgató-helyettesnő 
küldte vissza a folyosóról azzal, hogy ehhez a 
gyerekeknek nincs köze. A negyediket az idő-

odajött hozzánk a kukoricásba, a fedezékünkbe 
egy ottani magyar bácsi és azt kérdezte: vitéz 
urak, meddig hozták a cövekeket. Itt vannak a 
földjei, reméli, visszakerül a Trianon előtti határ. 
Leszerelés után visszamehettem Nemescsóba. 
A sport sem maradt ki az életemből, hiszen a 
csepregi, majd a zalaegerszegi kézilabdacsapat 
kapusa voltam. Csepreg színeiben megyei 3. 
helyezésünk is volt. Itt erősödött meg bennem a 
csapatmunka egyént erősítő szerepe. Kaptam egy 
gólt, bántott, majd a következő pillanatban góllö-
vő társam sikere erősítette önértékelésemet. Hi-
szen az a mi közös eredményünk! Ugyanígy vol-
tam a futballal is, amit 37 éves koromig űztem. 
– A családalapítással sem késlekedtél. 
– Vágytam az önálló, saját családra. Mind az 
én beosztásom, mind Marika pedagógus állása 
miatt 1971-ben Sopronban titokban házasod-
tunk össze. Közben Kaposváron még kiegészítő 
levelező szakon megszereztem az állattenyésztő 
üzemmérnöki diplomát. Szerettem volna a kor-
szerű tudásomat használni munkahelyemen, 
azonban a szokás és a pénztelenség nagy úr volt 
akkor is.  Ekkor váltottam, 1977-ben átjöttem a 
Kőszegi ÁFÉSZ-hez termelésszervezőnek. Létre-
hoztuk a nyúl-, méhész-, gyümölcs-, szőlő-, kert-, 
sertés szakcsoportokat. Kiállításokat szerveztem. 
Mai szemmel ez marketing tevékenység volt. Már 
az ÁFÉSZ egész felvásárlási ügyletét rám akarták 
bízni, de akkor, 1985-ben gondoltam egy nagyot 
és váltottam. Negyvenegy évesen „új vállalkozás-
ba” kezdtem. Visszatértem a gyökereimhez. Szán-
tóföldi növénytermesztéssel és 100 méhcsaláddal 
kezdtem foglalkozni Csepregen a szülői öröksé-
gen és bérleményben. A méz, amit termelek me-
zei bioméz, amiben semmilyen idegen anyag, cu-
kor, adalék nincs. Óriási kihívás volt a méhekkel 
a vándorlás. Vittem őket jó legelőkre, Érsekcsa-
nádra, Mosonszolnokra facéliára (lilás növény), a 
Somogy megyei Nagybajomban akácra.  
– Az előszoba falán lévő fényképek alapján a 
Frank név biztosan továbbmegy.
– Boldog családban élek, János fiam közgazdász, 
borászattal foglalkozik, Szabolcs az egyik szom-
bathelyi autószalon szervízvezetője, a legkisebbik, 
Péter agrármérnök, pulykatartással és hizlalással 
foglalkozik. Két lány és nyolc fiú unokánk van. 
Ünnepekkor 18-an ülünk az asztal körül, boldog-
gá tesz bennünket a nagy szerető család. Fele-
ségemmel együtt bízunk abban, hogy lesz erőnk, 
egészségünk a folytatáshoz és reméljük, lesz az 
unokák között, aki átveszi és tovább viszi a kis 
családi gazdaságunkat a szőlészetben, a méhé-
szetben és a növénytermesztésben egyaránt.
Frank János üzemmérnök 2016-ban Kaposvá-
ron az egyetemen átvette 50 éve szerzett diplo-
mája arany változatát. 
   Kiss János 
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

Újdonság a kontaktlencsék világában!

Folyamatos 30%-os keret, multifokális, 
fényresötétedő és napszemüveglencse

akciókkal várjuk Önöket!

Folytatva múlt havi témán-
kat, legyen ismét a kontaktlen-
cse a fókuszban. Méghozzá, a 
CooperVision legújabb fejlesztésű, 
a digitális világ igényeire terve-
zett kontaktlencséje, mely hatalmas 
áttörés a kontaktlencse technológi-
ában. A világ egyetlen kontaktlen-
cséje, amely egy speciális optikai 
zónát tartalmaz. Segít a digitális 
és más eszközök használata so-
rán, a közelre való tartós fókuszálás 
okozta szemfáradtság megelőzésé-
ben. A lencse továbbá, ugyancsak 
az egyedi technológiájának kö-
szönhetően magába zárja a ned-

vességet, biztosítva 
ezáltal a puhaságát 
és a kényelmes vi-
seletet, még akkor 
is, ha a monitor előtt 
ülve lényegesen ke-
vesebbet pislogunk. 
A kontaktlencsét 
viselő vásárlóink el-
foglalt életvitelé-

hez és életstílusához 
legjobban illeszkedő 
megoldást igyekszünk 
megtalálni. Próbálja 
ki Ön is, kérjen idő-
pontot üzlteinkben és 
szakképzett kollégáink 
állnak rendelkezésére!

Kőhalmi-Szalay 
Mónika

 

Hulladékot ne az utcára!
Változik a hulladékgazdálkodás 
működtetési rendszere, amely a 
lakosságot közvetlenül nem érinti. 
A közeli években egyre erősebben 
az EU szabályozásnak kell meg-
felelni, régiónként egy cég lát el 
valamennyi hulladékgazdálko-
dással összefüggő közszolgáltatási 
feladatot. Így a Nyugat-Dunántúli 
Régióban, Kőszegen is az STKH 
Sopron és Térsége Nonprofit Kft. 
végzi el ezt a feladatot. A képvi-
selők április 30-tól visszavonták 
a városgondnoksággal meglévő 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
szerződést.
Az előzetes megbeszélések a 
soproni székhelyű kft.-vel már 
megtörténtek, így a jövőben a 
városgondnokság alvállalkozóként 

végzi a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat. A tervek 
szerint a környező, horvát nemze-
tiségű településekről is Kőszegre 
szállítják a lakosság kommunális 
hulladékát. Kovács István város-
gondnok elmondta, hogy 5–8 
éven belül régiónként egységes 
lerakóba kell szállítani a szemetet, 
nem működhetnek helyi, városi 
lerakók. A régiós központokban 
történik meg a szelektív váloga-
tás, és a végleges lerakás is. (Ez 
a lerakó Kőszegtől távol lesz.) 
Fontos kötelezettség az EU előírá-
sai szerint, hogy az összegyűjtött 
hulladék 30%-ánál több nem ke-
rülhet lerakásra. A többséget újra 
kell hasznosítani, fel kell dolgozni, 
amely égetéssel is lehetséges. A 
régiókhoz való tartozás részeként 
továbbra is megmarad az éven-
kénti lomtalanítás szabályozott 
keretek között. Erről részletek a 
testületi ülésen nem hangzottak 
el, de annyi bizonyosnak látszik: 
minden hulladékot válogatás nél-
kül nem lehet az utcára dobálni, 
azzal a gondolattal, hogy úgyis 
elviszi majd valaki. Viszont min-
denkinek meglesz a lehetősége, 
hogy egyénileg kivigye, kivitesse a 
Hulladékudvarba.

KZ

Helyi közösségekért
„Az intézményünk a helyi közössé-
geket képviseli” – mondta Pócza 
Zoltán április 27-én, a képviselő-
testületi ülésen, amikor beszámolt 
a Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház elmúlt évi tevékeny-
ségéről. Beszélt két újabb pályázat-
ról, mindkettő a közösségek fejlesz-
tését szolgálja. Ennek érdekében 
májustól kommunikációt indítanak 
el civil szervezetek részvételével a 
célok megvalósítsa érdekében. Ha 
megszületik a pozitív döntés, akkor 
jelentős összeg használható fel kü-
lönböző szervezetek fejlesztésére, 
az önrészt közösségi munkával le-
het biztosítani. A JvMK benyújtott 
a másiknál lényegesen kisebb ösz-
szegre, 25 millió Ft-ra vonatkozó 
pályázatot is. Ennek célja a mű-
vészeti egyesületek próba lehető-
ségeinek a bővítése, koreográfiák, 
ruhák beszerzése, valamint iskolák 
tarthatnak különböző programokat. 
A várszínházi programokra az el-
múlt évben tízmillió Ft támogatást 
kapott a JvMK, az idei esztendőre 
ez megduplázódik. Április végén az 
igazgató még várta az erről szóló 
igazoló levelet.
Huber László kiemelte, hogy a vá-
ros kulturális életében meghatá-
rozó szerepet tölt be az intézmény, 
elismerését fejezte ki munkájukért. 
Sokat tesznek a bővülő program-
kínálat érdekében, Ide tartozik az 
I. Páratlan párlatnap. A márciusi 
művészeti szemle hagyományok 
szerinti rendezésével különleges él-
ményt nyújtanak, amelyen a diákok 
teljesítményére okkal lehet büszke a 
város.  
Tóth Gábor arról érdeklődött, milyen 
ütemben halad a korábbi várfelújí-
táshoz tartozó vállalás, a látogató-
szám növelése. Pócza Zoltán vála-
sza szerint, ha minden jegyvásárlót 
beszámítanak, akkor már most bi-
zonyított az elvárások teljesítése.  A 
következő várfelújítási projektben 
bővíteni kell azokat a területeket, 
ahol a művészeti csoportok progra-
mokban dús időpontokban is opti-
mális lehetőség mellett végezhessék 
a tevékenységüket. Fontos, hogy 
a vendégek számára is nagyobb 
kiállító tér álljon rendelkezésre. 
Az igazgató elmondta, hogy jóval 
nagyobb marketinget kell kifejte-

ni azért, hogy a kevésbé népszerű 
időpontban is a várba érkezzenek a 
látogatók. A nagyobb szállodáknak 
érdeke, hogy helyben maradásra, 
fogyasztásra ösztönözze a vendé-
geket. Pozitív tényként állapította 
meg, hogy döntően a magánszállá-
sokról érkeznek a látogatók a várba. 
Eredményes a többnyelvű prospek-
tus, a magyar történelmet bemutató 
3D-filmet a saját nyelvükön a kínai 
turisták is megnézték. A tájékoztatás 
szempontjából fontos a JvMK keze-
lésében lévő város honlapja (www.
koszeg.hu). Fontos számadat, hogy 
a Szent György-nap programsoro-
zatot több, mint ezer számítógépről 
tekintették meg, amely ennél több 
olvasót jelent.

Kámán Z
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Kőszeg, Fő tér 11.

Szőlő Jövésnek Könyve ünnepség
Szent György-napja, április 24. év-
századok óta Kőszeg jeles ünnepe. 
A mezőgazdasági év kezdetéhez 
kötődő bíróválasztás mellett ezen 
a napon jegyzik be a hajtásokat a 
Szőlő Jövésnek Könyvébe. Az 1740 
óta élő hagyomány, amely 2013-
ban a Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékébe került. A helyi 
bortermelők, a város lakossága 
és a hozzánk érkező vendégek 
április utolsó napjait a hagyomány 
fenntartásának jegyében bőséges 
ünnepségsorozattal köszöntötték.
Az április 19-én téliesre fordult 
időjárás Szent György napjára már 
engedett erejéből, és a tavasz visz-
szatért. A Chernel utcai városfal 
tövében, a baráti Szőlők dűlőjé-
ben megjelent borászok, Tóth No-
émi borkirálynő, a testvérvárosok 
küldöttei és az érdeklődők még 
fázósan hallgatták Huber László 
polgármester köszöntő szavait, 
melyekkel a sikerfajtaként számon 
tartott Blauburger oltvány elülteté-
sét vezette be. Láng József borász, 
a Szőlőtermelők és Borértékesítők 
Szövetkezetének elnöke ismertette 
a fajta történetét és eredetét. A be-
tegségekre fogékony, de bőtermő 
Blauburger gyorsan fejlődik, 

primőr bora hamar fogyasztható. 
A városfal mellé, a testvérváro-
sokból származó tőkék közé került 
oltványt vízzel bőven meglocsolta 
Huber László polgármester, a bo-
rászok számára hangoztatta a jó-
kívánságait. A Kőszegi Blauburger 
jövendő sikerére koccintottak a 
résztvevők. 
Az Európa Házban a polgármester 
fogadta a vendégeket. 

Szenc testvérváros 
küldöttségét Karol Kvál polgár-
mester vezette, Nyitragerencsérből 
Vrábel Anna polgármester asszony 
egy társával érkezett. Mödlinggel 
való 27 éves kapcsolatot Leopold 
Oswald és Sonja Zimov képvise-
lők erősítették. A fogadáson részt 
vettek a Borbarátok és a Borbarát 
Hölgyek Egyesületének tagjai, a 
borászok, a rendőrség képvise-
lői, Németh János festőművész-
tanár. Huber László polgármester 
felidézte a kőszegi bortermelés 
múltját, a Szőlő Jövésnek Könyve 
történetét, és szélsőségek nélküli, 
kiegyensúlyozott időjárást kívánt a 
2017. évi terméshez. Vrábel Anna a 
szőlő és a borászat kapcsolatterem-
tő erejét méltatta. Mödling város 
küldöttei, Sonja Zimov és Leopold 
Oswald jókívánságok mellett egy 
kasírozott látképet hoztak ajándék-
ba a városukról. A szőlőtermesztés 
közösségmegtartó erejéről és a 
bor egészségmegtartó hatásairól 
osztotta meg gondolatait az egy-
begyűltekkel Dr. Kocsis László, a 
Pannon Egyetem rektorhelyettese.  
Tíz óra előtt indult a zenés menet, 
élükön az evangélikus iskola lova-
saival a Borok Házától a Jurisics 

térre. Az ünnepi felvonulók kísérték 
a hajnalban lemetszett szőlőhajtá-
sokat. A darabontok díszlövésekkel 
jelezték az ország legrégebbi város-
háza előtt, hogy megkezdődött a 
hajtásokat bemutató ünnepség. 

Láng József, 
ahogy „eleitől ezen városban bévett 
szokás szerint” ezúttal is bemutat-
ta a hajtásokat a városvezetőnek. 

A gazdák számára 
gyászos évként em-
lítette a 2016-os 
esztendőt, amelyet 
fagykár és jégve-
rés nehezített. A 
borászok az idei 
esztendő jó termé-
sében bíztak. A Haj-
nalcsillag Néptáncegyüttes tavaszt 
idéző tánca közben megcsillantak 
a napsugarak az ódon belvárosi 
házak falain. A hajtásokat Donatin 
Tamás református, Baranyay Csaba 
evangélikus lelkész és Harangozó 
Vilmos plébános áldotta meg, majd 

a borkirálynő, Tóth Noémi jókíván-
ságaival a 11 órás harangszóval 
kísérték az ünneplők a Jurisics-vár-
ba a berajzolások megkezdésére. 
Németh János festőművész tanár a 
hajtásokról elkészítette a vázlato-
kat, amelyeket gondosan megmun-
kálva öntött végleges formába az 
utókor számára. A ceremónia alatt 
a korábbi évek rajzait láthatta a 
közönség a kivetítőn. A Vas Megyei 
Közgyűlés elnöke, Majthényi Lász-
ló beszélt a Kőszegi Borversenyek 
hagyományáról, és átadta az idei 
Nemzetközi Borverseny díjait. Az 
eseményt színesítette a Kisgöncöl 
dalcsokra, amelyet Bakosné Ber-
kényi Bernadett tanított be a fia-
taloknak.

                                       UA 
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MICROWEB Internet
Ügyfélközpontú, független,

szupergyors internet szolgáltatás

15M
Letöltés 15Mbps

Feltöltés 1,5Mbps
Belépési díj: 10.000 Ft

Havi díj: 3250 Ft

Díjcsomagok 2 éves szerződés esetén:

A legolcsóbb havidíj: 2325 Ft

Csökkentek a havidíjak!!!

30M
Letöltés 30Mbps
Feltöltés 3Mbps

Belépési díj: 10.000 Ft

Havi díj: 6040 Ft


ITT VAGYUNK!

Már az Ön településén
is elérhető!

Nincs árukapcsolás,
nem kell sem TV, sem telefon

előfi zetés!

Akár hűség nyilatkozat
nélkül is köthető!

Több mint 10 éves
távközlési tapasztalat!

Apró betűs részek nélkül!

Vezeték nélküli kapcsolat,
nagy lefedettség!

Hazai szolgáltató!
Elérhető, élő ügyfélszolgálat!

Üzleteink: 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 16. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.

info@microweb.hu • +36 94 777 001 +36 30 768 2873 A tájékoztatás nem teljes körű.
Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Cél a károk enyhítése
A 9. Szőlő és Klíma Konferencia 
első szekciója után kérdeztük Gál 
Pétert, a Földművelésügyi Minisz-
térium helyettes államtitkárát.
– Milyen téma kapott hangsúlyt 
az előadásokban?
– A klímaváltozásban látnunk kell 
azt is, hogy területenként is külön-
bözőképpen hat a szőlőtermesztés-
re. Az előadók részéről elhangzott, 
hogy emelkedett az átlagos hő-
mérséklet, amely Kőszeg számára 
még előnyt is jelent, mert növeke-
dett a napsütéses órák száma. Az 
átlag sok mindent elmond, de azt 
is tényként kell kezelnünk, hogy 
a szélsőséges értékekben is ta-
pasztaltunk negatív változást. Ele-
gendő, ha április 19-én, és 20-án 
hozzánk érkező havas, hideg időjá-
rásra gondolunk. A fagyok okoztak 
nagyobb gondokat a szőlőkben, a 
folyamatok felhívják a figyelmet 
arra, hogy a termelés alkalmazko-
dó képességét kell növelni, és meg 
kell vizsgálni a kárenyhítés további 
lehetőségeit. Mindkettő célja, hogy 
minél kisebb mértékben érintsék a 

gazdák jövedelmének változását, 
érdekükben ellentételezni kell a 
természet okozta negatív hatásokat.
– Mit tud ebben segíteni a Kor-
mány?
– 2012. év óta működik a gazdák 
általános kárenyhítési rendszere. 
Kimondott cél az is, hogy a sző-
lőágazatra vonatkozó sajátossá-

gok vizsgálatával mindezt tovább 
tudjuk fejleszteni. A megelőzés 
érdekében a fagykárokat, jégesőt 
csökkentő talajgenerátor rendszer 
kiépítése remélhetőleg az idei esz-
tendőben működésbe lép a kijelölt 
területen.
– Beszélgetésünk előtt Németh 
János tanár úr mutatta be Önnek 
a Szőlő Jövésnek Könyvét.
– Sok évvel ezelőtt hallottam már 
a könyvről, de most láttam először, 

és nagy érdeklődéssel figyeltem 
az abban rejlő titkokat. Hatalmas 
értéke ez Kőszegnek, és a kőszegi 
szőlőtermesztésnek. Egyértelműen 
bizonyítja a szőlőkultúra kontinui-
tását.
– Ön szerint lehet a Szőlő Jövésnek 
Könyve a Nemzeti Értéktár része?
– A könyv nemcsak Kőszeg, hanem 
a magyar nemzet rendkívüli értéke 
is egyben.

KZ 

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte a város idős pol-
gárait születésnapjukon:
Szücs Ivánt (92 éves), Torda László-
né született Nagy Máriát (91 éves) 
és Rákos Antalt (91 éves).

Énekkari találkozó
A Bersek József Általános Iskola ál-
tal szervezett 14. Szent György-napi 
énekkari találkozón hagyományo-
san az összkar előadásában Rátkay: 
Szent György himnusza hangzott 
el 2017. április 20-án a dr. Nagy 
László EGYMI dísztermében.
Kovácsné Szabó Éva igazgatónő 
nyitotta meg a rendezvényt, amely 
már évek óta a Szent György-napi 
városi rendezvények fontos részét 
képezi. Fellépett az Árpád-házi, a 
Béri Balog Ádám Általános Iskola 
alsós és nemzetiségi énekkara, a 

Jurisich Miklós Gimnázium kama-
rakórusa, a házigazda Bersek iskola 
énekkara, a BE-JÓ Táncegyüttes és 
a Tücskök zenekara. 
Több kórus is megemlékezett a 
Kodály-emlékévről. A Bersek is-
kola 5. b osztályából két remek 
hangú kislány, Kriston Zille és 
Kumánovich Kata is szólóénekkel 
állt fel a világot jelentő színpadra. 
A kórustalálkozó befejezéséül – 
szintén az összkar előadásában – a 
Viva, viva la musica című kánont 
hallhattuk Stefanichné Szerdahelyi 

Éva vezényletével. A szívet-lelket 
melengető délutánt az emléklapok 
átadásával zárta a Bersek iskola 
igazgatónője, meghívva mindenkit 
a következő évi, már tizenötödik 
énekkari találkozóra.



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
* 128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET  9730 KŐSZEG PÉK U.20.  Tel.: (94)561-568  * 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC  9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22.  Tel.: 

(94)561-632 * 126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39   Tel.: (94)563-090

Kométa
Mindennap Finom! Felvágott
Soproni vagy Tavaszi

Poszavecz
Lecsókolbász
lédig

1499Ft
                 /kg

Privát Hús
Sült császárszalonna

2759Ft
                   /kg

Zimbo
Rakott Erdélyi szalonna

2299Ft
                    /kg569Ft

              /kg

Borsodi Sör
dobozos 4,5%

vagy Friss Citrom Sör
1,5%,  0,5 l, 418Ft/l

Ariel 
Mosókapszula 
Color&Style
14 db, 86Ft/db

Csirkemell filé

Sertés Comb

Fejes
Saláta)

i kb é é

Sertés Tarja
csontos

Taravis
Csirkeszárny

Kígyó uborka)

Csirkemell filé

1199Ft
                /kg

ertés Combb

1199Ft
                /kg

jF

139Ft
            /db

yy
T i

449Ft
               /kg

ó b kKí

499Ft
               /kg

KŐSZEGI AKCIÓINK

1199Ft209Ft

Sertés TarjaS

1249Ft
                  /kg

2017. MÁJUS 25-MÁJUS 27.2017. MÁJUS 18-MÁJUS 20.

2017.05.17-05.30.2017. MÁJUS 17-MÁJUS 30.

KoszegiHirdetes_201705_01.indd   1 2017.05.05.   14:20:38
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Sörmajális!
A májusfa állítás élő hagyomány. A 
májusfa egyben a tavasz örömét is 
jelzi.  A május 1-je sokak emléke-
zetében él úgy is, mint a felvonulá-
sok és a sör-virsli napja, de az egy-
ház is „megszentelte”, hiszen, XII. 
Piusz pápa ünneppé emelte. Május 
elseje így lett a „munkás József” 
(Jézus nevelőapja) napja is.
Kőszegen újjáéledt a hagyomány 
egy speciális formája, amely egye-
síti a tavaszünnep több elemét. Áp-
rilis 30-án és május 1-jén második 
alkalommal kapott főszerepet a 
Kőszegi Kézműves-Sör-Majális 
rendezvény. 
2016-ban volt az egykori kőszegi 
sörgyár első főzetének 120 éves 

évfordulója. 1896. május 9-én 
kóstolhatták a kőszegiek az új ter-
méket. Majd 120 évvel később, egy 
hasonló tavaszi napon (2016. ápri-
lis 29.) Kiss András mutatta be az 
új „Kőszegi Sört”.  A JvMK szárnya 
alá vette a kezdeményezést, szá-
mos programmal még vonzóbbá 
tette, tartalommal töltötte meg. 
A majális két napján csalogató 
programokkal örvendezhettünk a 
tavasznak. Mindehhez jött a Kő-
szegi sör zamata, amely attól is 
különleges, hogy a típusát a Bécsi 
Lagerben találták meg, amely Eu-
rópában alig kapható. A Kőszegi 
sör első születésnapján megjelent 
egy újabb típus, a Kőszegi Sör-
Märzen, amelyből csak egy alkalmi 
főzet készült. 

Tóthárpád F.

Elnémultak
A Majális mozgalmas eseménye 
volt a májusfa állítása. Vasárnap 
kora délelőtt kipakoltak az árusok, 
kézműves sörökből is bőséges volt 
a kínálat. Fogyott az étel és ital, alig 
volt érdeklődés más termékek iránt. 
A közönség lassan gyülekezett, 
amikor a Bozsoki Dalárda szín-
padra lépett, már számottevő néző 
vette körbe a színpadot. A dalosok 
a főfedőjükkel hirdették Bozsok jel-
legzetes napját, a Kalapos napokat. 
Sváb dalokba formált paródiákat 
énekeltek a húsz perces műsorban. 
Időközben megérkeztek a „Hajnal 

csillagai”, majd látványos, 
a tőlük megszokott műsorral 
szolgálták ki a közönséget. 
Sokasodott a nézők száma, 
amikor az ATARU TAJKO 
koncertje megkezdődött. A 
dobpergést taps követte, 
elhangzott a „szép volt” fel-
kiáltás is. Ekkor már várta 
sorsát a 15 méteres fenyőfa, 
amelyből díszítés után lett 
májusfa. A Hajnalcsillag tán-
cosai tűzték fel a szalagokat, majd 
a népviseletbe öltözött szüleik is le-
hetőséget kaptak a díszítésre, illet-
ve később a közös táncra. Köszönet 
a produkcióért! Daru és szorgos ke-
zek emelték a magasba a májusfát. 

Ahogy emelkedett, 
úgy lett egyre hosz-
szabb a körtánc.    
Idén ismétlődött a 
tavaly újra elkezdett 
Majális. A korábbi 
években a hiánya 
miatti panaszok el-
némultak. Hangos 
és közönségcsaloga-
tó volt az esti szür-
kületben kezdődött 
Big Box koncert. Az 
éjszaka leple alatt a BE-JÓ tűztán-
cosai árasztották el fényekkel Fő te-
ret. A fekete ruhás lányok műsorát 
többször is érdemes megnézni.
Vasárnap reggel a rendőrök tar-
tottak játékos ügyességi versenyt, 
figyelve arra, hogy a közlekedés 

biztonságát a gyermekek 
is megtanulják. Akik aztán 
rajzolhattak délelőtt, meg-
nézhették a Mesebolt Báb-
színház: Dobronka Cirkusz 
Világszám bemutatóját. Az 
apróságok érdeklődésük 
mellett váltak félénkké, 
amikor a látogatóközpontos 
lányok kezéről felröppentek 
a ragadozó madarak. A Kő-

szegi Orientális Táncklub „évadnyi-
tója” bemutatta a Kőszegre hozott 
hastánckultúrát. Maitz József har-
monikásai, illetve a BE-JÓ lányok 
nélkül alig van program a város-
ban.

KZ        

Egyedül vagy párban
A közel száz főt számláló Hajnalcsillag Néptáncegyüttes várja péntek 
esténként 18 órától a Jurisics-várba az idősebbeket is. Szórakozásban és 
családi közösségben lesz része az egyedül vagy párban érkezőknek, akik 
ismerkedni szeretnének a néptánc kincseivel. Esténként már hat – hét 
pár rendszerint gyakorolja a lépéseket, és szívesen várnak másokat is. 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX .ÉVFOLYAM, 5 . S ZÁM   2017 . MÁ JUS  9 . 

12

CIVIL SZERVEZET

Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary

Tel.: +36 20 441 4850

BÜK, FORRÁS ÜZLETHÁZ (COOP)
9737 Bük, Kossuth u. 126., Hungary

Tel.: +36 20 274 91 91

web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY
30 perc

MInutes
Min

60 perc
MInutes

Min

90 perc
MInutes

Min

120 perc
MInutes

Min
×5* ×10*

Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž

4.900 HUF
16 €

8.900 HUF
30 €

12.900 HUF
44 €

15.900 HUF
56 € -10% -15%

Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Talprefl ex masszázs • Foot refl exology massage
Fußrefl exzonenmassage • Refl exní masáž chodidel

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž

5.900 HUF
19 €

9.900 HUF
33 €

13.900 HUF
47 €

16.900 HUF
58 € -10% -15%

Csomagajánlatok • Package promotion Paketangebote • Balícek nabídka
*Egy személy részére • For one person • Für eine Person • Jeden člověk

30+30 min., 30+60 min, 30+90 min, 60+60 min: 10%
30+120 min, 60+90 min, 60+120 min, 90+90 min, 90+120 min, 120+120 min: 15%

30 perces kezelések árából
für 30 min. Behandlungen

60 (+) perces kezelések árából
für 60 (+) min. Behandlungen

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

kedvezmény
Ermäßigung

kedvezmény
Ermäßigung500 Ft 1000 Ft

Horgászok
Április 27-én a Kőszegi Sport-
horgász Egyesület számolt be az 
elmúlt évi tevékenységükről a 
képviselő-testület előtt. Kelemen 
Péter bejelentette, hogy március 
8-án lemondott tíz évig tartó el-
nöki megbízásáról. Huber László 
polgármester megköszönte az el-
nök, a horgászok éves munkáját. 
Az egyesület a város legnagyobb 
civil szervezete, és kiemelten sokat 
tett a tagság a zöld környezetünk 

gondozása érdekében. Mindezt 
azzal együtt, hogy példaértékű 
a közösségépítő munkájuk. Kiss 
Péter bizottsági elnök fontosnak 
nevezte a fiatalok bevonását a kö-
zösségi munkába, a két horgásztó 
gondozottsága minden elismerést 
megérdemel. Az egyesület átvette 
a Csónakázótónál lévő büfé üze-
meltetését, ahol rendszerint szer-
veznek programokat, amelyek a 
turisták számára is érdekesek. Az 
elhangzott elismerő szavakhoz az 
oktatási bizottság elnöke, Keszei 
Balázs is csatlakozott. A horgászok 

érdekeiről szólt Plechl Tibor. Tapasz-
talata szerint a Malom-csatorna 
iszappal, ágakkal van tele, víz alig 
folyik benne, a tó vízellátásához 
erre szükség lenne. Huber László 
elmondta: vezetői értekezleten már 
terítéken volt a felvetés, amellyel 
a Városgondnokság foglalkozik. 
Kovács István szerint a probléma 
a Nemezgyárnál lévő zsilipnél kez-
dődik. Az előtte lévő terület feltelt 
iszappal, ágakkal. Ez utóbbi eltá-
volítható, az iszap lazítását erős 
vízsugárral az önkéntes tűzoltók 
tudják elvégezni. Az átfolyó víz 

mennyiségét csak a zsilippel lehet 
szabályozni. Kelemen Péter jelezte, 
hogy a Csónakázótóból kivezető 
zsilipen akkor is folyik a víz, ha le-
zárják, „a 40 éves tóban, a 40 éves 
zsilip kezdi megenni magát”. Ha 
folyamatos a víz utánpótlása, akkor 
lehet megtartani a tó vízszintjét. 

KZ
*

A horgászokról
Az egyesület vezetése és tagsága 
éves tevékenysége során, több ezer 
önkéntes munkaórát teljesített. A 
tisztségviselők a tevékenységüket 
– család, munkahely mellett – dí-
jazás nélkül, társadalmi munkában 
végzik. Az egyesület taglétszáma 
meghaladja az ötszáz főt. Bíztató 
a jövő szempontjából a gyermek-
horgászok stabil létszáma, amelyet 
elősegítenek a szakkörök, a ver-
senyre történő felkészítések, és a 
gyermektábor szervezése. Kőszegre 
távolról is érkeznek horgászok, ez-
zel jelentősen növekedett a város-
ban töltött vendégéjszakák száma. 
Az elmúlt évek sikeres munkájának 
köszönhetően, az egyesület és a 
helyi vállalkozók, magánszemélyek 
között kialakult együttműködés, 
összefogás eredményeként több 
fejlesztést, állagmegóvást valósí-
tottak meg.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Kőszeg: Szi-
lágyi Miklós és Gasztonyi Eszter 
fia Márton Miklós; Sulyok Gábor 
és Horváth Viktória fia Dominik; 
Kóczán Szilárd és Rideg Anikó 
fia Kende; Heffler Tamás és Ko-
máromi Kitti fia Kolin Benedek; 
Szanyi Ádám és Nagy Alexandra 
lánya Mira Léna; Marton Péter 
és Bruckner Helga fia Péter Já-
nos; Séfer Viktor és Krancz And-
rea fia Ármin; Horváth Endre és 
Milisits Bettina fia Zalán. Lu-
kácsháza: Tóth Viktor és Molnár 
Viktória fia Levente. Pusztacsó: 
Bacsó Mihály és Haszon Erika 
lánya Jázmin.

HÁZASSÁG: Kiss Alexandra – 
Polák Tibor; Dr. Dugmanits Esz-
ter –  Szakács Péter László; Má-
jer Linda Viktória – Gaál Ádám.

HALÁLOZÁS: Bruckner Lajos-
né szül. Németh Margit; Rába 
Szilveszter; Lokotár Istvánné 
szül. Németh Katalin.
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Dr. Markovics Tibornak, az 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
igazgatójának a több évtizeden 
átívelő, kiemelkedő természet-
védelmi tevékenységéért 2017. 
április 21-én, a Föld Napja al-
kalmából Farmoson rendezett 
ünnepségen Pro Natura kitün-
tetést adott át V. Németh Zsolt, 
a Földművelésügyi Minisztérium 
államtitkára. Gratulálunk! 
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NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, PÉNTEK  8-16h  |  KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK  12-20h

 Időpontfoglalás:  +36 30 5 870 870  
 8-20 óráig

VÁRJUK ÖNÖKET A KIRÁLYVÖLGYBEN!

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c
www.schmuckdental.hu

FELNŐTT ÉS  
GYERMEKFOGÁSZAT

SZÁJSEBÉSZET

IMPLANTÁCIÓ

ÍNYBETEGSÉGEK  
KEZELÉSE

FOGPÓTLÁS

Életet menthet Ön is!
Kedves Olvasó! Április 27-től az 
Írottkő Hotel (Kőszeg, Fő tér) au-
lájában, a bejárattól balra, a falon 
elhelyezett defibrillátor használatá-
val mentheti meg Ön is az ember-
társa életét. A készülék használata 
egyszerű, a gép mondja el az uta-
sításokat. 
Ezen a napon vette át a 
defibrillátort Tóth Kinga, a hotel 
kereskedelmi igazgatója a Kőszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület képvi-
selőjétől, Schwahofer Károlytól. 
A hotel biztosítja, hogy a készü-
lék a nap 24 órájában minden-
ki által elérhető legyen. A szűk 
kőrű ünnepségen Huber Lász-
ló polgármester kiemelte az 
önkéntes tűzoltók szerepét az 
ötlettől az átadásig. Az elmúlt 
év májusában az önkéntes tűz-
oltóság tagjai elsősegély képzésen 
vettek részt, ahol nyilvánvaló lett, 
hogy Kőszegen is szükség van az 
emberéletet mentő defibrillátorra, 
mert a városban csak a mentők és 
az orvosok rendelkeznek ezzel. Az 
önkéntes tűzoltók gyűjtést szervez-

tek, de ezt megelőz-
ve a saját pénzüket 
is átadták a cél 
érdekében. Ezt a 
szándékot köszönte 
meg a városvezető, 
és elmondta, hogy 
az önkormányzat 
600 ezer Ft-ot adott erre a célra. 
Gadó Gábor a mentőállomás ve-
zetője szerint a készülék 850 ezer 
Ft-os ára sok pénz, de az ember-

élet minden-
nél többet 
ér. Elégtelen 
sz ívműködés 
esetén min-
den elveszített 
perc 10%-kal 
rontja az élet-
ben maradás 

esélyét. A készülék használatát 
mindenki megtanulhatja, de laikus 
újraélesztési alapismeretekre szük-
ség van. Az ifjúsági tűzoltók bemu-
tatták a készülék használatát, az 
újraélesztés gyakorlatát. Összekul-
csolt kézzel a kemény alapra fekte-

tett beteg mellkasára harmincszor 
nyomást kell gyakorolni, majd 
kétszer szájon át kell lélegeztetni. 
Ha nem áll rendelkezésre készü-
lék, a nyomásokat akkor is el kell 
végezni. Egyszerű kattintással nyit-
ható a defibrillátor doboza, a zöld 

gombbal lehet bekapcsolni, majd a 
készülék beszélni kezd. Elmondja, 
hogy a fóliába csomagolt elektró-
dákat be kell dugni a készülékbe, 
és a mellkas bal és jobb oldalára 
kell az elektródát tapasztani. Rajz 
mutatja, melyiket hova. A készü-
lék ellenőriz, és figyelmeztet, hogy 
a beteghez ne érjen senki, majd 
felszólít, hogy a piros gomb benyo-
másával kell kezdeni az elektromos 
sokk indítását. Folytatni kell a mell-
kas csuklóval történő nyomását, és 
a készülék is ellenőriz, mondja a 
következő feladatot. Az újraélesz-
tést a mentők, az orvos megérke-
zéséig kell végezni.

KZ
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Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető 
speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója 
és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több mint 20 éve 
sikeresen működő magyarországi gyáregysége üvegcsét, ampullát és 
karpullát gyárt Lukácsházán.
Sikeres csapatának erősítésére a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházai 
gyára munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENŐR
(4 műszakos munkarendben)

Az Ön képességei:
• 8 általános vagy középfokú végzettség

• Megbízható munkavégzés

A Mi elvárásaink:
• Termékek vizuális ellenőrzése

• Minőségi követelmények betartása, hibák jelzése
• Mérési minták előkészítése

• Elsődleges csomagolási feladatok ellátása

GÉPMESTER
(4 műszakos munkarendben)

Az Ön képességei:
• Középfokú műszaki végzettség (Pl.: gépszerelő, lakatos,

autószerelő, gépi forgácsoló vagy lánghegesztő)
• Termelési területen szerzett minimum 2 éves tapasztalat

• Megbízható, pontos munkavégzés
• Jó kommunikáció képesség

A Mi elvárásaink:
• Termelőgépek és kiszolgáló berendezések

folyamatos üzemmenetének beállítása és biztosítása
• Gyártáshoz, gépátállásokhoz kapcsolódó mérések,

ellenőrzések végzése és ezek dokumentálása
• Gépkezelők irányítása

AJÁNLATUNK:
• Versenyképes alapbér 

• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok

• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településről

• Kedvezményes étkezési lehetőség helyben
• Folyamatos képzési lehetőségek

 
Cégünknél érdekes feladatokra, motivált és barátságos 
csapatra számíthat. 
Osztozna velünk sikereinkben? Küldje el önéletrajzát az alábbi címek 
egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Email: hr.pph@schott.com 
Érdeklődni a 94/568-411-es vagy a 
94/568–400-as telefonszámon lehet.

Nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint 
125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

A kullancsokról
A kullancs leginkább az erdő és 
mező bozótosait, füves-bokros 
területeket, kertek növényeit ked-
veli. Jelenlétükre lehet számítani, 
ahol háziállat, vagy madarak él-
nek. A kullancsok 1,5 méternél 
magasabbra ritkán másznak fel. 
Ha kedvencünk szőrzetébe vagy 
ruháinkba csimpaszkodnak, onnan 
már beférkőznek a személyes élet-
terünkbe. Becslések szerint minden 
ezredik kullancs magában hordoz-
za a kullancsencephalitis vírusát, és 
minden tizedik hordozza a Lyme-
kórt okozó baktériumát. 
Az alábbiak segíthetnek megaka-
dályozni a vérszívást.
A legjobb védekezés a megelőzés. 
Ha veszélyeztetett területre me-
gyünk, használjunk kullancsriasz-
tót, és vegyünk fel hosszú ujjú ru-
házatot, és nadrágunkat tűrjük be 
a zokninkba. Viseljünk világos színű 
ruházatot, amelyen hamarabb ész-
revehető a kullancs.
A gyerekeket, házi kedvenceket le-
hetőség szerint ne engedjük a ma-
gas fűbe vagy bozótos helyre. Miu-
tán hazaértünk, nézzük át a saját, 
a gyermekeink, és házi kedvencek 
testét is alaposan.
Ha találunk kullancsot, minél gyor-
sabban távolítsuk el azt. Az eltá-
volítást követően a bőrfelületet a 
csípés helyén fertőtlenítsük le jód 
vagy alkoholkészítmények vala-
melyikével. Jegyezzük fel a csípés 

helyszínét és időpontját, valamint 
figyeljük meg a csípés helyét 5 – 
6 héten keresztül. Nagyon fontos, 
hogy a kullancsot ne kenjük be 
semmivel és a potrohát ne nyom-
juk össze.           
Az emberre kerülő kullancs a ruhán, 
illetve a bőrön mászik a vérszívásra 
alkalmas helyre, főként a könyök- 
és térdhajlathoz, valamint a derék 
tájékra. Szúrása fájdalommentes, 
ezért észrevétlen marad. Csak a fe-
jét fúrja be a bőrbe, ahol szájszer-
vével erősen megkapaszkodik. Sok 
esetben a kullancscsípést később 
nem vesszük észre. Egyrészt a kis-
méretű kullancsok miatt, amelyek 
csak pár milliméteresek, valamint 
a nőstények életviteléből adódóan, 
miszerint 2 – 3 óra vérszívás után 
leesik áldozatáról. Ezért gyakorlati-
lag a betegek kb. 50-60%-a nem 
is emlékszik csípésre, vagy nem 
szedett ki kullancsot magából.

•
A fenti információkat a „Lyme be-
tegekért és Magyar Emberekért 
Családokért Alapítvány” bocsátotta 
az újság rendelkezésére. A kul-
lancsveszély problémájára a beteg-
ségen túljutott egyik Kedves Olvasó 
hívta fel a figyelmet.

•
A kullancsok kiszedésére al-
kalmas eszköz kapható a 
Biotékában Kőszeg, Rákóczi 
Ferenc utca 1. 

Az SOS GYERMEKFALU leendő nevelőszülőknek és helyettesí-
tő nevelőszülőknek 60 órás TANFOLYAMOT szervez. A tanfolyam 
május hónapban indul. Részvételi díj nincs, a képzés ingyenes.

Aki még nem döntött, de gondolkodik rajta, aki ezt a tudást jó be-
fektetésnek tartja, aki szeretne szociális területen munkát végezni, az 
jelentkezzen, és érdeklődjön a feltételekről, az alábbi elérhetőségeken:

SOS Gyermekfalu Kőszeg 
06-94/562-310 vagy a 06-30/939 8680

E-mail: koszeg@sos.hu vagy imre.szilagyi@sos.hu
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztá-
lyának támogatásával. 

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.

30/286-1363, 94/365-599
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Április 27-én a képviselő-testületi ülésen Raposa 
Helga elmondta, hogy a télies időjárás miatt 
másfél napig nem volt villany a Szociális Gon-
dozási Központban. Az épületben a hőmérséklet 
nem csökkent 20 oC alá, így a fűtés hiánya nem 
jelentett problémát, de a készülékek, gépek nem 
működtek, a JustFood Kft. segített a forró víz biz-
tosításával. A gyorsan megvásárolt gázkészülék-
hez egyik tűzoltó kölcsönözte a palackot. 

KZ

KŐSZEGI GOKARTPÁLYA 
9730 Kőszeg, Szombathelyi út 122.

Egész szezonban NYITVA!
Minden nap várja 6 éves kortól Kedves Vendégeit a 87-es főút mellett!

Tel.: +36 70 315 4741; www.gokartkoszeg.hu

Esett a hó
A tavasz közepén, április 19-én dél-
utántól megérkezett a téli havazás. 
Éjszakára öt – tíz cm-es hó fedte be 
a területet, a gyümölcsfákat. Az ön-
kéntes tűzoltók folyamatosan kap-
ták a riasztásokat, a két nap alatt 
13 alkalommal. Kilencszer fakidőlés 
veszélyeztette a közlekedést, két he-
lyen szakadt el a villanyvezeték, és a 
hó okozta két közlekedési balesetnél 
elvégezték a műszaki mentést.  A kő-
szegi önkéntesek minden helyszínre 
kivonultak, a bozsokiakat három-
szor, a kőszegfalviakat kétszer, a nemescsóiakat 
egyszer riasztották kárelhárítás miatt.
A riasztásra vonatkozó jelzést Szombathelyen 
fogadják, és innét adják tovább a kőszegi ügye-
leti szolgálatra.  A tűzoltóautó legalább négy fő-
vel indulhat el, a megérkezett jelzés után legké-
sőbb nyolc perc múlva el kell hagyni az állomást 
nappal és éjszaka is. Önkéntesek lévén nincs 
állandó létszám, amely mindig az állomáson 
tartózkodik. Otthonról, munkahelyről nyolc perc 
alatt kell beérniük, illetve a helyszínre indulni az 
önkéntes tűzoltóknak. Éjszaka ágyból kikelve is. 
Egyik, a Rőtivölgyi utcában lakó tűzoltó éjszaka 
hat perc alatt beér az állomáshelyre, a Kossuth 
Lajos utcába. Az eltelt perceket a riasztási adat-

bázis rögzíti. Szom-
bathelyen pontosan 
tudják, mikor érkezett 
a jelzés, és a tűzoltó-
autóban lévő „GPS”-
rendszer alapján az 
indulás időpontját, 
illetve a tartózkodás 
mindenkori helyszí-
nét. Profi teljesít-
ményt nyújtanak a 
tűzoltók, önkéntesen, 
szabad idejükben.  
Április 19-én először 
17.51 órakor érke-
zett jelzés a Bozsok 

melletti útra történt fakidőlés miatt. Majd ápri-
lis 20-án 1.38 órakor a határátkelő előtt, 3.42 
órakor pedig a Horvátzsidány felé vezető útra, 
4.58 órakor a Panoráma körútra, 5.20 órakor a 
Mohás útra dőlt a fa. A Ferrosüt kenyeres autója 
Nemescsó mellett 6.06 órakor csúszott az árok-
ba. Majd 7.00 órakor a Hadik utca utáni hegy-
oldalból érkezett riasztás, mert az útakadályok 
miatt nem tudták a gyerekeket iskolába vinni. A 
sajtóban kiemelt hírek között szerepelt a Bozsok 
határában április 20-án 8.00 órakor partoldalra 
csúszott busz mentése. Hárman utaztak a jár-
műben, személyi sérülés nem történt. Ugyan-
csak április 20-án 8 óra után két helyre indultak 
elektromos kábel szakadása miatt.

EG
YE

B
EK
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Gipszkarton és tartozékok, OSB, Vasanyag,
Horganyzott esőcsatorna. 

Ytong 5 cm-es 395 Ft/db, 7,5 cm-es 440 Ft/db, 10 cm-es 500 Ft/db
 Magyar cement 3700,- Ft/Q, Szlovák cement 3430,- Ft/Q.

VID
ÉK

Bordalok a szőlőhegyen
Május 28-án 14 órától Kőszeg-
szerdahelyen, a szőlőhegyen, a 
kerékpárút felett „Jó bor kell 
a magyarnak” címmel a pécsi 
Bartók Béla Férfikar az egye-
dülálló repertoárjukból borda-
lokat énekel.
A férfikar vezetője, Lakner Tamás, 
az unoka visszatér gyermekkorá-
nak színhelyére, és teljesíti nagy-
apja egykori kérését: „Fiam, hozd 

el ide az énekeseket!” A Pécsi 
Tudományegyetem professzora 
és a Művészeti Karának dékánja, 
Liszt-díjas karnagy így emlékezett 
vissza az akkori kérésre: „Én akkor 
megígértem, de ezt ő már nem ér-
hette meg. Nagyapám kívánságát, 
ha utólag is, de tudom teljesíteni”.
A karnagy Kőszegszerdahelyen nőtt 
fel, édesapja, Lakner Győző volt az 
iskola igazgatója, és édesanyja is itt 

tanított. Azóta is szívesen tér vissza 
falujába, gondozzák a nagypapa 
egykori pincéjét. Néhány évvel ez-
előtt meghívta a Kőszegszerdahelyi 
Férfikart az Európai Bordalfesz-
tiválra, arra az ünnepre, amelyet 
1993-tól rendeznek meg minden 
évben, és ahol eddig 36 országból 
több mint négyezer énekes lépett a 
közönség elé. A nagyszerű ajánla-
tot a szülőfalujának énekesei nem 
tudták felvállalni. Most itt, a helyi 
szőlőhegyen megtehetik, és nem-
csak ők, hanem a közönség is, hi-

szen lesz lehetőség közös éneklésre 
is. Nem lesz külön-külön színpad 
és nézőtér, a pincék adják meg a 
bordalokhoz a természetes kör-
nyezetet. Elhangzanak klasszikus 
bordalok, népdalok, és a Bánk bán 
című opera népszerű dala is. 
A bordal ünnepe egyedi, talán soha 
vissza nem térő alkalom a Kedves 
Olvasók számára. Szeretettel vár 
mindenkit Kőszegszerdahely Önkor-
mányzata, amely fogadja az éneke-
seket és felvállalta a szervezést.

KZ

 
 

   
          

             

Három hír
• Májusfa. A gyanútlan sétáló talán 
észre sem venné Kiszsidányban a  
fenyőfák között megbúvó májusfát, 
de a színes krepp-papírok, a lehán-
tolt fatörzs árulkodik arról, hogy itt 
májusfát állítottak. A hagyományo-
kat tisztelő legények az idén sem 
feledkeztek meg kötelességükről.
• Tavaszi túra. Április 29-én 
tizedik alkalommal zajlott le a tava-
szi bortúra Csepreg – Kiszsidány 
között. A közel hatvan résztvevőt 

nem riasztotta el a korábbi napok 
kellemetlen időjárása. A csepregi 
Bene-forrástól indult a csapat, út-
közben néhány pincét meglátogat-
tak a szőlőhegyen, majd az erdőn 
keresztül átgyalogoltak a Kiszsidá-

nyi forráshoz. A helyiek házi zsíros 
kenyérrel várták a túrázókat. A 
hangulatról a Csepregi citerazene-
kar gondoskodott. Jóféle csepregi 
borból itt sem volt hiány, de volt, aki 
a tiszta forrás vizét kortyolgatta.

• Új padok a Kiszsidányi for-
rásnál. Négy új fedett pad, asztal 
garnitúrával gyarapodott a Kiszsi-
dányi forrás mellett kialakított pi-
henőhely. Ezzel már lehetőség van 
arra, hogy nagyobb létszámú cso-
portok eltölthessenek itt egy kelle-
mes napot közös sütéssel-főzéssel 
egybekötve. Egy hirtelen záportól 
sem kell tartani, védelmet nyújta-
nak a fedett padok. A négyből kettő 
garnitúrát Kis zsidány Önkormány-
zata, kettőt pedig a Kiszsidányi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
vásárolt meg.

Cák hírei 
Társadalmi munkával indítottuk a 
tavaszt. A sportegyesület és a tűz-
oltók segítségével megkezdtük a 
sportöltöző külső, belső rendbetéte-
lét. Reményeink szerint az idei év-
ben rendezettebb körülmények kö-
zött tevékenykedhetnek a sportolók. 
• Elindulhatott a Ravatalozó felújí-
tása, amit a Kormány által adott 
konszolidációs támogatás, és önerő 
biztosításával tudunk megvalósíta-
ni. • Április elsejével kinyitottuk a 
Pincesort, várjuk szeretettel a láto-
gatókat. • Elkezdődhet az informá-
ciós ponthoz vezető szennyvízháló-

zat bővítése önerő felhasználásával. 
A megvásárolt pince az alpannonia 
pályázat keretében kap új köntöst. 
• A Csapadékvíz elvezetési rend-
szer kiépítése Kőszeghegyalján c. 
projektben is részt veszünk, ami 
szintén nagy előrelépést jelent az 
árvízvédelem területén. • Május-
ban kezdődik a Botosoki területen 
található út karbantartása. • Május 
7-én köszöntöttük az édesanyákat 
egy szép ünnepség keretében, ahol 
a velemi irodalmi kör adott műsort. 
• A könyvtárosi feladatok ellátásá-
hoz heti 10 órában keresünk mun-
katársat. Jelentkezni 30/5432-633 
számon lehet.

Paukovics Józsefné

Vihar
Velemben az április 19 – 20-án 
érkezett vihar nagy károkat okozott. 
Helyenként 15 – 20 cm-es hó hul-
lott le csütörtök regg elre, és viha-
ros szél fújt. Mindezek közlekedési 
problémát nem okoztak. Annál na-
gyobb kár érte a fákat, nem bírták 

el a vizes hó súlyát és a szél erejét, 
kidőltek, letörtek. A szél megron-
gálta a zászlót, a gesztenyenapok 
molinóját is. A legnagyobb gondot 
az áramkimaradás okozta, amely a 
falu nagy részét érintette két napon 
át. Személyi sérülés nem történt és 
talán a gyümölcsösök sem sínylet-
ték meg a tavaszi telet.
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Malacfesztivál
Pusztacsó. Június 16 – 17-én rendezik meg VI. 
Malacfesztivált.  Péntek este táncház és szalon-
nasütés várja a falu lakosságát az „összetarto-
zunk” mottó jegyében. A korábbi évek gyakor-
lata szerint a kellemes, vidám estén a zenét a 
Boglya zenekar szolgáltatja. Szombaton ingye-
nes ugrálóvár, habparti, és különböző műsorok 
várják a gyermekeket és felnőtteket minden te-
lepülésről. Miközben sül 13 malac, a kóstolásig 
a színpadon bőséges lesz a programkínálat. Íme 
az előzetes választék:  Tompeti és Barátai,  Sós 
Fecó és Hencsy, Bunyós Pityu.  

Lukácsháza hírei
Faültetés. Április 30-án a Kisposta utcában lévő 
Nemzedékek parkjában a 2016-ban született 
gyermekek tiszteletére fát ültetettek. „Köszö-
net a gyerekeknek, mert csak ők képesek jobbá 
tenni a világot. Próbáljuk meg úgy nevelni őket, 
hogy büszkék lehessünk rájuk”  mottó fogalmaz-
za meg a hagyomány indokát.    
A kicsiket, a 2016-ban született gyermekeket 
először az óvodások köszöntötték. Ők azok, 
akik már rendelkeznek ebben a parkban a 
tiszteletükre ültetett  fával. Ezután Virág János 
polgármester szólt a jelenlévőkhöz, köszöntötte 

Lukácsháza legifjabb polgárait, majd a kisgye-
rekek és a szülők együtt ültették el az év fáját. 
Májusfa állítás. Április 30-án, vasárnap dél-
után a Közösségi Ház udvarán májusfa állítására 
gyűltek össze Lukácsháza lakói a Borbarát Höl-
gyek szervezésében. A korábbi évek sikeres kö-
zösségi programja ezúttal is vonzotta az érdek-
lődőket.  A dr. Tolnay Sándor Általános Iskola 4. 
osztályos néptánccsoportja egy hangulatos tán-
cos programmal lépett először a közönség elé. 
Majd dr. Jónás Zsigmondné, a Borbarát Hölgyek 
Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, különösen a fiatalokat. Az ifjak vállalják 
évek óta, hogy magasba húzzák a májusfát, 
ezúttal is percek alatt elvégezték a látványos 
feladatot. A szép munka után jutott idő a ke-
délyjavítók fogyasztására, az éhség tompítására, 
és a kötetlen beszélgetésre.
Megkezdődtek a Gépállomás utcában a csapa-
dékvíz elvezetésének munkálatai, illetve a Kossuth 

utca 1–20. közötti járdaszakasz felújítása, melynek 
részeként térköves járdát építenek, megújul az is-
kolabusz megállója is. A kivitelező GEOMÉ Kft. 
várhatóan június 20-ig fejezi be a munkát. 
Kiírásra került a közbesz erzési felhívás, amely 
a Kiscsömötei utca egy részén a zárt csapadékvíz 
kiépítésére, út szélesítésére, valamint az utca 
teljes hosszában és a Kőszegi u. 1 – 27. közötti 
járdaszakasz felújítási munkáira vonatkozik. 
Május 22-ig lehet ajánlatot tenni a felújításra, 
október 31. a befejezés határideje. 
Lukácsháza és Gyöngyösfalu község önkor-
mányzatai az idén is benyújtják a pályázatot a 
gyöngyösfalui iskolában megépítendő új étkező 
és melegítő-, tálalókonyha építésére.
Május 13-án Rock and roll verseny lesz a Kö-
zösségi Házban.
Gyermeknap. Május 28-án Gyöngyösfalu és 
Lukácsháza civil szervezetei közös gyermekna-
pot rendeznek a lukácsházi sportpályán.

Gyöngyösfalu 
Májusfa. Idén negyvenedik alkalommal állítot-
tak májusfát április 30-án. Erről az előző napok-
ban tájékoztatta a falu lakosságát Tar Sándor. 
Idén is, mint egykoron Gazdag Jani bácsi ötleté-
re hosszú májusfát húztak a magasba az Alkot-
mány és Gyöngyös utca sarkán. A vélemények 
szerint a fa csak akkor szép, ha magas, és nehéz 
felhúzni. Idén is megbirkóztak a feladattal. Az 
asztalokra jutott ennivaló, és „valamennyi” ital 
is. Sok időt vett igénybe az asztalok „letakarítá-
sa”, mert hosszas volt a beszélgetés.    

Sárkányvadászat. Március 22-én rendezte 
meg a Szőlőfürt Egyesület a Pösei sárkányva-
dászat elnevezésű akadálytúrát. Mindezt nem 
nehezítette az előző napok hideg időjárása. Cél 
volt: ismerkedés a szülőföld értékeivel, a termő-
föld adományaival – erről beszélt dr. Németh 
Csaba. A sárkány titkainak földerítése közben 
az arcok mosolyogtak. A sárkányvadászok a föl-
dön jártak, a szervezők a résztvevők lelkesedé-
se miatt, talán egy kicsit a felszín felett. A nap 
folyamán több mint 100 fő túrázott, keresett 
madarat, lovagolt Szent György eszméjében. 
Köszönik mindenkinek, aki eljött, aki segített, 
aki biztatott, aki kételkedett!
A pösei gazdák 1867-ben lejegyzett „sárkány 
látása” éppen 150 év múlva sietett az utódok 
segítségére, hogy észre vegyék: egy csodavilág-
ban élnek, ősi berkenyék, körte- és almafák kö-
zött. Azt mondják, egy ötlet annyit ér, amennyit 
megvalósítanak belőle. Az ötlet megvalósult, a 
legenda életre kelt, folytatása következik.

A Peresznyei Önkéntes Tűzoltók április 30-án 
ünnepi szentmisén vettek részt Orbán Gyula pa-
rancsnok vezetésével, ahol Miklós atya megem-
lékezett Szent Floriánról, és kérte, hogy az Isten 
védje meg községünket és tűzoltóinkat a bajtól.
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9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)
+36(30)279-5233 • +36(94)312-163; 

mammon.stihl@gmail.com • www.mammon.stihl-kereskedes.hu  

STIHL Tavaszi akció a Mester Centerben
Cetelem áruhitel www.cetelem.hu

NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

Műtrágyák,
PÉTISÓ, NPK,
Gyeptrágya
MARHATRÁGYA!

Norton vágókorongok  –10%!

Akciós termékek széles választéka 
a készlet erejéig. Egyes termékekre 0% THM

Fűnyírók és fűnyíró traktorok

Kínálatunk:
•  Gardéna 
 termékek
•  Akkumulátoros
    gépek 
 új generációja 

Légkompresszorok

Substral tápoldat Szolgáltatásunk 
még: 
robot fűnyíró

értékesítése, 
telepítése, 
szervízelése.

      Csavarok és szegek
kibővített választékbanAkció!

06.15-ig    (egész doboz vásárlása esetén) –10%!

A zeneiskola épületéről
Évtizedek óta járom a Chernel 
utcát. Hosszabb elhanyagoltság 
után az utóbbi évek változásai az 
előnyére voltak. A belváros egyik 
kellemes közérzetű helye. Csak a 
botló, nosztalgia-kockakövek ne 
lennének! Szinte már minden házat 
felújítottak, két turizmust szolgáló 
vendégház is működik. Emléktáb-
lák sora mesél itt élt híres embe-
reiről.
Csak a Budaker Gusztáv Állami 
Zeneiskola épülete mostohagyerek. 
Tudom a megyei újságból, hogy 
márciusban megújult a KLIK sárvári 
épülete, ahonnan a kőszegi zene-
iskolát is működtetik. A zeneiskola 
hajdan jobb időket megélt barokk 
műemléképületét az „átkosban”, 
még 1974-ben újították fel. Akkor 
természetesen az udvaráról megkö-
zelíthető Kiszwingert, másként Sar-
kos-bástyát is helyreállítot ták. Mára 
kisebb erdő nőtt rajta. A szemet gyö-
nyörködtető épületet szerencsére, a 
régen történt felújítás ellenére sem 
hódította még vissza a természet. 
Beltereiben tapinthatók még míves, 

eredeti ajtók, rézkiegészítők. Valószí-
nűleg kőszegi iparosok, azaz előde-
ink keze munkáját őrzik és üzennek 
a ma itt gyerekeknek és felnőttek-
nek. A 2007-ben kiválóra minősí-
tett alapfokú művészeti intézményt 
alapításának 50. évfordulójára sem 
renoválták. Csupán egy kitüntető 
oklevélre tartotta érdemesnek a 
megye közgyűlése. …. ahol, többek 
között, a ma itt, a zenei műveltséget 
a gyerekekbe plántáló oktatók sora 
(pl. Madár Ágnes, Gamauf Márta) 

kezdte tanulmányait. Az idén az 
55. tanévet kezdik el a patinás 
épületben. Azaz ismét egy le-
pusztult, az utcát elcsúfító, víz-
elvezető csatornáiban is hiányos, 
korszerűtlen hatásfokú fűtéssel 
működő épületben ünnepelnek 
majd sajnos diákok és szülők. 
Az iskolának van Liszt Ferenc-
ről elnevezett terme. A belvárosi 
szoborparkban áll Liszt szobra. A 
Kelcz-Adelffy utcában tábla emlé-
keztet a 18. századi hangásziskolá-
ra. Városunk kulturális örökségének 
bizony része a zeneiskola épülete 
is, és annak tartalma, valamint tu-

rista látványosság. Megérdemelne 
tehát egy kicsit komolyabb figyel-
met, törődést a KLIK és a kőszegiek 
részéről is.

Ilon Gábor régész
a Pannon Kulturális Örökség 

Egyesület elnöke

A Húsvétot követő kedden egyik ol-
vasó beszélt az ünnep kellemetlen 
tapasztalatairól. A hölgy panaszko-
dott, mert többen az ünnepnapon 
fát fűrészeltek, füvet nyírtak, neki 
pedig igénye lenne hétvégeken 
a zajmentes napokra. Úgy tudja, 
hogy erről az önkormányzat hozott 
egy rendeletet, amit most ismét 
közzé teszünk. 

Tájékoztatom a kőszegi lakosokat és 
ingatlantulajdonosokat, hogy a kör-
nyezet- és természetvédelem helyi 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet kiegészült a helyi zajvédel-
mi szabályokkal. Ennek értelmében 
2016. július 15-től az építőipari 
gépek és a kerti munkavégzést 
szolgáló zajkeltő gépi berendezések 
(fűnyíró gép, sövénynyíró gép, fűka-

sza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, 
motorfűrész, gépi körfűrész, szalag-
fűrész) használata belterületen a 
vasárnapot és a munkaszüneti na-
pot megelőző napon 21.00 órától a 
vasárnapot és a munkaszüneti na-
pot követő napon 06.00 óráig tilos.
Az önkormányzati rendelet szövege 
elérhető a www.koszeg.hu hon-
lapon, valamint a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal Városüze-
meltetési Osztályán.

Dr. Zalán Gábor jegyző s.k. 

Zajmentes ünnepet

AKTU
ÁLIS
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20 éves az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
Az értékeket felidéző ünnepség 
országos rendezvény lett. Április 
28-án a kőszegi Jurisics-vár lovag-
termében tartotta jubileumi ünnepi 
közgyűlését a 20. alapítási évfor-
dulóját ünneplő egyesület, majd 
ünnepi vacsorára hívta tagjait, 

partnereit. A helyszínen minden 
érdeklődő kipróbálhatta a Herman 
Ottó vándor tanösvényt, mely a 
budapesti Herman Ottó Intézetből 
érkezett Kőszegre. A vendégek 
számára nyitva állt a május 15-ig 
látogatható „20 évesek lettünk!” 
kiállítás, amely a Natúrpark 16 
településének kincseiből ad ízelítőt.
A jubileum tiszteletére a Magyar 
Natúrpark Szövetség partnerei-
vel szakmai konferenciát szerve-
zett Kőszegen a ConnReg AT-HU 
(„Connecting Regions”) osztrák-
magyar határon átnyúló projekt 
keretében „Környezet- és termé-
szetvédelem – együttműködési 
formák, natúrparkok, osztrák, ma-
gyar és európai jó gyakorlatok cím-
mel”. A konferenciát Huber László 
polgármester mellett köszöntötte 
Révész Máriusz kerékpározásért 
és aktív kikapcsolódásért felelős 
kormánybiztos, valamint V. Németh 
Zsolt a Földművelésügyi Miniszté-
rium környezetügyért, agrárfejlesz-
tésért és hungarikumokért felelős 
államtitkára, akitől Bakos György 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
elnöke jubileumi oklevelet vehe-
tett át. Az előadók bemutatták a 
közelmúltban elfogadott Nemzeti 
Tájstratégiát, az osztrák és ma-
gyar natúrparkok jó gyakorlatait, 
köztük az Írottkő Natúrpark 20 
éves együttműködését.  A közön-
ség soraiban a magyar és osztrák 
natúrparkok és nemzeti parkok 

képviselői mellett több natúrpark 
alapításra készülő térség vezetői, 
szervezői is jelen voltak.
A 20 éves Írottkő Natúrpark április 
29-re országos natúrparki vetélke-
dőre hívta a magyar natúrparkok 
csapatait. A vetélkedő lebonyolítá-

sának pénzügyi 
fedezetét a 
Magyar Natúr-
park Szövetség 
által a Nemzeti 
Együttműkö-
dési Alaptól 
elnyert támo-
gatás bizto-
sította. A 7 
natúrparkból 
érkezett ven-
dégek szom-
bat délelőtt a 

Kőszegi-hegységben kirándultak. 
Felkeresték az althodisi Lombko-
rona tanösvényt, majd 11 órakor 
az Írottkő-kilátónál szervezett 
magyar-osztrák „natúrpark csúcs-
találkozó” keretében emlékeztek 
meg az Írottkő Natúrpark és az 
osztrák Geschriebenstein Natúr-
park 20 éves együttműködéséről. 
Az Írottkő szimbolikus jelentőségű 
névadó csúcsát sokan az egyesület 
önkéntes túravezetői által szerve-
zett gyalogos és kerékpáros túrák 
keretében közelítették meg. A Kő-
szegi Tornyosok fúvószenéje után 
dr. Kondora Bálint, a Vas megyei 
Közgyűlés alelnöke és Christian 
Drobits Burgenlandi Tartomány 
képviselője köszöntötte a jubilá-
ló egyesületet. A piknikezőknek 
a pálinka és a pogácsa mellett az 
előző napi hideget és szakadó esőt 
felváltó gyönyörű kiránduló idő és 
napsütés is nagyon jól esett. 
A szombat délutáni Országos Na-
túrpark Vetélkedőn a Cserhát, a 
Gerecse, az Írottkő, a Körösök 
Völgye, a Pannontáj-Sokoró, a 
Szatmár-Beregi, és a Vértesi Na-
túrparkból érkezett 4 fős csapatok 
mérték össze erejüket. A tavasz 
során minden natúrparkban meg-
szervezték a helyi vetélkedőket, így 
Kőszegre már a győztes csapatok 
utazhattak. A vetélkedés nem volt 
könnyű, hiszen a felkészülési anyag 
9 magyar natúrparki térséget ölelt 
fel. A tudáspróbát végül az Írottkő 

Natúrparkot képviselő „Nagy né-
gyesben egy kicsi” nevű csapat 
nyerte. A nagy rutinnal rendelkező 
és kiválóan felkészült társaság (a 
kőszegi dr. Nagy László EGYMI ta-
nárai, diákjai) a kőszegi natúrparki 
vetélkedőknek évek óta résztvevői 
és többszörös nyertesei. A végig 
izgalmas, kiélezett verseny 2. he-
lyezettje a Vértesi, 3. helyezettje 
a Szatmár-Beregi Natúrparkból 
érkezett csapat lett. A további 
sorrend: 4. Pannontáj-Sokoró, 5. 
Körösök Völgye, 6. Cserhát és 7.  
Gerecse Natúrpark.  Köszönet és 
gratuláció illet minden résztvevőt, 
gyereket, pedagógust és szülőt 
egyaránt, mert a nívós bemutat-
kozások, feladatmegoldások ki-
dolgozásában mindenki kivette a 
részét! Dr Szilvácsku Zsolt MNSZ 
alelnök, Polgárné Sarok Edit MNSZ 
koordinátor és Orbán Róbert „tú-
ravezető doyen” nagy odaadással 
és felelősséggel zsűrizték a ver-
senyt. A kőszegi kezdeményezés 
hagyományteremtőnek bizonyult: 
a Pannontáj-Sokoró Natúrpark 

vezetői bejelentették, hogy jövőre 
ők vállalják az Országos Natúrpark 
Vetélkedő döntőjének szervezését.
A jubileumi natúrparki rendezvé-
nyek széles körű összefogás mellett 
valósultak meg. A rendezvényso-
rozat fővédnökségét Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter 
vállalta, az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület közgyűlésének védnö-
ke pedig Ágh Péter országgyűlési 
képviselő volt. A szervezéséből az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület mel-
lett társszervezőként kivette részét 
a Magyar Natúrpark Szövetség. 
Básthy Béla MNSZ elnök meghívá-
sára a jubileumon részt vett Franz 
Handler az Osztrák Natúrpark Szö-
vetség ügyvezetője. A rendezvénye-
ket támogatta a Nemzeti Együtt-
működési Alap, a Földművelésügyi 
Minisztérium, Majthényi László, 
Vas Megye Közgyűlésének elnöke 
és Huber László, Kőszeg Város pol-
gármestere. Külön köszönet illeti 
a finom süteményekért és az 1-3. 
helyezettek tortáiért a Bozsoki Ke-
rekes Cukrászdát. A hétvége jól de-
monstrálta a magyar natúrparkok 
elmúlt években lezajlott fejlődését, 
együttműködésük kiteljesedését.

bank-bgld.at

Bognár Beatrix

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

MSc Czisztler József

Oberpullendorfi Fiók
Hauptstraße 9 
7350 Oberpullendorf
Tel.: 0043 2612 42193 4467
jozsef.czisztler@bank-bgld.at

• Számlavezetés • Hitelezés magyar ingatlanra
• Biztosítások • Megbízható megtakarítás

• Magánszemélyek és vállalkozások részére
• Személyes kapcsolattartás magyar nyelven.
 Egyeztessen idôpontot munkatársunkkal:
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BE-JÓ
A BE-JÓ Táncegyüttes az idei tan-
évben is több produkcióval képvi-
selte a Bersek iskolát Vépen a 10. 
Hatosfogat Fesztiválon április 28-
án. A kezdettől versenyeztek, így 
az „Örökös tag” megtisztelő címet 
vehették át.
Kumánovich Kata szóló éne-
ke ezüst, a 7-10. o korcsoport 
„Emergency”  majorette showtánca 
arany, míg a „Saltarello” bronz mi-

nősítést kapott. Ügyesek 
voltak a 4-5. osztályos 
lányok. Az „Estampie 
Hungaricus” és az „Isz-
tambul” Kumánovich 
Kata énekével ezüstöt 
kapott, míg a kibővített 
„Pom-pomádé” táncuk 
arany minősítést szer-
zett. Desics Bettina ÷Ma 
rossz leszek” prózájával 
elbűvölte a zsűrit, kiér-
demelte az aranyat, és a 
Szülői Munkaközösség különdíját. Április 29-én Kaposváron a II. 

Crystal Kupa Országos Tavaszi Ver-
senyen mérték össze tudásukat 130 
produkcióval, képviselték Kőszeget, 
és felálltak a dobogók felső fokára.
A 4-5. osztályosok arany minősítést 

kaptak látványtánc kategóriá-
ban az „Isztambul”-ra, melyet 
Kumánovich Kata énekelt, és 
majorette kategóriában a kibő-
vített létszámú „Pom-pomádé”-
ra. Katával a helyi tévé készített 
interjút. A 7-10. o. korcsoport a 
„Saltarello” c. történelmi társas-
táncra és az „Emergency” cím 
majorette produkciójára érdemelte 
ki az aranyat. A BE-JÓ profi tánco-
sai által bemutatott „Monti csár-
dás” megkapta a különdíjas kupát 

az arany minősítés mellé.
A táncosok köszönik az önkor-
mányzat, a Bersek iskola, és a szü-
lők támogatását. A június 3-án 16 
órától mindenkit várnak a lovagte-
rembe az évadzáróra. 

Kötélugrók
Május 1-én a Sörmajálison léptek 
közönség elé a Kőszegi kötélugrók. 
A kötélugrás a klasszikus megítélés 
szerint női sport. A színpadon több 
volt a fiú, mint a lány. Kaszner Éva 
tanárnő szerint a Dr. Nagy László 
EGYMI-ben a kötélugrást a logopé-
dián tanuló diákok szá-
mára nevelési eszközként 
alkalmazzák tanórák 
keretében. Fejleszti a 
ritmusérzéket, kondíciót, 
az együttműködés kész-
ségét. Azok – a régi és 
jelenlegi – diákok, akik 
ebben a mozgás, a sport 

örömét is megtalálták, különórákon 
is gyakorolhatnak. Az iskola velük 
indul el különböző rendezvényekre. 
Kaszner Éva ezúton is köszöni a 
közönség tapsát, és a fellépés lehe-
tőségét Pócza Zoltánnak. A tanárnő 
világbajnok lányaitól (Bánhegyi Ad-
rienn és Kata) tanulta meg a kötél-
ugrás szakmai ismeretét.

KZ

Hangvilla
Május 5-én a lovagteremben a 
komolyzene maradandó élményét 
nyújtották a zeneiskola tanárai és 
diákjai. A tanév vége felé a Hang-
villa Alapítvány szervezésében idén 
is megtartották a közös koncer-
tet. Az idei programban a tanárok 
vállalták a főszerepet, úgy, hogy 
a növendékekkel a zeneszámok 
többségében együtt játszottak. Az 
ifjak megmutatták tehetségüket 
a komolyzenei darabokban, és a 

népszerű zenei csemegék előadá-
sában is. Az esti koncertet az éves 
felkészülés, majd a közös próbák 
előzték meg igazi csapatmunká-
ban. Sikeres volt a felkészülés. Ezt 
így gondolta a közönség, akik ado-
mányokkal jutalmazták az élményt. 
A Hangvilla Alapítvány köszöni a 
támogatást, amelyet a diákok zenei 
képzésére fordítanak, ugyanúgy, 
mint teszik ezt másfél évtizede. A 
zeneiskolai képzés eredményes, 
ezt igazolja a Kőszegi Vonósok, az 
ATARU TAJKO, a városi fúvószene-
kar tagjainak tehetsége. 

Tizedszer
Május 5 – 6-én tartották a „Miénk 
itt a rét!” 10.  rendezvényét. Az 
első napon 350 óvodás és iskolás, 
másnap 73 család, 303 résztvevő 
járta körbe a természet megisme-
rését célzó állomásokat. Érkeztek 
Eberauból, illetve Lékáról is. Az 
ovisok csak játszottak, a diákok és a 
felnőttek ügyességi és tudáspróbát 
is tettek. A titkos dobozban meg-

találták az év gombáját, a világító 
gombát. Vaktérképen jelölhették be 
a környék nevezetes pontjait. 
Az INTERREG V-A Ausztria-Ma-
gyarország Program keretében 
megvalósuló „Fenntartható termé-
szetturisztikai kínálatok fejlesztése 
és optimalizálása Nyugat-Pannó-
nia védett természeti területeinek 
hálózatában” (ATHU003 számú) 
című PaNaNet+ projekt támogatá-
sának köszönhetően idén nemzet-
közivé vált a rendezvény.
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Minden kisebbnek tűnik Mellette.
Škoda Rapid Family 550 literes csomagtérrel.
Már 3 799 000 Ft-tól, fél év ingyen cascoval!

A feltüntetett ár a Rapid Family  1.0 tsi/95 le modell ajánlott fogyasztói ára. Az ajánlat 2017. január 27-től június 30-ig de legfeljebb 
a 200 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció skOdA Rapid Family kombinált átlagfogyasztása: 4,7l/100km, 
Co2 kibocsátása: 107 g/km. A 6 havi Porsche Casco díját az importőr vállalja. Önrészesedés töréskár és részlopás esetén: 100 000 Ft.

VÉGH aUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel.: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu

Fúvószenés mozi
A meghatározás: „fúvósok tava-
szi hangversenye”, jelentős rek-
lámértékkel bír. Elég csak arra 
gondolni, hogy akik nem igye-
keznek, azoknak rendszerint csak 
a leghátsó pótszékeken jut hely.
A ma már Tavaszi Koncertként is-
mert és emlegetett estek előzmé-
nyei 35 évvel korábbra vezetnek 
vissza. „1982. december 12-én, 
Gréts Károly halála első évfordu-
lójának tiszteletére rendeztünk 
Emlékhangversenyt, szeretett kar-
nagyunk emlékére, ami néhány év 
múlva a Tavaszi Koncert címet kap-
ta” – tudtuk meg Bakos György el-
nöktől. Az említett hangversenyen 
felidézték a nagyszerű pedagógus, 
a kiváló karnagy emberi és művészi 
értékeit. Gréts Károly számos mű-
vet hangszerelt a kőszegi együttes 
„képére” úgy, hogy azt sikerrel elő is 
tudták adni. Műsorukban egyaránt 
szerepet kapott a könnyű- és a ko-
molyzene. Ahogy fejlődött az együt-
tes, törekedtek a megmérettetésre. 
„Az elmúlt hosszú évek alatt nagy-
szerű minősítéseket kaptunk, és a 
bíráló bizottság mindig kiemelte 
a fantasztikus kőszegi közönség 
fontosságát is” – hallhattuk az áp-
rilis 22-i koncert konferálásában.
Ezen az estén a pótszékek is el-
keltek, rég nem látott teltházas 
koncerttel lepte meg a közönséget 
Kőszeg Város Koncert Fúvószene-
kara.  Olyan mozielőadást láthatott, 
hallhatott a nagyérdemű, ahol a fil-
mek zenéjét a zenekar szolgáltatta, 
miközben peregtek a filmkockák. A 
videókat Beke Áron és Nyul Krisz-
tián készítette. „Annak ellenére, 
hogy a filmmontázsok direkt a 
koncerten játszott zenékhez készül-
tek, nagyon nehéz volt egyeztetni 
képet és hangot. Számomra külön 
kihívást jelentett, hogy az órát, és a 
partitúrába beírt időjelzéseket is fi-
gyelemmel tartva kellett vezényelni 
a zenekart. Ettől függetlenül zenei 
szempontból is jól sikerült előadás 
lett, erre pedig nagyon büszke 
vagyok” – avatott be a műhelytit-
kokba Szilágyi Miklós karnagy úr.
Az együttesen látható volt, hogy él-
vezték az előadást ugyanúgy, mint 
a november óta tartó próbákat. Az 
eredmény: megidézték George Lu-
cas filmjét, a Csillagok háborúját, 

és Szilágyi Miklós hangszerelésével 
a Bud Spencer–Terence Hill-fil-
mek hangulatát. A két mű között 
felcsendült A keresztapa, a Gla-
diátor, a Batman, A Karib-tenger 
kalózai, James Bond és Morricone 
számos ismert zenéje. A koncert 
ötlete meglepte a közönséget, de 
csak a dicséret felső fokán szólha-
tunk a megvalósításról. „A Savaria 
Szimfonikus Zenekar Hollywood 
Classics előadásához hasonlították 
az estét, ami egyrészről nagy dicsé-
ret, másrészről viszont nem szabad 
megfelejtkezni arról, hogy Kőszeg 
Város Fúvószenekara amatőr ze-
nészekkel állította színpadra ezt a 
produkciót, és nem szimfonikus, 
hanem fúvószenekari apparátus-
sal, ami hatalmas kihívás volt még 
számomra is” – mondta a karnagy.
A koncert ismét jó alkalom volt az 
új zenésztársak bemutatására, és 
az érettségiző fiatalok köszöntésé-
re. Megtudtuk azt is, hogy „újabb 
zenészpalánta született: Szilágyi 
Márton Miklós, és ebben az évben 
még egy új tagja lesz a családnak”.
Az est sikerét mutatja, hogy terve-
zik a „ráadást”. A nyáron szeret-
nék szabadtéren is megismételni 
a koncertet, tehát, akik most nem 
láthatták, talán pótolhatják a zenei 
élményt.

Tóthárpád F.

Kirakat galéria
Példás együttműködés eredmé-
nyeként hasznosult a Lábasház 
árkádsora. A Polgármesteri Hivatal 
közreműködésével, a Kőszegi Fi-
óklevéltár és a Kőszegi Művészeti 
Egyesület együttműködésének 
eredményeként Kirakat galéria 
nyílt május 5-én. 
Az üveg mögött Erwin Birmeyer, 
Boross Lászlóné, Eva Klink, Hanza 

Klára, Gorza Péter, Tornay End-
re András, Kántor Sándor, Hilda 
Bitter és Gerhard Bitter alkotásait 
láthatjuk.
Köszöntőt Básthy Béla polgármes-
ter úr mondott, és mesélt az ötlet 
megvalósulásáról. Elmondta, hogy 

számos esetben kopognak a vá-
rosházán az emberek azért, hogy 
elmondják, mi nem jó, mi nem 
működik a városban. Vannak azon-
ban olyanok is, akik – talán a mű-
vészi látásmódból is eredően – azt 
mondják el, hogyan lehetne vala-
mit együtt megcsinálni, megoldani. 
Ez is egy ilyen történet. Példája 
annak, hogy a befogadó készség 

ott is megnyilvánulhat, ahol nem 
is számítunk rá. A levéltár azonnal 
igent mondott a kezdeményezésre, 
így bizonyos időközönként újabb és 
újabb alkotásokkal találkozhatunk, 
ha elsétálunk a Jurisics térre. A Ki-
rakat galéria várja látogatóit!
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Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ BÓNUSZRENDSZER

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

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

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

Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

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

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

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

A koncert
Április 20-án a Soskó család 
tartott zenés irodalmi estet 
Oberpullendorfban, a ta-
nácsháza dísztermében, ahol 
már több közönségsikert elért 
műsorösszeállítást mutattak be.
Soskó András operaénekes lépett 
a színpadra felesége Soskó-Gráf 
Györgyi  zongorakíséretével. A 
színpad világát választotta ifjabb 
Soskó András, aki idén fejezi be 
Bécsben az Elfriede Ott Színiakadé-
miát. A zeneművekhez kapcsolódó 

német és olasz irodalom verseit 
olvasta fel. Tavasz és szerelem 
jegyében hangzottak el Schu-
mann, Liszt F,. R. Strauss, J. 
Brahms művei. Zárásként apa 
és f ia együtt énekelte az Addio 
a Surriento című olasz dalt, 

Világkép
Amelyről Kepes András beszélt 
április 22-én a városi könyvtár-
ban, ahol megcsillogtatta írói, és 
előadói tehetségét. Dedikálással 
egybekötve bemutatta a Világkép 
című tényregényét, amely kiérde-
melte a Libri irodalmi díjat. Kepes 
András megfogalmazása szerint a 
regény önéletrajz, és egyben szub-
jektív esszé is, amely bemutatja 
az emberi kultúrák sokszínűségét. 
Édesapja diplomataként dolgo-
zott, így gyermekként az 1950-es 
években Libanonban már felfogta: 
„Ahhoz, hogy engem elfogadja-
nak, el kell fogadnom másokat”. 
Gondolkodásmódja arra ösztönzi, 
hogy az „ember legyen saját maga 
és mások kritikusa is”, és ha kultu-
rális mássággal találkozunk, akkor 
azt kell vizsgálni, miért alakult ki. 
Európában és a közönség jelzése 
alapján is  elfogadhatatlan a több-
nejűség, illetve az Andokban meg-
lévő többférjűség. Az író három 
házasságából született egy fia és öt 
lánya révén néhány évre násza lett 
egy gurunak, mert a Krisna hívővé 
vált leánya ezen kulturális szertartás 
szerint ment férjhez. A másik lánya 
a zsidó szertartás során mondta ki 
az igent, amikor a hagyománynak 
megfelelően az ifjú férj eltaposta a 
földre dobott poharat. Elhangzott, 
hogy az iszlám vallást Európában 
nem ismerik, és nem kell megünne-
pelni a forradalmakat, ahol fegyvert 
fognak a fiatalok, mert nekik otthon 
a helyük. Az előre mutató kompro-
misszumokat kell ünnepelni. 

KZ       

Egyházzene
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intéze-
te a Nemzeti Kulturális Alappal és 
a Zeneakadémiával közösen kon-
certet szervezett Cantus peregrinus 
– Egyházzene vándorúton címmel. 

amelyet a közönség nagy tapsa, 
hangos „bravók”, majd a ráadás 
követett, jelezve az est sikerét. 
Nemcsak ez, hanem az is nagy 
öröm volt a Soskó család számára, 
hogy az előadást több kőszegi is 
megtisztelte a jelenlétével. 

Április 25-én a Szent Imre-temp-
lomban felhangzó gregorián éne-
kek és reneszánsz többszólamú 
tételek a későközépkori formában 
rekonstruált Húsvéti Nagyvecsernye 
ünnepét jelenítették meg. A Liszt 
Ferenc Zeneakadémia Egyházzenei 
Tanszakának tanárai és növendé-

kei által előadott koncert Székes-
fehérvár és Győr után Kőszegen is 
hallható volt. Az előadássorozat az 
egyházzene népszerűsítését szol-
gálta. Az európai zeneirodalom 
jelentős részét kitevő egyházzene 
hagyományait ápoló kórus várja a 
zeneszerető fiatalok jelentkezését.   
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U Selu pivnicov
Celjanski pišački hodočasniki János Hévizi i 
Péter Tamaskó iz Dušnoka pozvali su Kisežane 
u svoju rodnu krajinu. Autobusom su krenuli 
blizu pedesetimi na put 30-oga aprila. Smje-
šćeni smo bili u prekrasnom Selu pivnic, blizu 
Ajoša. Ovo naselje utemeljile su švabske ruke, 
ke su po turskom vladarstvu simo preseljevali 
iz Njemačke. Posadjene loze potribovale su i 
pivnice za obdjelati grojze i čuvati vino. Tako 
do sada ova turistička znamenitost sadržava 
1200 pivnic u 24 ulica. Po upoznavanjem Aj-
oša prava fešta se je vršila u pivnici Janoša 
Hevizija sa vičerom i kušanjem vina. Već u ka-
snoj noći planirale su se i daljnje veze. Drugi 

dan proveli smo u Kalači. Kate-
dralu Velike Gospe i Nadbiskupski 
dvor nudili su nam upoznavanje 
bogatoga vjerskoga života. Prvi 
maj slavili smo u Biškupskom vrtu 
u čaru negdašnji seoski kiritofov. 
Ova veza ka je izmikla na vjerskom 
tlu, i gaji se s civilnim druženjem 
svakako je vridna daljnje kontakte, 
ke i Dušnočani i Kisešani od srca 
želju očuvati. Za organiziranje puta 

hvalu vridno su se skrbili Šandor Petković i Ju-
lija Brezovich, čemu se svi putniki raduju. 

Április 30. és május 1. hosszú hétvégéjét a 
hajósi Pincefaluban illetve Kalocsán töltötte 
a kőszegi horvátok közössége. Kőszeg és 
Dusnok kapcsolatát ez az út tovább alapoz-
ta, melyre lehet jövőt építeni.

Huljevné Fülöp Mária

Kirchentag in Schwabendorf
÷Kommt lasst uns singen, dass uns Gottes 
Güte vor Feuers’gfahr uns gnädiglich behüte.
Gott hat auserwählet, und zum Trost bestellet 
uns den heil’gen Florian, rufet seinen 
Beistand an.”
Május 7-én Kőszegfalván a Flórián búcsúra és 
körmenetre a település lakói, a tűzoltók izga-
lommal készültek. A templomtól a temető ká-
polnájáig az utat „Flórián ágak” – nyírfaágak 
díszítették. A búcsúi szentmisén Csaba atya 

megemlékezett az édesanyákról, nagymamák-
ról, majd a tűzoltók vezetésével, körmenettel a 
temető kápolnához indultak a hívek. Közben a 
litániát imádkozták, elénekelték a Szt. Flórián 
éneket és a Te Deumot, majd ünnepi hangulat-
ban tért mindenki otthonába.
÷Ó, jertek hívek és kérjétek Istent, hogy tűzve-
szélyben óvjon, védjen minket.
Isten reánk hagyta, oltalmunkra hagyta, Szent 
Flóriánt minékünk, ő legyen a reményünk.”

Májusban több közös találkozóra hívjuk és vár-
juk a német közösség tagjait:
• Május 13. Fatimai mise és körmenet német 
nyelven a Jézus Szíve templomban (18.00)
• Május 21-én gyalogos és buszos zarándok-
lat lesz Steinbergbe a Bründel-kápolnához. 
(Indulás gyalog Rattersdorfból 12.30, busszal 
Kőszegfalváról 15.00.)

                                    Kőszegfalvi Ágnes 
                                      NNÖ elnöke
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Gimnazisták rajzolták
A Jurisich Miklós Gimnázium diák-
jai Rónaszéki Linda tanárnő veze-
tésével nemes feladatot vállaltak. 
Szombathelyen a Markusovszky 
Kórházban az újonnan kialakított, 
április 24-én átadott traumatoló-
giai gyermekváró falait festették ki 
azért, hogy a várakozás időszakát a 
kis sérültek barátságosabb környe-
zetben tölthessék el. 
– Megvisel bennünket, ha sérülés-
sel küszködő, beteg gyermekeket 
kell ellátnunk. Jó érzéssel fogadtuk 
a Lego, Minimax, Mattel ajándék 
játékait, amelyet adventi időszaká-
ban adhattunk át vigasztalásként a 
kicsiknek – mondta Dr. Mátrai Ákos 
szakorvos, a Jurisich Gimnázium 
egykori diákja.  –  Dr. Balassa Tibor 
kollégámmal kerestük a megol-
dást, hogy a vérző gyermekek eset-
leg ne a hőzöngő részegek mellett, 

hanem Bogyó és Babóca társasá-
gában várakozzanak a Traumackó 
kuckójában. Ezekhez a percekhez 
nyújt segítséget az általunk meg-
alkotott füzet, amelynek színezése 
közben a gyermekek megismerhe-
tik: mi is fog velük történni a vizs-
gálóban.
A Traumackó kuckó megvalósítását 
anyagilag is segítette Balassa Péter 
Szombathely önkormányzatának 
képviselője, illetve több feladatot 
vállalt Dr. Bíró Csaba osztályvezető 
főorvos. Nemes gesztusként Bartos 
Erika művésznő hozzájárult ahhoz, 
hogy az ő rajzai díszítsék a falat. A 
rajzolást, a festést Rónaszéki Linda 
tanárnő vezetésével a Jurisich Mik-
lós Gimnázium diákjai végezték 
el, majd az átadó ünnepségen a 
kiváló munkájukért kiérdemelték a 
művésznő elismerését.

NT 
(A színező füzetbe 
a művészi illuszt-
rációkat Börzsönyi 
Noémi készítette, 
nyomdai munkála-
taiban Varga Nor-
bert  nyújtott se-
gítséget, a színező 
eszközöket pedig 
az ICO Magyaror-
szág biztosította.)

Érzékenyítő nap
Május 3-án második alkalommal 
rendezte meg a Dr. Nagy László 
EGYMI Beszédjavító Általános 
Iskolája az Érzékenyítő Napot. Cé-
lunk volt, hogy megismertessük a 
gyermekeket a különböző fogya-
tékossággal élő emberek életével. 
Sérültekkel mindannyian találkoz-
hatunk, a gyermekeinknek tudni 
kell: miként kell segíteni őket. A 
félelem és az előítélet leküzdésének 
eszköze a közös játék, a hétköznapi 
életből vett szituációs gyakorlat. Az 
átélt élmények, elvégzett feladatok 
hatására reméljük, hogy a részve-
vők befogadóbbá, toleránsabbá 
válnak, látva a sérült embereket.
A feladatokat forgószínpad szerűen 
kellett teljesíteni. Az állomásokon, 
az Aranyhíd Nevelési-Oktatási In-

tegrációs Központ és a Dr. Nagy 
László EGYMI gyógypedagógusai, 
Sopronból a Tóth Antal Általános 
Iskola Siketek Tanintézetének 8 
tanulója 2 pedagógussal, a Vakok 
és Gyengénlátók Vas Megyei Egye-
sületének tagjai várták különböző 
feladatokkal a gyerekeket.
Köszönet Kőszeg Város Önkor-
mányzatának a támogatásért és a 
Szociális Gondozási Központ mun-
katársainak a segítségért, vala-
mint a részt vevő iskoláknak, hogy 
megtisztelték rendezvényünket, és 
diákjainkkal együtt elvégezték a 
feladatokat. 
Részt vettek: Árpád-házi isko-
la, Bersek iskola, Jurisich Miklós 
Gimnázium, Dr. Csepregi Horváth 
János iskola.

Kaszner Éva

Felvidéken
Az Árpád-házi  Szent Margit Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 7. osztályos tanulói 
április végén négynapos tanulmá-
nyi kiránduláson vehettek részt a 
Felvidéken.
Az utazást a Határtalanul elneve-
zésű programnak köszönhetjük, 
melynek lényege, hogy a Magyar-
országon élő gyerekeket megis-
mertessék az egykori történelmi 
Magyarország irodalmi, történelmi, 
földrajzi, művészettörténeti emlék-
helyeivel. Nagyon szép tájakat te-
kinthettünk meg és beleshettünk a 
felvidéki magyar gyerekek életébe 
is. Jártunk Révkomáromban, Kék-

kőn, Mikszáthfalván, Rimaszom-
batban, Lőcsén, Iglón, Késmárkon, 
Selmecbányán. Hazatérve örömmel 
számoltunk be élményeinkről diák-
társainknak.
Köszönjük Kiss János idegenveze-
tőnek és iskolánk tanárainak, hogy 
lehetővé tették számunkra a felejt-
hetetlen napokat!

Bariska Zita, Frank Teodóra, 
Bauer Viktória, Idaházi Márk 

Ballagtak
A Kőszegi Evangélikus Szakgimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium 
78 végzős diákja május 5-én, pén-
teken ballagott. Az ünnepséget az 
evangélikus templomban tartották, 
ahol útravaló gondolatait Rodler 
Gábor igazgató osztotta meg a vég-
zős diákokkal. Az iskola tanulóinak 
képviseletében Hingyi Fatime bú-
csúzott el a társaktól, a ballagó  di-
ákok nevében Palej Anett mondott 
köszönetet az eltöltött diákévekért.
Május 6-án 11 órakor indultak el 
a gimnazisták, hogy elköszönje-
nek a tanároktól, a diáktársaktól, 
és az iskola ódon falaitól. Három 
osztályban nyolcvan diák járta 
körbe a termeket, a többségük 

egyetemen kívánja folytatni 
a tanulmányait. Kilenc tanuló 
nevelőtestületi dicsérettel indulhat 
el ezen az úton. A végzősök fo-
lyatták a hagyományt, az iskolából 
énekelve indultak a Jurisics térre, 
hogy elköszönjenek a várostól. 
Köszöntő szavai után Huber László 
polgármester emlékeztette a balla-
gókat, hogy a „Jurisich Miklós Gim-
názium végzős diákjának büszke-
ség lenni, hiszen évszázadok óta áll 
e csodás alma mater, amely Kőszeg 
városában, a történelem viharaiban 
már sok változáson ment át, és ma 
is áll, mint Vas megye legrégebbi 
oktatási intézménye. Ez a gimnázi-
um a hazának több tudóst és kivá-
ló, elismert tanítványt adott. Ebben 
a nagy múltú iskolavárosban élni, 
érettségi vizsgát szerezni dicsőség”.  

Lakossági apró
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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Kőszeg anno
A „Kőszeg Annó” facebook oldal 
megvalósításának ötletét az 1984-
ben megjelent Bariska – Giczy  ne-
vek által fémjelzett  „Kőszeg régi 
képeslapokon” című album adta.  A 
háromezer példányban megjelent 
könyv gyorsan elfogyott, mostanra 
már egy-egy darabja ritkaságnak 
számit. Azóta a fiókokból előkerül-
tek a régi fotók, képeslapok soka-
sága, amelyek a világhálón érhe-
tőek el. Két évvel ezelőtt M. Valter 
tette közzé először az újonnan 
előkerült képeket interneten, majd 
gyorsan követőkre talált. Az első 
lépésekért a szerkesztő minden el-
ismerést megérdemel.  A „Kőszeg 
Annó” facebook oldal 
örvendetes népsze-
rűségre tett szert. A 
számtalan bejegyzés 
jelzi, hogy a távolban 
élők is erősen kötőd-
nek a városhoz.   
Az átépítés előtt lévő 

Fő térről Gáspár-
né Sipos Judit így 
írt: „Bárcsak így 
nézne ki most is. 
Nekem örökre ilyen 
marad!!”. Sudár 
György által feltett 
régi Missziósházat 
ábrázoló fotóhoz 
Szabó Lajos hozzá-
fűzte: „engem itt ké-
peztek ki határőrnek”, az épületet 
a ’60-as években laktanyáként 
használták. Az Írottkő Hotel régi 
fotója láttán Gulner László a követ-
kező mondatot idézte fel: „Uram, 
minden Panorámás szobánk elkelt 
a komszomolnak, de azért tudok 
segíteni.” A Panoráma Szálló fotója 
láttán B-né Judit örömmel konsta-

tálta, hogy itt volt 
1976-ban az es-
küvői vacsorája. 
Kőszeg Fő terét 
ábrázoló, mellé-
kelt színes fotót 
néhány nap alatt 
145 919 fő lát-
ta a facebook 
oldalon, 1888 
fő osztotta meg a saját oldalán. 
Csak néhány ország, ahonnét ellá-
togattak a kőszegi oldalra: Nepál, 
Szingapúr, Új-Zéland, Ausztrália, 
Indonézia, Argentína, Laosz (volt 

Kőszegen tanuló diákok a ’70-
es években), aztán Kína, USA, 
Kanada.
Közzé teszünk egy – neten nem 
található – archív, fekete-fehér 
képet, amely a 19. századi Fő 
teret mutatja meg. Ekkor még 
nem épült meg a Jézus Szíve-
templom. 

Az elszánt internetezők tervezik egy 
önálló honlap létrehozását, addig 
pedig várják az újabb és régi va-
rázslatok küldését.

KZ

Andalgóról
Mielőtt elfelejtenénk, idézzük em-
lékét!
A Kálvária, majd az Eisner-villa 
alatt az erdőben vitt az útja, ame-
lyen andalogva, kényelmes sétával 

járhattunk végig, amig „Ördög-
árok”-nak mondott hasadék alsó 
teraszára értünk. A felső részén 
állt a nyári vendéglő, amelyet Fa-
zekas Gábor, a Gyöngyös utcai 
„Fehér Rózsa” vendéglő tulajdo-
nosa építtete tt 1932-ben. A fotó 
idézi fel az egykori épületet, ahol 
hétvégeken zeneszó hívta táncra a 
vendégeket, alkalmanként a tulaj-
donos is harmonikázott.  A turisták 

a hegyekről ereszkedve érkeztek 
az Andalgóhoz. Lenn a mélyben 
kanyargott a Gyöngyös-patak, a 
hideg vizében lubickoltak a gye-
rekek. A Nemezgyárhoz közelítve 
a gát felduzzasztott vízében úsz-
ni is lehetett. Az erdőszéli Flórián 
forrás tiszta vize mindenki szomját 

olthatta. 1938-ig 
szívesen sétáltak 
át az Andalgóhoz 
a szomszédos 
Burgenland fal-
vaiból is.
Augusztus 20-án, 
Szent István Ün-
nepén a tűzoltók 
mulatságán min-
den évben sok 
vendég élvezte a 
városi fúvószene-

kar muzsikáját. A háború alatt még 
„élt” az Andalgó, de a határsáv „el-
némíttatta”.  Elmúlt a gyerekzsivaj, 
de a környéket azóta is „Andalgó-
nak” nevezik.
Kár, hogy nincs már! A modernizált 
világban vajon lennének andalog-
ni vágyók e még oly „kies”, szép 
vidékre?
Emlékeztek a tulajdonos lányai:

 Fazekas Edit és Fazekas Irén  

Kőszegiek
Április 1-én (nem viccből) szervezték 
meg a Kőszegről elszármazottak 
találkozóját Győrben – adta hírül 
Lauringer Zsuzsa. Ezen a napon  
tizenhatan töltöttek el egy délutánt 
a Kristály étteremben. Mindannyi-
an a Kőszeg és Vidéke rendszeres 

olvasói, akik felidézték a Kőszegen 
töltött éveket, és mostanra is meg-
maradt közöttük az erős, összetar-
tó kapocs. A beszélgetésük alapja 
volt, hogy mindannyian büszkék az 
„ékszerdobozra”. Azt üzenik min-
denkinek, hogy az értékekre, az 
összetartásra nagyon kell vigyázni. 
Ahogy megfogalmazták: „Mi Kő-
szegre megyünk haza”.

60 éves találkozó
Reményik Sándor: Templom és Is-
kola című versében írja:  „Ne hagy-
játok a templomot, A templomot, 
s az iskolát! Az utóbbi jegyében 
április 30-án találkoztunk mi, akik 
1955-57-ben Kőszegen fiú általá-
nos iskolát végeztünk. Az egykor 
60 fő „A”  és „B”  diákok közül  21 
fő tudott eljönni. Már többen át-
lépték az örök élet kapuját, mások, 
mint leveleikből kiderült, gyengél-
kedtek. Nagy örömmel találkoz-
tunk, ide érkezve körülölelt minket 
a város utcáival és házsoraival, 
otthonosan mozogtunk közöttük. 
Vártuk osztályfőnökünket, Hidegh 
Lajos tanár urat, aki ígérkezett, ám 
nem tudott eljönni. Gyöngy Marci, 
osztálytársunk kérésére azonban írt 
egy hozzá méltó szellemiségű kö-
szöntő és tanító levelet, amelynek 

felolvasását nagy figyelemmel hall-
gattuk. Gyorsan peregtek a percek, 
hallgattuk az egyéni beszámolókat. 
Köszönet Schäffer Guszti és Kirsch 
Attila szervező munkájáért.
Igen, megerősödött bennünk az 
együtt töltött órák során a Né-
meth László-i mondás: „Ép lelki 
élet nincs szülőföld nélkül”. Mert 
szüleink mellett emlékeztünk taná-
rainkra, osztályfőnökünkre és Vass 
Mária magyar tanárunkra, akik 
emberséggel és jósággal karöltve, 
nevelve tanítottak bennünket a 
matematika és kémia, valamint a 
magyar nyelv- és irodalom szépsé-
geire. Felüdülve és „ép lélekkel” tá-
voztunk abban a reményben, hogy 
még találkozunk.

prof. dr. Blazovich László
Szeged
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Születésnapodra!
Baka Géza, az Alpokalja Panzió Étterem 
egyik tulajdonosa május 14-én ünnepli 
18+50. életévét. Így, játszva a számokkal, 
duplán ünnepelendő e születésnap. Eddig 
sosem engedte megünnepelni Őt. Most úgy 
döntöttünk, hogy szeretnénk megállni a ro-
hanó életünkben és köszönteni Őt.  Kitartó, 
kemény akarata, sosem fogyó energiája 
példaértékű, becsülésre méltó családunk 
minden tagja számára. A családja jövője mellett számára a társadalmi 
felelősségvállalás nem egy hangzatos szófordulat. Feladatának tartja 
az emberek szemének felnyitását a tekintetben is, hogy a család mel-
lett fontos a magyar identitás, a nemzettudat, a történések mögötti 
összefüggések helyes meglátása. Mindezeket messzemenőkig értékel-
ve Benne, őszinte szeretettel és megbecsüléssel kívánunk Neki még 
nagyon sok boldog, egészséges, aktív éveket születésnapja alkalmából.  

Családja

A tények
Az áprilisi lapszámban a Kálvária-
templomban 1947. október 19-
én éjszaka tomboló tűzről adtunk 
tájékoztatást dr. Székely László 
apátplébános feljegyzései alapján. 
Az írás felidézte a 92 éves Magyar 
Jószefné emlékeit. Az aranyműves, 
faszobrász férje részt vett a templom 
felújításában. 1945-ben a bencés 
diák testvérét, a későbbi építészt, dr. 
Kasper Sándort arra kényszerítették, 
hogy őrizze a zsidó üldözötteket a 
sörgyárban. Az emlékeit frissen őrző 
Márta néni a történelem igaz tanú-
jaként beszélt a múltról.   
– A Kálvária-templom októberben 
égett ki. Amikor rendbe hozták a 
tetőt, a falakat, akkor kezdődött a 
díszítés. Az én férjem aranyozó és 
faszobrász volt, a Székely apát úr 
kérte, hogy amit tud, csinálja meg. 
A munkát azokkal a külső falon 
lévő szobrokkal kezdte el, ame-
lyeket a tűzoltók mentettek meg 
a pusztulástól. A szobrok hiányzó 
részeit a férjem faragta ki, festette 
át. A szószék fölötti szobrot is a fér-
jem csinálta meg. A templomban 

a sekrestye mellett volt egy reme-
teszoba. Az öcsémmel itt laktak. 
Sándor akkor már leérettségizett, 
de a háborús helyzet miatt nem 
kezdte el az egyetemet. Tudja, ők 
mindketten egész nap dolgoztak, 
én vittem fel nekik az ebédet. Bol-
dogan, örömmel vittem nekik az 
ennivalót. Boldog voltam, ahogy 
szépült a templom. A porig égés 
miatt a belsőben minden elpusz-
tult. Csodálatos volt a szentsír, és 
oda olyan sokszor elmentünk. 
Tudja ezek régi dolgok, de úgy ki-
kívánkoztak belőlem. A férjemmel 
mindketten kőszegiek vagyunk, 
ő sokat dolgozott a városban, 
és meghalt 1989-ben. Boldogok 
voltunk, ha együtt elmehettünk a 
Kálváriára. Még most is minden 
nap arra gondolok, hogy még 
egyszer oda eljutok, gondolatban 
minden nap ott vagyok.
Nekem nagyon szép volt a gyer-
mekkorom. Ott laktunk a Kálvá-
ria utcában. Nagypénteken jöttek 
a városból, Rőtről, ott volt egész 
Kőszegfalva, ők külön menetben, 
fekete ruhában érkeztek. A há-
ború végén láttuk a szegény zsi-
dókat. A mostani kamion úton, a 

régi sörgyárba zárták be őket.
Azt képzelje el, hogy bencés diá-
kokat hajtottak oda, hogy őrizzék 
a zsidókat, úgy, hogy a német ka-
tona ott állt mögöttük. Mi hatan 
voltunk testvérek, élelmiszer nem 
nagyon volt. Az öcsém pedig, amit 
tudott, amit össze tudott szedni 
otthon, becsempézte hátizsákban. 
Vitte nekik az élelmet. Majdnem 
megőrültek azok a szerencsétlen 
emberek, hogy kaptak egy kis en-
nivalót.  Az öcsém az életével ját-
szott, mert bármelyik pillanatban 
lepuffanthatták volna a német 
őrök. Az utolsó házban laktunk a 
Kálváriánál, ott a szőlők mellett, 
a hóban hajtották fel a hegybe a 
szerencsétlen embereket.  Egy – 
kettő beszökött hozzánk a kony-
hára. Odaadtuk nekik az utolsó 
falatokat is, a főtt krumplit a gyú-
ródeszkáról. Mi is az életünkkel 
játszottunk. Az öcsém nem bírta 
elviselni egy hétnél tovább a gya-
lázatot. Úgy jött mindennap haza, 

hogy nem ismertük meg.  Annyira 
hatott rá, amit ott látott, hogy el-
bujdosott föl a hegyekbe, nekünk 
sem szólt erről. Csak azt tudtuk, 
hogy nem jött haza. A nyilasok 
jöttek hozzánk puskával, keresték 
az öcsémet.  Mi is csak akkor tud-
tuk meg, hogy merre járt, amikor 
előkerült, de akkor már jobb volt 
a helyzet. Megváltozott, zárkózott 
lett a Sándorunk. 56-ban kilátás-
talannak érezte a helyzetet, akkor 
ment el külföldre. Tavaly volt a 
halálának 20. évfordulója. Isten 
nyugosztalja szegényt!  
Légvonalban közel volt hozzánk 
a sörgyár. A háború végén, egyik 
reggel hatalmas kiabálásra, ordí-
tozásra ébredtünk. Később tudtuk 
meg, hogy akkor vagonírozták be 
a zsidókat, és vitték tovább Auszt-
riába. Borzasztó volt hallani, mi 
is remegtünk az otthonainkban.  
Úgy emlékszem mindenre, mint-
ha tegnap történt volna.

Lejegyezte: Kámán Zoltán



SZÍNRE VISSZÜK A NYARAT!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információ, jegyrendelés: 
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház • Kőszeg, Rajnis u. 9. • Tel: 94/360-113

E-mail: info@koszegivarszinhaz.hu • homepage: www.koszegivarszinhaz.hu

JÚNIUS 1. Jurisics vár, Lovagterem 18.00 

VOJNICH ERZSÉBET ÉS SZÜTS MIKLÓS KIÁLLÍTÁSA

JÚNIUS 5. Jurisics vár, Lovagterem 19.00 

KŐSZEGI VONÓSOK KONCERTJE

JÚNIUS 9. (esőnap június 11.) Jurisics vár 20.30

ABBA- ÉS RETRO SHOW
Belépőjegy: 3.500.-

JÚNIUS 13. Jurisics vár, Lovagterem 10.00

A KÍVÁNCSI KISCSIKÓ – PÖTTÖMSZÍNHÁZ 
(Mesebolt Bábszínház)
Belépőjegy: 1.500.- (egy gyermek és egy felnőtt)

JÚNIUS 17. (esőnap június 18.) Jurisics vár 21.00

RAY COONEY: DÉLUTÁN A LEGJOBB, AVAGY 
A MINISZTER FÉLRELÉP 
(Pesti Művész Színház)
Belépőjegy: 3.500.-

JÚNIUS 19. Jurisics vár, Lovagterem 20.30

TÓTHÁRPÁD FERENC: VADALMA FÉLolvasó színház 
(Soproni Petőfi Színház)  
Belépőjegy: 2.000.-

JÚNIUS 20. (esőnap június 21.) Jurisics vár 20.30

NEIL LABUTE: VALAMI CSAJ(OK) 
(Rózsavölgyi Szalon)
Belépőjegy: 2.500.-

JÚNIUS 24. (esőnap június 25.) Jurisics vár 20.30

SZABÓ MAGDA: AZ ŐZ (Rózsavölgyi Szalon)
Belépőjegy: 3.000.-

JÚNIUS 26. Jurisics vár, Lovagterem 18.00

DÁNIEL ANDRÁS: KICSIBÁCSI ÉS KICSINÉNI 
(MEG AZ IMIKÉM)
A Kőszegi Várszínház és a 
Mesebolt Bábszínház közös bemutatója
Belépőjegy: 1.000.-

JÚNIUS 27. Jurisics vár, Lovagterem 18.00

DÁNIEL ANDRÁS: KICSIBÁCSI ÉS KICSINÉNI 
(MEG AZ IMIKÉM)
A Kőszegi Várszínház és a 
Mesebolt Bábszínház közös bemutatója
Belépőjegy: 1.000.-

JÚNIUS 28. (esőnap június 29.) Jurisics vár 20.30

GOGOL: EGY ŐRÜLT NAPLÓJA 
(Az előadás a Katona József Színház, a FÜGE, 
az Orlai Produkciós Iroda és a Maszk Egyesület 
(Szeged) együttműködésében jött létre) 
Belépőjegy: 2.500.-

JÚNIUS 30.  Jurisics vár, Toronyudvar 20.30

(rossz idő esetén Lovagterem)
SPIRÓ GYÖRGY: ÁRPÁD-HÁZ 
– Vérzékeny és naiv krónika – 
(A Kőszegi Várszínház és 
a HoppART Társulat közös előadása)
Belépőjegy: 2.500.-

JÚLIUS 1. (esőnap július 2.) Jurisics vár 20.30

A MUZSIKA HANGJA 
(Múzsák Társulat)
Belépőjegy: 3.000.-

JÚLIUS 4. Evangélikus Templom 19.00

CUSTOS CONSORT RÉGIZENE EGYÜTTES – 
Lovagkor zenéje

JÚLIUS 7. Jurisics vár, Lovagterem 20.30

NYIKOLAJ KOLJADA: MURLIN MURLO
A Kőszegi Várszínház és 
a Gergye Krisztián Társulat közös bemutatója
Belépőjegy: 2.500.-

JÚLIUS 8. Jurisics vár, Lovagterem 20.30

NYIKOLAJ KOLJADA: MURLIN MURLO
A Kőszegi Várszínház és 
a Gergye Krisztián Társulat közös bemutatója
Belépőjegy: 2.500.-

JÚLIUS 13. (esőnap július 16.) Jurisics vár 20.30

JOHANN NEPOMUK NESTROY: A TALIZMÁN
A Kőszegi Várszínház bemutatója
Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 14.–15. (esőnap július 16.) Jurisics vár 20.30

JOHANN NEPOMUK NESTROY: A TALIZMÁN 
A Kőszegi Várszínház előadása
Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 17. Jurisics vár 20.30

A FRICI – Hollósi Frigyes Emlékest

JÚLIUS 18.-19. (esőnap július 20.) Jurisics vár 20.30

JOHANN NEPOMUK NESTROY: A TALIZMÁN 
A Kőszegi Várszínház előadása
Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 21-22-23. (esőnap júl. 24.) Jurisics vár 20.30

JOHANN NEPOMUK NESTROY: A TALIZMÁN
A Kőszegi Várszínház előadása
Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 22. Bechtold István Természetvédelmi 

Látogatóközpont – Alpannónia Park 10.00

PIKNIK KONCERT az International Young Soloists 
(Bozsoki Zenei Tábor) zenekarával 

JÚLIUS 26. (esőnap július 27.) Jurisics vár 21.00

LAUTREC TÁNCOLNI FOG  (Gergye Krisztián Társulat)
Belépőjegy: 2.500.-

JÚLIUS 26. Jurisics tér kb. 22.00

A Lautrec táncolni fog c. előadás után 
INTERNATIONAL YOUNG SOLOISTS 
(Bozsoki Zenei Tábor) koncertje 

JÚLIUS 28. Jurisics vár  18.00

(rossz idő esetén Lovagterem)
SZÓLÓ SZŐLŐ, CSENGŐ BARACK, MOSOLYGÓ ALMA 
(Magyar Népmese Színház)
Belépőjegy: 1.000.-

JÚLIUS 28. Dr. Nagy László EGYMI, Díszterem 20.30

Jankovics Péter, Szabó Zoltán, Vinnai András: 
GARÁZSBANDA – KONCERTSZÍNHÁZ 
A Kőszegi Várszínház és 
a Dumaszínház közös bemutatója
Belépőjegy: 2.500.-

JÚLIUS 29. (esőnap július 30.) Jurisics vár 20.30

EZTRÁD  (Nézőművészeti Kft.)
Belépőjegy: 3.000.-

JÚLIUS 31. (esőnap augusztus 1.) Jurisics vár 20.30

IFJ. JOHANN STRAUSS: A CIGÁNYBÁRÓ 
(Dáma Díva Bt. – Csonka Zsuzsa Társulata)
Belépőjegy: 2.500.-

AUGUSZTUS 2. (esőnap aug. 3.) Jurisics vár 20.30

DÉS MIHÁLY: PESTI BAROKK (Orlai Produkció)
Belépőjegy: 3.500.-



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX .ÉVFOLYAM, 5 . S ZÁM   2017 . MÁ JUS  9 . 

28

KÁVÉSZÜ
N

ET
IR

ÁN
YTŰ

Könyvtári hírek
A könyvtár pályázatára, a „12 legszebb magyar vers”-hez készített szö-
vegtárgyak június 3-ig tekinthetők meg a felnőttrészlegben. A kiállítás 
ideje alatt szavazni lehet a legjobb alkotásra személyesen, vagy a könyvtár 
facebook oldalán (Kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár), ahol az al-
kotások fotói segítik a voksolást. A közönségdíjas tárgy alkotója könyvju-
talomban részesül.
Korényi Lászlóné gobelin-képei május 27-éig láthatók a 
felnőttrészlegben.
Az Unaloműző 5. számának megfejtési határideje május 20! A késve 
érkező megoldások kimaradnak az összesítésből! Az eredményhirdetés 
június 1-jén 15.00 órakor lesz.
A könyvtár az idei napközis tábort július 31-től augusztus 4-éig, hétfőtől 
péntekig tartja. Várjuk a 2-6.osztályba induló gyermekeket. Érdeklődni 
személyesen (előleg befizetése mellett) lehet a könyvtárban.
RENDEZVÉNY: 
Május 25. (csütörtök) 11.00 óra: Tóthárpád Ferenc: Kil, a kajla kis-
csikó című meseregényének bemutatója a Rózsabors Zenekar közre-
működésével.
Május 25. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör. Téma Fekete István Kele 
című regénye.
Május 26. (péntek) 17.00 óra: Magyar Régészet Napi rendezvény.
Május 31. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház.
Június 1. (csütörtök) 15.00 óra: Az Unaloműző című rejtvénylap ered-
ményhirdetése.
Június 2. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Téma: Kelly Oram: 
Szívzűrterápia strébereknek
Június 12. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kézi-
munka-kör (a 2. emeleten)

Programajánló
Május 11. 9.00–17.00 Városi véradás
Május 11. 18.00 Megemlékezés az Árpád tér 13. sz. ház előtti 

botlatókőnél egy szál gyertyával
Május 12.  18.00 Hotel Írottkő – Koppándi József és Etzlinger 

Ursula kiállításának megnyitója
Május 13. Rododendrontúra Kiszsidánytól Kőszegig
Május 16. 10.00 Ki lakik itt? Májusi odúellenőrzés a Chernel-

kertben
Május 16.     10.00 és 13.30  Jurisics vár lovagterem – Gyermek-

színházi Bérlet  Tarisznyások együttes műsora
Május 20. Stájerházak Éden Nap 
Május 21.      Jurisics vár lovagterem – Dance Jam évzáró
Május 23–25. Jurisics vár–Zwinger – Kód-biológia Konferencia
Május 26. 14.00 Védjük együtt a zergeboglárt az özönnö-

vényektől! Természetvédelmi akció a védett növény 
élőhelyének megmentéséért (találkozó a lakótelepi 
körgarázsok mögötti vízműnél)

Május 26–28.  Kodály ünnep  
Május 28.  14.00 Gyereknap a Jurisics várban és a diáksétányon
  18.00 Hősök tornya – Hősök napi megemlékezés
Június 1.  18.00 Jurisics vár lovagterem – Vojnich Erzsébet és 

Szüts Miklós kiállításának megnyitója
Június 2.     Dr. Nagy L. EGYMI – Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából kopjafa avatás
Június 3.    16.00 Jurisics vár lovagterem – BE-JÓ Évadzáró
Június 3. Kőszegfalva Alapításának Napja
Június 4. Nyitott Pince Napok – Pogányok
június 5.     Jurisics vár lovagterem – Kőszegi Vonósok pünkös-

di hangversenye
Június 9. (esőnap 11.) 20.30  Jurisics vár belső udvara – ABBA és 

Retro Show 
Június 13.  10.00 Jurisics vár lovagterem – A kíváncsi kiscsikó 

– Pöttömszínház (Mesebolt Bábszínház)
Június 17. Cőgerek Napja – Mátyás-szobor, dr. Nagy L. EGYMI
Június 17. (esőnap 18.) 20.30 Jurisics vár belső udvar – Délután a 

legjobb, avagy a miniszter félrelép
Június 19.  20.30 Jurisics vár lovagterem – Tóthárpád Ferenc: 

Vadalma FÉLolvasó színház

Tízéves a „Myrtill” Alapítvány
Május 12-én 18 órakor az Írottkő 
Hotel aulájában a Csók István Mű-
vészkör Egyesület rendezésében 
nyílik meg Ursula Etzlinger és Josef 
Koppándi festőművészek kiállítása. 
A megnyitóhoz kapcsolódva a Kő-
szegi Beteg Gyermekekért „Myrtill“ 
Alapítvány ünnepli megalakulásá-
nak tizedik évfordulóját. 
A kiállítást megnyitja, illetve az 
„Myrtill” Alapítvány tízéves tevé-
kenységéről beszél Huber László 
polgármester. A műsorban fellép 
Soskó András operaénekes Gráf 
Györgyi zongoraművész zenei kí-
séretével.  
Myrtill az 5. életévében hagyta 

magára a családját. Az életért való 
küzdelmet látva hozta létre Soskó 
András operaénekes és Gráf Györ-
gyi zongoraművész az alapítványt, 
amelyhez már az indításnál sokan 
csatlakoztak.
Clara Hale mondata – „Ha karod-
ba nem zárhatsz gyermeket, zárd 
őket a szívedbe” – szerint végzik 
az önkéntesek a munkájukat. Se-
gítenek a gyógyulás nehéz útján, 
és könnyebbé teszik a beteg gyer-
meket ápoló családok életét. Az 
alapítvány alapgondolata szerint 
„itt élünk Kőszegen, az itt élő beteg 
gyermekeken kell segítenünk”. 
Az adományok sokirányba nyújta-

nak segítséget, ott, ahol születési 
rendellenséggel jött világra a gyer-
mek, vagy daganat, izomsorvadás, 
leukémia betegség nehezíteni meg 
az életét. Csak az érintett családok 
tudják, mit jelent a nekik nyújtott 
segítő kéz.
Gráf Györgyi, a „Myrtill” ala-
pítója köszönetét fejezi ki a 
művészkörnek, hogy az évforduló 
ünnepét közös programban tartják. 
Arra kéri a kedves Olvasókat, hogy 
jelenlétükkel tiszteljék meg a 
rendezvényt, és gondoljanak arra 
a húsz családra, akiknek az alapít-
vány az elmúlt tíz évben segíteni 
tudott.

Zeneiskola
A zeneiskolai vizsgák május 29. és 
június 2. között lesznek. Az évzárót 
június 12-én 17.00 órakor tartják a 
várban. Beíratásra (a következő tan-
évre) június 14-én és 15-én délután 
várják a szülőket és a gyerekeket.

Várkártya 
Nem veszít népszerűségéből a Vár-
kártya, amelyet a tanulók 250, a 
felnőttek 500 forintért válthatnak 
a vár pénztárában. Különösen az 
iskolai osztályok számára jelent 
nagy könnyítést, ha egy rendhagyó 
történelem vagy akár rajzóra hely-
színéül a Jurisics-várat választják, 
és a belépés díjtalan.  
Érzékelhető, hogy: „mintha peda-
gógusfüggő volna” a lehetőségek 
kihasználtsága. A Várkártyával in-
gyen látogathatók az időszaki kiál-
lítások a vármúzeumban is, ugyan-
úgy a lovagteremben rendezett 
művészeti kiállítások, a kézműves 
foglalkozások. 

Május 11-én 18 órakor az Ár-
pád tér 13. sz. alatti ház előtt 
lévő botlatókőnél megem-
lékezés lesz Bass Rezsőről. 
Alakján keresztül a 73 évvel 
ezelőtt Auschwitzba deportált 
kőszegi zsidók emlékét idézik 
fel. Egy szál gyertyát minden-
ki hozzon magával!
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Kodály ünnep Kőszegen
2017. május 26–28.

Kőszeg városa kórusfesztivált ren dez annak emlékére, hogy 1937. 
május 27-én Kodály Zoltán Kőszeg díszvendégeként a kőszegi vár ud-
varában vezényelte a Berzsenyi Dániel versére komponált „A magya-
rokhoz” c. kánont az Éneklő Ifjúság záró rendezvényén.
A fesztivál díszelnöke Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, a fesztivál fő-
védnöke Dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár. A fesztivál alapítója és 
művészeti vezetője Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy.

MÁJUS 26.  15.00 Jurisics vár – lovagterem
 Kodály Zoltán – Harsányi Zsolt – Paulini Béla: 

Játsszunk Háry Jánost! – a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 
Színház előadása

MÁJUS 27. 12.00 – Jurisics vár – lovagterem
 Kamarazenei hangverseny Kodály Zoltán műveiből
 Közreműködnek: 
 Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész és karmester, 

a Nemzet Művésze; Megyesi Schwartz Lucia, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese; Bretz Gábor Liszt-díjas 
operaénekes, a Magyar Állami Operaház magánéneke-
se; Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy; Kodály Vonósné-
gyes (Falvay Attila, Bangó Ferenc, Fejérvári János, Éder 
György). Műsorvezető: Mohai Gábor előadóművész

 18.30 – Jurisics vár – belső udvar
 Kőszeg Város Fúvószenekara, vezényel Szilágyi Miklós 

karnagy
 19.00 – Jurisics vár – lovagterem
 Díszhangverseny Kodály Zoltán műveiből
 Közreműködnek:
 Horváth László Liszt-díjas klarinétművész; Angelica Le-

ánykar, vezényel Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy; Pécsi 
Kamarakórus, vezényel Tillai Aurél Kossuth-díjas Érdemes 
művész; Új Liszt Ferenc Kamarakórus, vezényel Nemes 
László Norbert, a Kodály Intézet igazgatója; Bartók Béla 
Férfikar, vezényel Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy.

 A díszhangverseny befejezéseként elhangzik Kodály Zol-
tán – Berzsenyi Dániel műve: A magyarokhoz.

 Közreműködnek a fesztivál énekkarai és a Concordia-
Barátság Énekegyesület, karnagy Szilágyi Miklós.

 Vezényel: Dr. Hoppál Péter államtitkár
 Műsorvezető: Mohai Gábor előadóművész

MÁJUS 28. 9.00 – Jézus Szíve Plébániatemplom
 Ünnepi szentmise – Kodály Zoltán: Missa brevis
 Közreműködik a Pécsi Kamarakórus, vezényel Tillai Aurél 

Kossuth-díjas Érdemes művész; Tóka Ágoston orgona-
művész.

 
A rendezvényekre előzetes regisztráció szükséges a helybiztosítás érde-
kében: jurisics@koszeg.hu, vagy 94/360-113.

Angelica Leánykar
Az Angelica Leánykart 1989-ben 
alapította Gráf Zsuzsanna. A kó-
rus hazai és nemzetközi koncer-
teken Kodály, Bartók és a magyar 
zeneszerzők műveit vitte sikerre. 
Első helyezést ért el a debreceni, 
az arezzoi, a neerpelti, a római, 
a tolosai, a corki nemzetközi kó-
rusversenyeken, részt vett a 10. 
athéni kórusolimpián, ahol elnyerte 
az olimpia nagydíját, és ezzel az 
olimpiai bajnoki címet. Sikerrel 
turnézott Amerikában, Japánban, 
Grúziában, valamint Európa több 
országában. Énekeltek a Notre-
Dame székesegyházban, Szent 
Péter-bazilikában, a Montserrati 

apátságban, a brüsszeli Szent Mi-
hály székesegyházban.  
A kórus gyakori vendég a Szom-
bathelyi Bartók Szemináriumon, 
valamint a Miskolci Operafeszti-
válon. Állandó koncertező együttes 
a Zeneakadémia Nagytermében, a 
Szent István-bazilikában, a Mátyás 
templomban, a Művészetek Palo-
tájában, a Festetics Palotában és a 
Budapest Music Center-ben. 
Hét önálló CD lemeze jelent meg, 
koncertjeikről rádió- és televízió 
felvételek készültek. A Leánykart 
2009-ben Magyar Örökség díj-
jal, 2013-ban Junior-Príma díjjal, 
2014-ben Príma díjjal tüntették ki. 

Bartók Béla Férfikar
A kórus 1945-ben alakult Pécsett.  
Dr. Lakner Tamás, Liszt-díjas kar-
nagy 1980-ban vette át a kórus ve-
zetését. A fiatalos lendület új irányt 
mutatott a kórusnak. Számos külföl-
di koncerten, versenyen és koncert-
turnén vettek részt, többek között az 
Egyesült Államokban és Kanadában 
(1998, 2010), Spanyolországban 
(1999, 2009), Angliában (2003, 
2012) Dél-Amerikában (Uruguay, 
Brazília, Argentína, 2004), Törökor-
szágban (2013) Kínában (2014).
A nemzetközi kórusversenyeken 
megnyert 32 díj mellett legnagyobb 
sikerüket 2006-ban Kínában és 
2008-ban Ausztriában, Grazban 
aratták a 4. és az 5. Kórusolimpián, 

ahol olimpiai bajnokok lettek.
Ugyancsak 2006-ban megnyerték 
a IV. Kodály Zoltán Magyar Kórus-
verseny Nagydíját. 2007. január 
22-én a Magyar Kultúra Napján 
Csokonai díjban részesültek. 
A kórus hangfelvételeit megkoro-
názta a Hungaroton által 2005-ben 
kiadott, Kodály férfikari műveit tar-
talmazó CD, melynek folytatásaként 
egy különleges, dupla CD-s verzió 
is megjelent 2010-ben. Továbbá 
2011-ben megjelent Erkel Ferenc 
férfikari műveinek összkiadása, 
amelyet nemzetközi hanglemezdíjra 
(ICMA) is jelöltek. A kórus 1993 óta 
minden évben megrendezi az Eu-
rópai-, és a Világ Bordalfesztivált.
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Asztalitenisz: Bajnokcsapat
Három újabb győzelmével a Kőszegi SE asztalitenisz csapata bebiztosí-
totta bajnoki címét a megyei első osztály csapatbajnokságában. A hát-
ralévő két fordulóban matematikai esélye sem maradt az ellenfeleknek. 
A „hátradőlős” szezonzáráshoz három újabb győzelemmel toldották meg 
eredménysorukat.

Két celli gárdával is megmérkőztek, mindkét alkalommal idegenben. 
Elsőnek a kisebb játékerőt képviselő VCSE VI-ot győzték le magabiztosan. 
Egyéniben hárman is 75 %-osak lettek. Az acélosabb Celldömölk VII ellen 
rázósabb mérkőzést játszottak. A legszorosabb győzelemhez kellett a re-
mek napot kifogó, a partit hibátlanul záró Terplán eredményessége. Molnár 

SPO
RT

Két celli gárdával is megmérkőztek, mindkét alkalommal idegenben. 

Labdarúgás: Fontos győzelmek
Négy mérkőzést játszott a KFC előző lapszámunk óta. Az élmezőnyhöz tar-
tozó Egyházasrádóc ellen nem sikerült pontot szerezni. Az ellenfélnél Ba-
logh Adrián, egyszer-egyszer mindkét félidőben betalált. A tabella utolsó 
előtti Kemenesalja ellen viszont hat perc elég volt a mérkőzés eldöntésé-
hez. A kőszegiek a 25. percben kezdték meg a gólgyártást, s a 31. percben 
már 3:0 volt az állás. Fontos három pont került a kőszegiek birtokába. 
Nádasdon más volt a tét. Győzelemmel a Kőszeg közelebb került volna a 
középmezőnyhöz, s ellenfelét is megelőzte volna a tabellán. Szolyák gól-
jánál fel is csillant az esély. Sajnos e meccs hajrájában az ellenfél fordított. 
A hónap zárásaként Répcelakot fogadták a Lóránt Gyula sporttelepen. A 
virtuális ezüstérmes vezető gólját Szolyák szinte az első ellentámadásból 
egalizálta, de a döntő találatot a Répcelak vitte be. A majálison, a tavaszi 
nyitó fordulóból elhalasztott Jánosháza elleni, hazai derbit Szolyák duplá-
jával hozta Táncsics András csapata. Ezzel a KFC négy ponttal máris többet 
gyűjtött, mint a teljes őszi szezonban.

Eredmény: 22. forduló: Kőszegi FC-Egyházasrádóci SE 0:2 (0:1), 
23. forduló: Kőszegi FC-Kemenesalja FC 3:0 (3:0) gólok: Molnár (2), 
Varga, 24. forduló: Vasi Opus Nádasd KSE-Kőszegi FC 2:1 (0:1) gól: 
Szolyák, Kőszegi FC-Répcelaki SE 1:2 (1:1) gól: Szolyák, 16. forduló: 
Kőszegi FC-Jánosháza VSE 2:0 (1:0) gólok: Szolyák (2).

Szaggatottá vált a bajnokság a megyei harmadosztályban. Három együttest 
is kizártak, így a csapatok több fordulóban is ellenfél nélkül maradtak. Több 
mérkőzésnyi különbség is lehet a csapatok által teljesített meccsszámban. 
A kőszegfalviak a 23. fordulóban pihentek. Előtte négy góllal vették el a 
házigazdák kedvét Gyöngyösfaluban. A 24. fordulóban a dobogóért vívott 
küzdelemben fontos rangadón Náraiba látogattak. Egyetlen találat dön-
tött. Sajnos a vendéglátó Nárai örülhetett. A majális előtt Vasasszonyfa 
ellen kilenc rúgott góllal vigasztalták magukat a kőszegfalviak.

Eredmény: 22. forduló: Gyöngyösfalu SE-Kőszegfalvi SE 0:4 (0:2) 
gólok: Kelemen, Slankovits, Nagy, Döbrösi, 23. forduló: törölve, 24. 
forduló: Nárai SK-Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 1:0 (0:0), Kőszegfalvi 
SE-Vasasszonyfa SE 9:1 (5:0), gólok, Jano (2), Slankovits (2), Kelemen 
(2), Pukler, Nagy, Ódor.

Boksz: Diákolimpiai sikerek
Április 12-15. között Debrecenben rendezték az ökölvívó Diákolimpiát. 
A Fitt-Box ÖE. versenyzői ezúttal iskolájukat képviselték. A lányok közül 
Lakotár Hanna (junior 52 kg, Nagy Lajos Gimnázium) két kemény mér-
kőzéssel jutott döntőbe, ahol ellenfelét az első menetben sérülése ellenére 
is leléptette. Pesti Gabriella (j. 57 kg, Evangélikus szakgimnázium.) ál-
talános megrökönyödésre kapott ki első mérkőzésén, s végzett az ötödik 
helyen. Hámori Luca (j.60 kg, Evangélikus szg.) nyakába is aranyérem 
került. Három meccsén összesen nem töltött egy mérkőzésnyi időt a ring-
ben. Ambrus Viktória (j. 60 kg, Savaria szg.) két győzelemmel lett bajnok. 
A döntőben egy menet elég volt a sikerhez. A fiúknál a rutinszerzés volt a 
cél. Buza Rómeó (serdülő 44,5 kg, Bersek) nagy csatában jutott az elő-
döntőbe, ahol fölényes menettel kezdett, de ellenfele fordítani tudott. Így 
bronzérmes lett. Buza Rafael (serdülő 45,5, Bersek) két sima mérkőzéssel 
jutott döntőbe, de ott alulmaradt riválisával szemben. Farkas Richárd, a 
büki szakosztály versenyzője (j. 75 kg, Csepregi Horváth János KIKI) Az 
elődöntőért felőrölte ellenfelét, a döntőért a tavalyi bajnokot győzte le. A 
döntőben EB induló ellenfelétől szoros csatában kapott ki.

Pofonparti Bükön
Április 22-én, Bükön a Nyugat-Dunántúli Régió a Pest megyeiekkel 
csapott össze csapatbajnoki találkozón, s régiós pofonpartit is rendeztek. A 
csapatbajnokit 37:13-ra nyerte a „Nyugat”. Farkas Richárd, Jankó Kriszti-
án, Radics Béla győzelemmel segítette a csapatot. Szoták Titusz szenvedett 
vereséget. A Pofonpartin remek felkészülési mérkőzéseket vívott Buza Ra-
fael, Buza Rómeó, Lakotár Benedek, Buti Bence, Kovács Ádám, s a lányok 
közül Hámori Luca, Ambrus Viktória és Pesti Gabriella. Egy edzőmérkőzés 
erejéig ringbe lépett Hámori Ádám is.

Teke: Harcban az aranyért
A 23. fordulóban még folytatódott a Kőszegi SE tekecsapatának hullám-
völgye. Szőcén hagyták ott a két bajnoki pontot. A 6:2-es vereség okai 
között nagy súllyal szerepelt egy 338 fás pálya. Két hazai meccsel aztán 
visszatért a helyes útra a kőszegi gárda. A Bulcsú Vezér ellen több mint 
kétszáz fás különbséggel nyomatékosították, hogy felálltak a padlóról. 
Körmend ellen pedig kerek 2500 fát értek el. Hárman is elérve a 420 fát 
biztosan nyertek. A 26. fordulóban Uraiujfaluban hiába gurítottak reme-
kül, a „négypontos” mérkőzésen a házigazda győzött, s azonos ponttal, de 
visszavette a vezetést a táblázaton.

Eredmény: 23. forduló: Szőcéért Egyesület-Kőszegi SE 6:2 (7:5, 
2411:2357) Németh 422, Guttmann 399, Polgár/Sárközi Z. 338, 
Pesti 370, Horváth 426, Kozmor 402, 24. forduló: Kőszegi SE-
Bulcsú Vezér TK 6,5:1,5 (9:3, 2421:2216), Kovács 370, Horváth 
421, Pesti 430, Németh 403, Guttmann 400, Kozmor/Sárközi Z. 
397, 25. forduló: Kőszegi SE-Körmendi TKSE 6:2 (8:4, 2500:2330) 
Polgár 402, Horváth 458, Pesti 420, Sárközi Z. 392, Németh 401, 
Kozmor 427, Uraiujfalu SE-Kőszegi SE 6:2 (6,5:5,5, 2590:2521) 
Horváth 419, Sárközi Z. 437, Kovács 450, Guttmann 423, Kozmor 
413, Táncsics 379. Vastagítva a pontszerzők, kurziv vastagítva fél pont.)

Péter az országos Diákolimpia ezüstérmese ellen aratott szép győzelmet. 
Az előző kiírás bajnoka, a Haladás ellen már a döntetlen is elég lett volna 
a bajnoki cím bebiztosításához, a KSE azonban nem bízta a véletlenre: 
biztos győzelmet aratott. Terplán ezúttal is veretlen maradt.

Eredmény: CVSE-Swietelsky VI-Kőszegi SE 6:12, győzelmek: 
Markovits-Terplán páros illetve Ihász 3gy/4, Markovits 3gy/4, Terplán 
3gy/4, Karádi 2gy/4, CVSE-Swietelsky VII-Kőszegi SE 8:10, győzel-
mek Markovits-Terplán páros és Terplán 4gy/4, Ihász 2gy/4, Markovits 
2gy/4, Molnár Péter 1gy/4, Haladás I-Kőszegi SE 5:13, győzelmek 
Markovits-Terplán páros  Terplán 4gy/4, Markovits 3gy/4, Ihász 2gy/4, 
Karádi 2gy/4
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Kosárlabda: 
Csak egy győzelem
Megszerezte első győzelmét a Kőszegi SE kosár-
labda csapata a megyei (Szombathely Város- és 
Városkörnyék) bajnokságban. A záró negyedig 
szoros volt a mérkőzés, de a záró negyedben 
feljavult a kőszegiek dobóteljesítménye. 26:17-
re nyerték ezt a játékrészt, s ezzel a mérkőzést 
is a maguk javára döntötték el. A folytatásban 
sajnos elkerülték a sikerek a KSE-t. A Falco KC 
ellen (természetesen nem az NB I-ben is élme-
zőnyhöz tartozó csapat) félidőig jól tartották 
magukat a kőszegiek (29:28), de a harmadik 
egységben a Falco elhúzott, így a záró negyed-
ben a kék-sárgák csak kozmetikázni tudtak az 
eredményen. Vasváron kissé tompán játszott a 
csapat, s a kissé alacsonyabb gyűrű a dobás-
pontosságot is visszavetette. A második negyed 
közepéig felváltva vezettek a csapatok. Onnan 
a vasváriak elhúztak, s visszavágtak a kőszegi 
vereségért. Az egymás elleni kosárarányt is a 
maguk javára fordították.

Eredmény: Kőszegi SE-Vasvári KSE 58:50 
(9:16, 14:10, 9:7, 26:17), Falco KC-Kőszegi SE 
63:54 (12:17, 17:11, 23:9, 11:17), Vasvári KSE-
Kőszegi SE 57:43 (16:15, 13:6, 13:12, 15:10)

DIÁKSPORT
Érmek a mezeifutó döntőről
Nem áll rendelkezésünkre pontos eredménysor 
a diákolimpiák történetéről, de valószínűleg 
a kőszegi iskolák minden idők legsikeresebb 
mezeifutó Diákolimpiáján vettek részt Gödöl-
lőn. Csapatban két ezüst és egy bronzérem a 
dicsőséglista. Az Árpád-házi iskola második lett 
a II. kcs-os fiúk között és harmadik a IV. kcs-os 
lányoknál. A Balog iskola III. korcsoportos lányai 
állhattak a dobogó második fokára. Egyéniben 
Iker Natália (BA, III. kcs.), Róka Bora (BA, III. 
kcs.) és Schwachofer Balázs (ÁH, IV. kcs.) vég-
zett az élmezőnyben, 10. 18. illetve 11. helyen. 
A 200 fő fölötti mezőnyöket tekintve igen nagy 
szó ez is.

Kőszegi csapateredmények és a legjobb kő-
szegi egyéni eredmény versenyszámonként: 
2. kcs. fiú csapat 2. Árpád-házi 226 hsz. (30. 
Horváth Barnabás, 61. Hóbor Lehel, 64. Marton 
Lázár, 71. Medvegy András, 96. Pongrácz Alex), 
28. Balog 562 hsz., fiú egyéni 24. Vert Bence/BA 
7:39, 3. kcs. lány csapat 2. Balog 210 hsz. (10. 
Iker Natália, 18. Róka Bora, 83. Ecker Nikoletta, 
99. Pádár Petra, 113. Almási Leila), lány egyéni 
10. Iker Natália/BA 7:22, fiú egyéni 30. Wölfinger 
Erik/BA 9:04, 4. kcs. lány csapat 3. Árpád-há-
zi 224 hsz. (41. Palatkás Anna, 48. Gurisatti 
Jázmin, 49. Hóbor Eszter, 86. Medvegy Nóra, 167. 
Doszpoth Piroska), egyéni 41. Palatkás Anna/ÁH, 
9:49, fiú csapat 25. Balog 553 hsz. egyéni 11. 
Schwachofer Balázs/ÁH 13:50, 5. kcs. lány egyé-
ni 63. Marton Emese/ÁH 14:24, fiú csapat 6. kcs. 
fiú csapat 28. Jurisich 555 hsz.

Amatőr röpisek a döntőn
A Jurisich gimnázium fiú röplabdásai 2009 óta 
minden tanévben megnyerték az amatőr (nem 
igazolt játékosok) röplabda Diákolimpiai megyei 
döntőjét. A „B” kategória országos döntőjét új 
helyszínen, Kecskeméten rendezték. Nehéz cso-
portba kerültek a kőszegiek. A címvédő Kecs-
kemét is az ellenfelek között szerepelt, s mint 
kiderült, nem is ők a legnagyobb riválisok. Az 
első körben jó mérkőzésen pozitív pontaránnyal, 
de sajnos 2:1-re veszítettek Szarvas ellen. Kár 
a 19:15-ről elveszített első játszmáért. Pásztót 
magabiztosan fektették kétvállra. A második 
napon a két élcsapat következett. Nyíregyháza 
ellen, két utolsó pillanatig nyílt játszmában a 
nagyobb rutin döntött a címvédő javára. A keszt-
helyiek igazolták, hogy idén komolyan számolni 
kell velük. Uralták a mérkőzést. A Jurisich a 13-
16. helyért folytathatta. Bonyhád ellen remekül 
kezdtek, 20:10-es vezetésüknél elhitték, hogy a 
mérkőzés is zsebben. Néhány hiba után feljött 
az ellenfél. Az első játszma még a kőszegieké 
lett, de utána a belelkesedő tolnaiak behúzták 
a mérkőzést. A 15 helyért a Kazincbarcika nem 
állt ki, így a JMG-é lett a győzelem.

Eredmények csoportkör Jurisich-Vajda Péter 
Gimnázium (Szarvas) 1:2 (54:50), Jurisich-
Pásztó (Mikszáth Kálmán Liceum) 2:0 (50:31), 
Jurisich-Nyíregyháza (Vasvári Pál Gimnázium) 
0:2 (44:50), Jurisich-Keszthely (Vajda János Gim-
názium) 0:2 (34:50), helyosztók 13-16. helyért 
Jurisich-Bonyhád 1:2 (52:63), 15-16. helyért 
Jurisich-Kazincbarcika (Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium) 2:0 jn.

Körzeti foci
Az általános iskolásoknál mind a négy korcso-
portban eldőlt, melyik iskola csapata nyeri a 
körzeti labdarúgó diákolimpiát és szerez indulási 
jogot a megyei döntőre. A második és negyedik 
korcsoport küzdelmeinek Bük volt a házigazdá-
ja, a másik két korcsoport mérkőzései a Lóránt 
sporttelepen zajlottak. Az alsó tagozatos kate-
góriákban a Balog iskola csapatai győztek, a 
felsős korcsoportokban a Bersek iskola focistái 
örülhettek.

Sorrend I. korcsoport 1. Balog „A”, 2. Bersek, 
3. Tolnay „A”, 4. Balog „B”, 5. Tolnay „B” II. kcs. 
1. Balog „A”, 2. Bük, 3. Tolnay, 4. Balog „B”, III. 
kcs. 1. Bersek. 2. Balog, IV. kcs 1. Bersek, 2. 
Bük, 3. Balog.

Karate: Budoka sikerek
Három arany, két ezüst, négy bronz és egy negye-
dik helyezés az eredménysora a Budoka Karate 
Egyesületnek a Shotokan Karate International 
Hungary által rendezett országos bajnokságon. A 
budapesti versenyen, mely egyben válogató volt 
a májusi, csehországi EB-re 24 egyesület 230 
versenyzője lépett tatamira. A kőszegiek szép 
eredménysora azzal kecsegtet, hogy többen az 
Európa Bajnokságon is megmérethetik magukat.

Eredmények: kata (formagyakorlat) 8 évesek 
lányok 2. Pál Alexandra, fiúk 1. Verko Djordevics, 
11 évesek lányok 2. Tatár Csenge, fiúk 4. Németh 
Steff Dániel, kumite (küzdelem) 8 évesek lányok 
1. Pál Alexandra, 3. Németh-Steff Hanna, fiúk 1. 
Verko Djordevics, 11 évesek lányok 3. Tatár Csenge, 
14 évesek fiúk 3. Bruckner Olivér és Győző Bálint.

Diákolimpiai bajnok

11. alkalommal rendezték április 22-én Buda-
pesten az Ippon Shobu Diákolimpiát. 50 klub 
594 versenyzője öltött judogit. Pál Alexandra 
Anna a kőszegi Budoka versenyzője mind-
két versenyszámot megnyerte. Heffler Kristóf 
kumitében szerzett bronzérmet.

Eredmények: II. korcsoport Pál Alexandra Anna 
bajnok katában és kumitében, VII. kcs kumite 5-8. 
hely Kuntner Rudolf, VIII. kcs. kumite 3. Heffler 
Kristóf

Szakszervezeti foci
Másodízben vett részt a Jurisich gimnázium fiú 
focicsapata a Szakszervezetek Országos Diák-
Sport Szövetsége regionális labdarúgó döntőjén, 
melyet a sárvári Tinódi DSE rendezett. A nyolc-
csapatos tornán váratlanul szép sikert értek el: 
második helyen végeztek, a döntőben csak bün-
tetőkkel maradtak alul. Fehér Dániel (JMG) lett 
a torna legjobb játékosa. Eredményükkel jogot 
szereztek az országos döntőn való részvételre, 
ahol negyedik helyen zártak.

Eredmények: területi (Sárvár) csoportmérkőzé-
sek: JMG-Csepreg 4:0, JMG-Celldömölk 1:1 (bünte-
tőkkel 4:2), JMG-Tinódi II. 3:0, play off: JMG-Tinódi 
I. 2:1, JMG-Celldömölk 2:0, JMG-Barabás (Sárvár) 
0:0 (büntetőkkel 2:3). országos csoportmérkőzé-
sek: JMG-Teleki (Tiszalök) 1:0, JMG-Barabás (Sár-
vár) 2:0, elődöntő: JMG-Andrássy (Miskolc) 1:2), 
bronzmérkőzés: JMG-Wesselényi (Nyíregyháza) 1:7



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX .ÉVFOLYAM, 5 . S ZÁM   2017 . MÁ JUS  9 . 

32

M
O

ZAIK
M

O
ZAIK

www.sopronbank.huf

Zafír 3. forint 
betéti akció

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat
jelenleg évi 0,30%, EBKM 0,30%.

kamatláb évi 2,50% 
EBKM 2,50%
· új megtakarításokra
· 6 hónapos futamidőre
· aktivitás esetén

forintforint
kció

kamatkamat6 hónapos betéti k
%.30%, EBKM 0,30%

vi 2,50% 
%
ásokra
tamidőre
tén

A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés 
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A 
betéti szerződés további szerződési feltét-
eleit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és 
a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavonásig ér-
vényes. További részletekről honlapunkon 
(www. sopronbank.hu) és bankfi ókjaink-
ban tájékozódhat!

KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.
+36 94 562 030


