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KODÁLY
DOLGOZNIÜNNEP
AKARNAK

GRÁF ZSUZSANNA ÉS AZ ANGELICA
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Írta és fényképezte: Kámán Zoltán
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Kőszegen történt
V Á RO SHÁ Z A

Kinevezések
A képviselő-testület május 25-én
meghozta döntését két intézményvezető kinevezéséről. Pócza Zoltánt
2017. június 1-től 2022. május
31-ig, öt év időtartamra megbízta
a Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház igazgatói feladatainak ellátásával. Lajos Tibornét
2017. június 1-től 2022. május
31-ig, öt év időtartamra megbízta
a Chernel Kálmán Városi Könyvtár
igazgatói feladatainak ellátásával.
A pályázókat 2017. április 25-én
hallgatták meg a háromtagú bizottságok, melyeknek munkájában
a könyvtár esetében részt vett Nagy
Éva megyei könyvtár-igazgató, a
művelődési központ esetében Varga
Albin művelődési ház és könyvtár
igazgató, mindketten tagjai országos szakmai szervezetnek. Rajtuk
kívül az intézményekből egy-egy
dolgozó, illetve Keszei Balázs a
Humánerőforrás Bizottság elnöke
is résztvevője volt a háromtagú
bizottságnak. A döntés indokaként
Keszei Balázs elmondta, hogy a pályázatokból kitűnik a magas szintű
szakmai munka és hozzáértés.
Felújítják
A Magyar Közlöny márciusban tette közzé azt a kormányhatározatot,

amely Kőszeg Város Önkormányzata számára 93 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt a
Jurisics tér 7. szám alatt található, Sgraffitós-házként ismert önkormányzati tulajdonú műemlék
épület felújítására. Az engedélyes
építési tervek elkészültek, ezért a
képviselők május 25-én kiírták az
egyszerű közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívást,
amelyet öt cégnek, egy kőszeginek
és négy szombathelyi cégnek küldtek meg.
Óvoda és bölcsőde
A Központi Művészeti Óvoda és
Bölcsőde Többcélú KIKI intézményvezetőjének tájékoztató levele
szerint a székhelyóvodában jelenleg öt vegyes életkorú csoportban
dolgoznak, minden csoportban öt
korosztályú gyermek felügyeletét
látják el. Ennek változtatását kérte
a következő nevelési évtől kezdve
az intézmény vezetője. Indokként
szerepeltek a szakmai és szervezési
problémák. A képviselők elfogadták
az előterjesztést, és minderre azért
kerülhetett sor, mert 2017/2018
nevelési évtől kezdve a Kőszegen
működő, illetve tagóvodaként a
környező falvakba lévő óvodák
fenntartója az Kőszeg Város Önkor-

Fogadóórák időpontjai
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: június 14.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: június 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
június 28-án (szerdán) 16 – 17 óra között,
PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
június 29-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő
június 29-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

mányzata lesz. Huber László polgármester elmondta, hogy a városban
működő bölcsődébe elsődlegesen
a kőszegi szülők gyermekeit veszik
fel, a többi gyermek felvétele a rendelkezésre álló férőhelytől függ.
Geopark a határ mentén?
Kőszegen tartotta kétnapos ülését
május végén a Magyar Geopark
Bizottság Rácz András a Földművelésügyi Minisztérium helyettes
államtitkára vezetésével. A magyar
geoparkok működését, fejlesztését
koordináló bizottságban mindkét magyar UNESCO-geopark, a

szlovák-magyar határon átnyúló
Novohrad-Nógrád Geopark, és a
Bakony-Balatonfelvidék Geopark
munkatársai részt vesznek. A
közelmúltban felmerült az osztrák-magyar határtérség geológiai
értékeit bemutató fejlesztés ötlete,
amit szakmailag a Magyar Geopark
Bizottság is indokoltnak tart. A bizottság munkájába bekapcsolódott
dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója, Bakos György
az Írottkő Natúrparkért Egyesület
elnöke és Básthy Béla alpolgármester, a Magyar Natúrpark Szövetség elnöke is.

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám július 11-én jelenik meg. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

CSOK

esetén is tudjuk, mi számít!
Tervezze velünk újra otthonát az akár 10 millió
forintos lakáscélú támogatás segítségével!
Részletekért látogasson el bankfiókjainkba vagy
honlapunkra. A hirdetésben szereplő családi
otthonteremtési kedvezmény Magyarország
Kormánya által nyújtott támogatás.
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; Tel.: +36 94 562 030

f

www.sopronbank.hu

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com),
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6350 példányban
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Az ingatlanokról és a parkolásról
Május 25-én Kovács István igazgató számolt be a képviselőknek
a Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről. Munkájuk során
97 – 98%-ban a városüzemeltetés
feladatait látják el. Éves nettó árbevételük 425 089 000 Ft volt. Nem
vettek igénybe sem hitelt, sem pedig külön önkormányzati támogatást a működésük érdekében, amely
alapvetően a városüzemeltetést
jelenti. Tartják a frontot a hulladék-

gazdálkodás területén is, annak ellenére, hogy „2016. október 1. óta
a hulladékszállításnál nem kaptunk
finanszírozást, nem kaptuk meg a
központi költségvetéstől a munkánk
ellenértékét” – fogalmazta meg a
problémát a városgondnok. A másik
alapproblémaként említette a dolgozói létszámot, azt, hogy a városgondnokság megalakulásakor még
96 fővel dolgoztak, mostanra ez
felére csökkent. Így egyre nagyobb

szükség van a közalkalmazottakra.
Létszámuk 22 fő volt a 2016-os
esztendőben. A rendelkezésre álló
gépek üzembiztonsága érdekében
egyre nagyobb összegeket kell fordítani a karbantartásukra.
A Városgondnokság által kezelt ingatlanok száma 301 db, a
nemlakás bérlemények száma 27
db, garázs + terület kategóriában
58 db építményt kezelnek, és 41
db földterület feladatait is ellátják.

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 20 252 85 29
web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com

Év kiváló Masszázsszalonja 2016 díj
Excellent Massage Salon 2016 award
Ausgezeichneter Massagesalon 2016 Preis
Vynikající Masáž 2016 cena
30 perc

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

MInutes
Min

60 perc
MInutes
Min

90 perc
MInutes
Min

120 perc

×5* ×10*

MInutes
Min

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

4.900 HUF 8.900 HUF 12.900 HUF 15.900 HUF
16 €
30 €
44 €
56 €

-10% -15%

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

4.900 HUF 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
52 €

-10% -15%

Talpreﬂex masszázs • Foot reﬂexology massage
Fußreﬂexzonenmassage • Reﬂexní masáž chodidel

4.900 HUF 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
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 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
52 €

-10% -15%

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

5.900 HUF 9.900 HUF 13.900 HUF 16.900 HUF
19 €
33 €
47 €
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%

500 Ft

kedvezmény
Ermäßigung

1000 Ft

kedvezmény
Ermäßigung

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)
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Mindezek a város tulajdonában
vannak, amelyek kezelői jogát a
Városgondokság látja el.
2016-ban az ingatlankezelés bevétele: 90 393 705 Ft, ebből lakbér
és közüzemi díj: 73 476 792 Ft,
bérleti díjak összege 16 916 913
Ft. 2016. év végén a halmozott
lakbér és közüzemi díj hátraléka
56 379 842 Ft, amely csökkenést
mutat a 2015. évihez képest, amely
62 337 466 Ft volt. 2016. évben
szociális helyzet alapján négy db,
költségelven három db, piaci elven
három lakás lett bérlőnek kiutalva. A bérleti jogviszony folytatását
négy bérlő kérte. Szociális helyzet
alapján 68 bérlő részesül lakbérkedvezményben, 89 bérlő részére
a Polgármesteri Hivatal lakásfenntartási támogatást biztosít, amelyet
közvetlenül lakbérfizetésre utalnak.
Az elmúlt esztendőben 138 bérlőnek küldtek fizetési felszólítót, 48
db ügyvédi megállapodás, feljegyzés született, felmondtak 18 bérlőnek a tartozások miatt, ebből tíz
bírósági ítélet született. Az elmúlt
esztendőben két esetben megtörtént a kilakoltatás, három család
a kilakoltatás előtt megállapodást
kötött a hátralék törlesztésére.
Az elmúlt évben a Városgondnokság
parkolási díjakból származó nettó árbevétele 23 331 926 Ft volt,
amely 1 744 000 Ft-tal kevesebb
az 2015. évhez képest. Voltak olyan
autósok, akik a parkolóhelyeket fizetés nélkül akarták használni, az
emiatt kiszabott és befizetett pótdíjak összege 2 181 450 Ft. 2016.
évtől a Városgondnokság szerződést
kötött egy magyar behajtó céggel,
amely jutalék levonása nélkül átutalja a behajtott díjat, ugyanakkor
az ügyfél részére felszámíthatják
az összes költségüket. Ennek eredményeképpen nagyon sokat javult
a befizetési morál, a külföldiek is
egyre inkább odafigyelnek a pótdíj
időbeli befizetésére, a helyi és környékbeli lakosok pedig kihasználják
az 50%-os pótdíjfizetési lehetőséget. 2016. július 1-től üzembe
állítottak a Rajnis utcában egy db
parkoló automatát. Oda csak engedéllyel lehet behajtani, így az itteni
havi árbevétel – a nyári időszak
kivételével – még a tízezer Ft-ot
sem éri el. Árbevétel szempontjából
veszteséges a Brenner-parkoló is. A
parkolási rendszer éves eredménye
5,8 millió Ft.

V Á RO SHÁ Z A
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„Első kézből!”
V Á RO SHÁ Z A
4
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Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Az idei év eddigi lapszámaiban fontos önkormányzati témákról írtam
az „Első kézből” rovatban, most
viszont nem terhelném Önöket a
költségvetés helyzetével, vagy a
várható fejlesztésekkel, inkább
könnyű nyári témával, a nyaralással foglalkoznék. Mire ez a lapszám megjelenik, valószínűleg igazi
kánikula lesz már, és a diákok az
utolsó napokat töltik az iskola padjaiban, végül felkerül az utolsó betű
a táblára írt „vakáció” szóhoz. Ezzel
elindul a várva várt bő kéthónapos
nyári szünidő, a jól megérdemelt
pihenés időszaka.
Ez a diákok számára hatalmas
öröm, azonban gondot is hoz a tanulók szülei számára, akik nem szeretnék, hogy a gyermekeik a szün-

időt felügyelet nélkül, ne adj’Isten
magukat veszélyes helyzetbe hozva
töltsék. Ezért fontos, hogy az iskola
a szünidő alatt is próbáljon – felügyelet mellett – a gyerekeknek
különböző kellemes elfoglaltságot
biztosítani. Az úgynevezett táboroztatásokra gondolok, amelynek
már nagy hagyománya van minden
iskolában.
Örvendetes, hogy az oktatási
intézmények mellett a különböző
szervezetek is táboroztathatnak
fiatalokat, ezzel is bővítve a lehetőségek tárházát a szabadidő
hasznos eltöltésére. Annak is régi
hagyománya van, hogy Kőszeg
Város Önkormányzata évről-évre
anyagi támogatást biztosít ezen
intézményeknek, szervezeteknek.
Összegszerűségében ez 600 ezer
forint elosztását jelenti a Béri Balog Ádám, a Bersek József és az
Árpád-házi Szt. Margit általános
iskola, a Dr. Nagy László EGYMI,

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

Nem tartható

Tájékoztatom a Kőszegen zártkerti és külterületi ingatlannal
rendelkező
tulajdonosokat,
hogy amennyiben ingatlanát az
ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény 89/A. §
(1) bekezdése alapján a művelési ág alól kivonatta, úgy ezen
ingatlan a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény, továbbá
Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 35/2012. (XII.
1.) önkormányzati rendelete
alapján a kivonást követő évtől
adókötelessé válik. Ennek kapcsán a képviselő-testület 2017.
májusi ülésén felülvizsgálta a
helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza az adó mértékét és a kedvezményeket is.
Az önkormányzati rendelet szövege elérhető a www.koszeg.
hu honlapon az Önkormányzat/
Képviselő-testület/Rendeletek
fül alatt, valamint a Kőszegi
Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási és Építéshatósági
Osztályán.
Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

Nem tartható házasságkötés hivatali helyiségben az Ostromnapok,
a Kőszegi Szüret és az Orsolyanapi Vásár időtartama alatt – erről
döntöttek a képviselők május 25én a testületi ülésen. Indoklásként
hangzott el, hogy az ifjú házasok és
a násznép számára nem lehet biz-

!
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a Római Katolikus Plébánia és a
Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett nyári
táborok támogatására. Ez összesen
210 gyermek és azon belül 145 fő
hátrányos helyzetű rászoruló támogatását jelenti. Úgy gondolom,
ezzel az önkormányzat a lehetőségeihez képest megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy a nyári szünidőben is biztonságban legyenek a
gyermekeink, és a szülők anyagi tehervállalásán is könnyítsen. Persze
az anyagiakon túl nagyon-nagyon
fontos a pedagógusok és a kísérők
áldozatos munkája, amelyért hálás
köszönetemet fejezem ki. Nélkülük
ez nem működne! A támogatás
elosztásánál mindig fegyelembe
vesszük az adott táborban résztvevő hátrányos helyzetű gyermekek
számát. Bízom benne, hogy ez a
táboroztatási rendszer a jövőben
is fennmarad, melyhez az önkormányzat mindig meg kell, hogy

adja a szükséges támogatást! Természetesen a családi nyaralás az
igazi, melyre remélem egyre több
családnak lesz lehetősége.
Ebben bízva kívánok minden családnak felejthetetlen élményekben
gazdag nyaralást, boldog családi
együttlétet és jó feltöltődést az
előttünk álló nyáron!
Huber László
polgármester

tosítani a zavartalan közlekedést. Az
érintettek által választott külső helyszínen megtartható a szertartás. A
rendeletben megfogalmazták, hogy
a hivatali helyiségen kívüli a házasságkötéshez szükséges feltételek
biztosítása az ifjú pár kötelezettsége.
Az egyházi esküvők időpontját, helyszínét a rendelet nem szabályozza.
(Az önkormányzat hivatalától kapott

tájékoztatás szerint az elmúlt évben
öt esküvőt tartottak külső helyszínen: Jurisics várban, Csónakázótónál, illetve egyik családi ház udvarán. Ebben az évben májusig két
házasságkötés volt külső helyszínen,
és már öt pár jelezte ezt a szándékát. Hivatali helyiségként sem kérik
a házasulandók mindenkor az elegáns házasságkötő termet.)

Polifarbe Platinum színes beltéri falfesték
1L

2.790 Ft helyett

2,5 L

4.890 Ft helyett

5L

8.390 Ft helyett

2.510 Ft
4.400 Ft
7.550 Ft

(Az akció 2017. június 30-ig illetve a készlet erejéig érvényes!)
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A Dr. Nagy László EGYMI minden
évben egyedi köntösben kapcsolódik június 4., a Nemzeti Öszszetartozás Napjához. Idén Tóthné
Szakál Erika nevelőtanár ötlete és
szervező munkája alapján kopjafát
állítottak az intézmény bejárata
mellett, az egykori Hunyadi-szobor
közelében. Az összetartozást öszszefogással erősítették. Gudricza
István felajánlotta, hogy kifaragja,
és mívesen meg is alkotta a kopjafát. Ehhez a faanyagot Tóth Zsolt
ajándékozta, majd szakértő munkával felállította a kiválasztott zöld
területre.
Június 2-án avatták fel, és a történelmi egyházak megáldották
a régmúltra emlékeztető remekművet. Az alkotó Gudricza István
így fogalmazta meg az indokokat:
„Ahol kopjafával jelölnek meg egy

emlékező helyet, tudjuk, hogy ott
magyarok vannak, magyarságunkra vagy a magyarokra emlékeznek.
Nekünk szólnak és rólunk mesélnek
a kopjafák.” Majd azt kérte a jelen- és távollévőktől, hogy a kopjafa legyen „az összetartozás, Trianon
gondolkodtató fája”.
Az összetartozást jelképezve sokan
gyűltek össze a mindig szépen gondozott intézmény parkjában.
„A mai kopjafa állítás nemcsak a
hősök tiszteletére történik, hanem
a nemzetünket ért tragédia felidézésére, amelyet csak Trianonként
említünk” – mondta Huber László
polgármester, és köszönetét fejezte
ki az alkotóművész felajánlásáért.
Majd elmondta, hogy a „kopjafa
állitás a Trianon miatt érzett gyászunkat testesíti meg”.
A valóságot érzékeltette Tánczos

Krisztofer
3.a osztályos
tanuló „Magyarország
az én hazám”
című éneke, amelyet
Kállai Judit
tanárnő kísért fuvolán.
Az intézmény több diákja – Horváth Márk, Bogdán Sándor, Miklósi
Nikolasz,Varga Gábor – is mikrofon
elé lépett, és a hazáról, hazaszeretetről szóló verseket mondtak.
Rozmán László a Sárvári Tankerület
igazgatója „az összetartozás gondolatának a mindenen felülemelkedő
lényegét” fogalmazta meg. 2015ben járt Gyimesbükkön, az ezeréves
határon. Szent István és Szűz Mária
szoborcsoportjára Viktor bácsit kérte

E M LÉ KE Z É S

„Abban mi is benne vagyunk”

fel a szalagkötésre, majd a búcsúzást így írta le: „Viktor bácsi! Jó
egészséget, az Isten áldja meg! Rám
nézett, ilyenformán kicsit felemelte
az ujját, s ezt mondta: Mindenkit,
s abban mi is benne vagyunk!!” A
tankerület igazgatója Viktor bácsi
gondolatát folytatta avató beszédében a következő szavakkal: „Mert
így kell összetartoznunk. Egy áldás,
egy nemzet, egy zászló alatt”.
KZ

Megakadályozta a bombázást
1924-ben rögzítették törvényben:
„minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar
nemzet mindenkor a hősi halottak
emlékének szenteli”. Kőszegen
2017. május 28-án a Hősök kapujánál kezdődött a megemlékezés.
„Ne feledd a tért, ahol elestek ők”
– szavalta Nyul Dorina gimnazista
Illyés Gyula versét a Himnusz elhangzása után.
„Azért vagyunk ma itt a Hősök
emléknapján, hogy fejet hajtsunk

mindazok előtt, akik előtérbe helyezték a haza védelmét a saját
életüknél” – fogalmazta meg Huber László polgármester. A háborúk
alatt születtek a hősökről legendák.
A városvezető beszélt Fabos Imréről, aki „Kőszegen, árvaházban
nevelkedett, a kőszegi Bencés Gimnáziumban tanult, majd a II. világháború alatt amerikai katonaként
az európai hadszíntéren szolgált.
A rögzített történet szerint hősként
viselkedett azért, mert megakadá-

Ahogy elvették tőlük
A botlatókő 10×10 centiméteres
rézből készült tábla, amely emlékeztet a nemzetiszocializmus áldozatára az egykori lakhelyénél a
járdába süllyesztve. Kőszegen az
Árpád tér 13. számú ház előtt lévő
botlatókövet 2010. július 13-án
Gunter Demnig német művész helyezte el a Kőszegi Polgári Kaszinó
kezdeményezésére és szervezésében. Az emléktábla felidézi Bass
Rezső életét, aki 1905-ben fiatal
állatorvosként került Kőszegre,
majd 1936-tól az Első Magyar Nemez-, Posztó és Fezgyár igazgatója.
Az Izraelita Hitközség elnökének

1933-ban választották meg. 1944.
június 18-án 80 kőszegi és 22 környékbeli zsidó társával a gettóból,
a Schey Fülöp utcából (ma Zrínyi
utca) elhurcolták. Auschwitzban
érte a mártírhalál.
Idén május 11-én nyolcadik alkalommal emlékeztek meg gyertyák
meggyújtásával a mártírról ezúttal
a Kőszegi Európa Ház Egyesület
szervezésében, dr. Küttel István
állatorvos írásban nem rögzített
„védnöksége” alatt. Tartja a kapcsolatot az áldozat fiával, az USA-ban
élő Bass Istvánnal. A múltat felidéző beszédében dr. Küttel István

lyozta, hogy a repülőgépek a városra dobják
le a bombáikat.
A Magyar Honvédség
12. Légvédelmi rakéta ezredének katonái
díszlépésekkel helyezték el a megemlékezők
koszorúit a Hősök kapujánál. Majd a jelenlévők csendben átvonultak a Szent Jakabtemplom előtt lévő, Tornay Endre
András által készített Hősök em-

lékművéhez. A hozzátartozók itt is
elhelyezték a koszurúkat, és meggyújtották az emlékezés gyertyáit.
KZ

elmondta, hogy az Auswitzot túlélő
elhurcoltak elhagyták a várost, a
szocialista diktatúrából „sem kértek
többet”. Feltette a kérdést: „hogyan
tudjuk megadni a felszámolt kőszegi zsidó hitközségnek a végtisztességet?”. A válasza szerint: „nekünk
kell megteremteni az egészséges
lelki környezetet, amely lehetővé
teszi a zsidóság értékei iránti fogékonyságot”. Ennek feltétele, hogy a

kőszegi zsidóság hátrahagyott értékeit méltó állapotba hozzuk. Az értékek „zászlóshajója a zsinagóga”.
„Az ember akkor hal meg igazán, ha
már a nevére sem emlékezünk” –
mondta Mezei Péter a Kőszegi Zsidó
Hitközség képviselője. Majd azt kérte a Kormánytól, hogy a Kőszegi Zsinagógát állítsák vissza eredeti állapotába, abba, ahogy elvették tőlük.
KZ
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Kávészünet Sodics Lászlóval
A festőművészt visszacsábította Kőszeghegyalja
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Sodics László feleségével, Tóth Rózsával tíz
éve Kőszegen él a csendes Lehmann Gottfried utcai sorházak egyikében. A nappaliban a pohárszéket neki faragta. Lakásukat
az elegancián túl fotók, László festményei,
rajzai és egy életút összegyűlt emlékei díszítik jó ízléssel elrendezve. A felső szinten
van a „műterem”. Alkotásai témavilágát
gyermekkori emlékei, mindenekelőtt Cák,
a mindenkori környezete, az Őrség, a Rába
melléke, Körmend és az utazások élményei
hatják át. „Rokonszenvvel figyeli, tanulmányozza a kortárs művészet törekvéseit, a
maga számára azonban a hagyományos, a
valóságra, a látványra alapozott, az ember
és a táj, az ember és a tárgy lelki kapcsolatát kifejező szemléletet, utat tartja járhatónak. Alkotásai nem írhatók le egyetlen stílus, irányzat jegyeivel, tematikája is
változatos. Komponálása a hagyományos
képkivágást részesíti előnyben, s a látszat,
a vonal, a levegő perspektíva törvényeit követi. Szín és ecsetkezelése légies, áttetsző
felületeket eredményez és jól illeszkedik az
adott pillanat hangulatához. Festészetében
így a skála a realizmustól az impresszionizmusig terjed” – írta róla Salamon Nándor
művészettörténész, a Szombathelyi Képtár
egykori igazgatója. A város temetőjében
nyugszanak a nagyszülei, a szülei. Édesapja
tősgyökeres kőszegi volt, aki úri- és női cipész mesterlevelét kétéves külföldi munka
után vehette kézbe. Ő ugyan Szombathelyen
született, de hat évig Cákon laktak, édesapja a Kőszegen örökölt, Temető és Rákóczi
utca sarkán található házrészből építkezett
a futballpályával szembeni meredélyen.
Édesanyja ki nem állhatta az udvar lejtését, addig noszogatta, mígnem elköltöztek
Szakonyba, a háború utáni nyugalmasabb
életre vágyva. Iskoláit Bükön kezdte és
Szakonyban folytatta, majd a soproni Széchenyi Gimnázium reáltagozatán tanult.
A szombathelyi tanítóképzőben Horváth
János tanítványa volt. 1963-ban a szőcerimányi általános iskolába került, 1974ben helyezték át a körmendi Somogyi Béla
Általános Iskola Diákotthonába. A pécsi
Tanárképző Főiskola rajztagozatán 1973ban diplomázott rajztanárként. 1984-től
nyugdíjazásáig irányította a „Somogyiban”
és a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a vizuális - képzőművészeti nevelést. Cáki háza ma
is megvan, a méheit tartja ott. Ha kell, kinn
töltik a hétvégét, Kőszegen itthon vannak,
de Körmendet nem tudják feledni. Sodics
László népmese-életű, barázdált ember, a
tanár és a művészember határmesgyéjén.

– Valójában gyökereim Cákhoz kötnek, ehhez a
gyönyörű Kőszegi-hegységnek támaszkodó faluhoz, amelynél szebbet a mai napig nem láttam.Talán ezért is a természethez közeli, amit megörökítek. A Pörös-oldal, vagy a Botosok teteje felől fújó
szél mindig józanítólag hatott rám, és megerősítette a természetes környezetbe vetett hitemet.
Amikor építettük ezt a házat egy évig – 2006tól – Cákon laktunk, beállított hozzám a szintén

cáki illetőségű Trifusz Péter, hogy rám gondolt, egy
várbéli kiállítás erejéig. Na, akkor éreztem úgy,
hogy több mint 30 évi távollét után vissza is fogadott Kőszeghegyalja. A másik kiállításom a református templom Csillagtermében volt. Ott igen
szép dicséretet kaptam Marosfalvi Antaltól.
– Sopronban Ákos Ernő festőművész volt az osztályfőnököm ’56-ig. Gimiben már jártam képzőművész körbe. Az érettségi után, a jelentkezés idején beírtam a Képzőművészeti Főiskolát.
Felkészületlenül tettem meg ezt a lépést. A
kéthetes felvételin egy hétig szénnel készült
portré rajzolás volt a feladat. Erre még büszke
is lehetnék. A második héten végig élő modelles aktrajzolás volt. Előtte nem rajzoltam aktot.
Szörnyűségesre sikeredett. Nem vettek fel. Másodikként a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági
Főiskolát írtam be, de nem mentem el. A Vas Népében találtam egy álláshirdetést, érettségizett
fiatalokat kerestek a Szombathelyi Pamutiparba
művezetőnek. Nagyon jól kerestem, ha a gyomrom bírta volna a hideg élelmet, talán nyugdíjba is onnét megyek. Az ott tanultak pedagógiai
tudatosságomra is rányomták bélyegüket. Aztán
felvételiztem a Tanítóképzőbe. A pedagógusnak
nem szabad elfelejtenie, hogy ő is volt gyerek,
a legjobb pedagógiai módszer az okkal történő
dicséret. Amit tanít, tudja ő is elkészíteni. Elsősorban azért festek, faragok fát, kopjafát, hogy
meg tudjam mutatni a diákjaimnak.
– A sikeres felvételi után csak fokozódott a
festészet iránt benned élő vágy…

– Anyám egyik délelőtt, az éjszakás műszak
után ébresztget, leveled jött Szombathelyről.
Abban közölték a jó hírt. Gyönyörű három év

volt a képzőben, másodiktól már bejárogattam
Horváth János műtermébe. Az ecsetkezelésemet
igazgatta, bátorított. Őt azért is becsülöm, mert
mindig őszinte volt velem, sosem mismásolt.
A rosszat is tudta közölni, dicsérni pedig ritka
jól tudott. Amikor a Sportházban állítottunk ki,
egyik képemre csak ennyit jegyzett meg: – látod, ez kép. Az ilyen emberben lehet bízni.
– Tanítványaid?

– Mindenki nevét lehetetlen felsorolni. Mindenhol vannak. A küldetésem az volt, hogy
megtaláljam őket. Szalai Zsolt nevű tanítványom édesapja, János a főnököm volt. A srác
bekéredzkedett hozzám a rajzszakkörbe. Segítettem kibontakozni. Végül az apja kérte, hogy
készítsem fel. Azt javasoltam, iratkozzon be
valamelyik pesti, vagy környéki gimnáziumba.
Szentendrén érettségizett, ahol sok kollégám
volt és tanulhatott a műtermeikben. A főiskolára
bejutni nem volt sohasem könnyű. Ő is többször
próbálkozott. Olaszországba ment, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, végül Bécsben végezte el
a Művészeti Akadémiát. Ma Felsőmarácon él,
belsőépítész. De megemlíthetném Simon Pistát,
a Somogyi mostani egyik helyettesét is, aki tehetsége révén az Apáczai természetismereti és
biológia tankönyveit illusztrálta.
– Voltak alkotótáboraid is, ahová a tanítványaid mindig örömmel követtek.

– Nem csak Cákon, Budapesten is jártunk. A
délelőttöket komoly munkával töltöttük a Dózsa
György úti diákszállón, délutánonként pedig a
Széchenyi Fürdőtől kezdve a Nemzeti Galérián át
a Szépművészeti Múzeumig mindent belevettünk
a programunkba. Főállású munkahelyemen, a
Somogyiban égetőkemencét, néprajzi gyűjteményt
hoztam létre. Karácsonykor az asztaldíszítést a
valóságban is elkészítettük, nemcsak lerajzoltuk,
a mézeskalácsot meggyúrtuk, majd a konyhán
megsütötték és hazavihették a gyerekek. Az ember szinte ömleng, amikor felidézi munkáséveit,
pedig nem, csak azt tette, amit tennie kellett. Ki
kell találnod hogyan figyelnek rád a diákjaid. El
kell érned, hogy megragadd őket.
– A méhek a másik szerelmed, Cákon tartod
őket a régi háznál.

– Édesanyám ’88-ban özvegyült meg. Attól
kezdve 2001-ig minden vasárnap nála voltam,
a méheket is hazatelepítettem, hogy ne kelljen
kétfelé mennem. Aztán 2006-ban felszámoltuk
körmendi létünket és 2007-től élünk Kőszegen. Egyszer azt kérdezte tőlem egy újságíró,
miért nem döntöttem el, hogy festek, vagy
méhészkedek. Unokám meg is örökítette azt a
gondolatomat, mely talán magyarázatul szolgál
a kérdésre. A pedagógiának rendeltem alá az
életem. Minden területen. A szemlélőnek nem
csak engem kell látnia, mögém is kell látnia. Ott
a selyemszoknyás lány, aki velem utazott a vázon,
nézte az ecsetvonásokat és mosolygott és leélte
velem az életét. Világéletemben nagy luciferkedő
voltam, de amit kitaláltam, megcsináltam.
Kiss János

2017. JÚNIUS 13.

Vajon ki teszi meg helyettünk?
Dr. Hoppál Péter karnagy, államtitkár a május 26 – 28-án Kőszegen
megrendezett Kodály Ünnep szakmai támogatója és fővédnöke is volt
egyaránt. A szombat este 19 órakor
tartott koncerten mondott megnyitó
beszédében így fogalmazott.
„Amikor Kőszegre érkeztem, évtizedes távlatból tekintve tapasztalhattam, hogy a város sugárzik,
nemcsak a kövek újultak meg,
hanem a lelkek is olyan értékeket
hordoznak, amelyek méltán teszik
ezt a várost a kultúra egyik fellegvárává. A háromnapos rendezvény
a legjobb helyre érkezett”.

Az ünnep megvalósításában jelentős szerepet vállalt az államtitkár.
Erről beszélt Huber László polgármester: „Köszönöm, hogy ügyünk
mögé állt, támogatta elképzelésünket, amely valósággá vált!”.
A Liszt Ferenc-díjjal kitüntetett,
Angelica Leánykar alapító karnagya Gráf Zsuzsanna is elismerő
szavakkal szólt Dr. Hoppál Péter
emberi, szakmai, és politikusi hozzáállásáról. Felidézte az államtitkár
karnagyi munkássága egyik mozzanatát, amikor egy évvel ezelőtt
Keszthelyen vezényelte Kodály: A
Magyarokhoz című kórusművét.

Kiemelt figyelem
Május 27-én, a Kodály Ünnep esti
koncertjét Huber László polgármester nyitotta meg. Köszöntötte
Kodály Zoltán feleségét, Péczely
Saroltát, és a vele érkező 96 éves
édesanyját (kép).
A fellépő művészek közül kiemelt
figyelmet kapott Gráf Zsuzsanna.
A városvezető szavai szerint, hogy
„ez a valóság tényleg eljöhetett,
szükség volt Gráf Zsuzsanna Lisztdíjas karnagy ötletére, lelkesedésére, buzdítására és óriási szakmai
segítségére, melyet hálásan kö-

A Kőszegen tartott Kodály Ünnep
szombat esti záróprogramján Dr.
Hoppál Péter karnagy vezényelte
Kodály művét, öt kórus állt a Jurisics vár lovagtermének színpadán.
„Forr a világ bús tengere, ó magyar!” – énekelték kánonban, és a
produkció végén többször felcsendülő taps köszönte meg az 1937.
évi Kodály Zoltán jelenlétével megvalósult történelmi esemény felidézését. A kórusmű kiemelt mondata:
„Nem sokaság, hanem / Lélek s
szabad nép tesz csuda dolgokat.”,
a kórusok éneke ismét megismételhetetlen történelmi eseményt
szönök”. Kőszeg városához erősen
kötődő karnagyként magával hozta
az Angelica kórust.
Pécsről érkezett a
több olimpiát nyert
Bartók Béla Férfikar, akinek vezető
karnagya, Lakner
Tamás Kőszegen
járt gimnáziumba,
és Kőszegszerdahelyen élt. Eljött
Kőszegre az Új Liszt
Ferenc Kamarakórus, amelyet Nemes László Norbert
karnagy, a Kodály
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hozott létre a zsúfolásig megtelt
teremben. A közönség többször felerősödött tapsa azt jelezte, amit a
jelenlévők is érezhettek, hogy egy
rendkívüli ünnep részesévé váltak.
Dr. Hoppál Péter szavai szerint „a
szándék és a támogatás kevés, ha
nem lennének olyan örökség hordozók, akik fontosnak tartják, hogy a
mai generáció számára is megközelíthetővé tegyük azt a szellemi kulturális hagyatékot, amit Kodály Zoltán
ránk hagyott. … Egy ilyen háromnapos ünnep után mondhatjuk egymásnak Kodály nyelvén beszélve,
hogy kiállunk az értékek mellett. Ha
mi ezt nem tesszük meg, akkor vajon
ki teszi meg helyettünk?”
Kámán Z
Intézet igazgatója vezetett. A Pécsi
Kamarakórust Tillai Aurél vezette.
Huber László polgármester részletesen beszámolt Kodály Zoltán 1937.
május végén Kőszegen tett látogatásáról, amikor a Jurisics várban vezényelte az Éneklő Ifjúság keretén
belül „A Magyarokhoz” című művét.
Így fogalmazott: „A hangverseny
igazi sikerét az összefogás adta.
A rendezvényen körülbelül 700,
túlnyomórészt fiatal fellépő szerepelt, a város összes kórusa képviseltette magát. …Kodály szerint
a művészet lényege abban van,
hogy életté váljon és azoknak,
akik művelik, sajátjukká legyen.”

KZ

Trianon

Újdonság: napi kontaktlencsék!

A békediktátum után 97 évvel, első
alkalommal rendeztek emlékfutást
a Szent Korona őrzési helyétől a Trianoni Keresztig. A rövid és békés, de
el nem fogadást tartalmazó percekben a futók, a gyalogló emlékezők
a Szent Korona őrzési helyénél találkoztak, ott volt mellettük a Szent
Korona másolata is. Együtt indultak
június 4-én 16.32 perckor, a kényszerű aláírás pillanatait idézve, a
stációkat járva a magas hegyre,
hogy visszaidézzék az ezeréves Magyarországot. A Giczy József szervezésében történt találkozón felhívták
a figyelmet a Trianoni Kereszt környezetének állapotára. Talán már
nem kell sokáig várni, mert az újra
nyertes alpannónia pályázat keretében lesz lehetőség a rendbetételre.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a jó
idő beköszöntével egyre többször
merül fel kedves Vásárlóinkban a
kontaktlencse viselésének lehetősége. A fókuszpontba pedig a napi
kontaktlencsék kerültek, melyek a
forró nyári napokon is maximális kényelmet, szabadságot, magabiztosságot nyújtanak, mintegy kiegészítve a szemüveget és lehetővé teszik
akár a divatos napszemüvegek viselését is. A CooperVision egynapos,
szilikon hidrogél alapanyagú, puha,
könnyen kezelhető, lélegző lencséi
olyan kényelmesek, hogy az em-

ber meg is feledkezik
arról, hogy kontaktlencsét hord és csak
a komfortos viselés
élménye marad.Többéves kutatás eredményeként alakították ki
egyedülálló anyagösszetételüket, így a
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szem számára szükséges oxigénáteresztést
nyújtják. Ezen felül
magas víztartalmuk és
kitűnő UV-védelmük
biztosítja az egészséges és fehér szemeket.
Kőhalmi-Szalay
Mónika

Napszemüvegek széles választékban!
Dioptriás naplencsék és egyes
szemüvegkeretek 30% kedvezménnyel!
Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869
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pontossággal adták át az operaénekesek a közönségnek. Az utolsó dal
szövege is meghatározó: „Kötöttem
bokrétát / erdei szekfűből / annak
adom én azt / kit szeretek szívből”.
Dr. Ittzés Mihály szerint a háromnapos rendezvénynél kiemelt
szempont volt, hogy elsődlegesen
a Kőszeghez kötődő művészek előadásában kerüljenek a Kodály művek a közönség elé. A rendezvény
külön értéke, hogy az ország leg-

jobbjai közé tartozó kórusok jöttek
el Kőszegre. Mindez a város számára megtiszteltetést és értéket jelent.
Május 27-én, a szombat esti koncerten Kodály kórusművek szólaltak
meg. A múlt században, 1929-től
beindult Éneklő Ifjúság keretében is
kórusművek kerültek a középpontba, ennek a sorozatnak a részeként
jött el Kőszegre, és vezényelte saját
művét Kodály Zoltán 1937-ben.
KZ

Saroltával, és külön tisztelettel
„Életemben nem hallottam” tam
üdvözölhettem az édesanyját, aki

– A Kodály Ünnepre a két zenemű
választásának volt meghatározó
indoka?
– Gráf Zsuzsával előadott Lant
preludiumot Péczely Sarolta kérte tőlem, azt gondolom, hogy ezt Kodály
neki írta. Most először játszottam
életemben. Vásáry Tamással bemutatott Adagiot már többször hegedültem, ennek a közös zenélés volt
az indoka. Játszottam Müchenben
2003-ban az október 23-ai megemlékezésen. Akkor is azt mondtam,
hogy nekem október 23. gyásznap.
Egyik iskolatársamat a rádiónál, aki
mellettem ült egy padban, az ávósok
lelőtték. Akkor én három napig fegyverrel harcoltam a magyar szabadságért. Három nap után végelgyengülésben mentem haza, amikor már
édesanyám a Kerepesi temetőben a
halott gyermekek között keresett. A
Jóisten megtartott, és gazdag zenei
életben volt részem.
Kámán Z

Dr. Ittzés Mihály a Magyar Kodály
Társaság elnöke a Kodály Ünnep
szakmai tanácsadójaként vett részt
az ünnepségsorozaton. Erre a szerepre Gráf Zsuzsanna főszervező és
Básthy alpolgármester kérte fel. Az
elnök szavai szerint szakmai kérdés
volt, hogy csak kórusművek kerüljenek bemutatásra, vagy Kodály korai

életművéből egy szelet is. A május
27-én délben tartott koncerten
Kodály dalaiból, kamara zenéjéből
kapott a közönség egy igényes öszszefoglalót, amely az életmű első
szakaszát reprezentálja. A 16 népi
szövegekre írt dalból 13 tétel szólalt meg Megyesi Schwartz Lúcia és
Bretz Gábor operaénekesek előadásában. A dalciklust Kodály Zoltán
első feleségének, Emma asszonynak ajánlotta. Az ajánlást művészi

hogy 60 év után újra találkozhat-
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Sebestyén Ernő Liszt Ferenc-díjas
hegedűművész, és számos kitüntetés tulajdonosa 12 éve él Kőszegen. Kilencéves korában csodagyerekként vették fel a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolára. Zenei
tehetségét, művészetét bemutatta
Európa közönségének, és tanította az ifjú tehetségeket. 1990 –
2005-ig tanszékvezető professzor
volt Münchenben a „Hochschule
für Musik und Theater”-nál. Pedagógiai tevékenysége
mellett változatlanul
folytatta hangszeres
szólista illetve kamarazenei munkáját.
Május 27-én, a Kodály Ünnepen kétszer
lépett a közönség
elé. Gráf Zsuzsanna
zongorajátékával közösen mutatták be
Bach-Kodály: Lant
preludium barokkos

dallamokat megszólaltató művét.
Vásáry Tamás zongoraművésszel
Kodály: Adagio művét játszották.
Sebestyén Ernőt Kodály Zoltánhoz
és feleségéhez, akivel évfolyamtársak voltak a Zeneakadémián, személyes kapcsolat fűzi.
– Kodály Zoltán 11 éves koromban, mint csodagyermeket tanított
kamarazenére – kezdte a beszélgetést Sebestyén Ernő. – Abban a
különleges élményben volt részem,

Sztár volt?

gármester szavai szerint lehet sztár,
de az apostol a hiteles kifejezés. Az
apostol egy szent ügyre teszi fel
az életét, és a hitvallása szerint él.
Majd Básthy Béla így fogalmazott:
„A Kodály Ünnepre jött előadók

A Kodály Ünnep május 27-én délben tartott koncertjét Básthy Béla
alpolgármester nyitotta meg. A
művészek köszöntése után arról az
újságírói kérdésről beszélt: „sztár
volt-e Kodály Zoltán?”.
A Kőszeg és Vidéke 1937. június 6-án megjelent száma teljes
részletességgel tudósított Kodály
Zoltán 1937. május 30-án történt
vezényléséről. A leírtak szerint a
zeneszerzőt óriási előkészülettel
fogadta a városvezetés, filléres
vonat jött Kőszegre, az eseményt
a Magyar Telefonhírmondó és a
Rádió élőben közvetítette. Az alpol-

96 éves korában eljött Kőszegre.
Vásáry Tamás zongoraművésszel
először adtunk közös koncertet
olyan csodálatos élmények mellett,
amely ritkán adódik az ember életében. Mindketten játszottuk már
Adagio művet, egyszer gyakoroltuk Budapesten, és nálam, Kőszegen is a koncert előtti éjszakán. A
Kodály Ünnep déli koncertje után
egy újabb élményt nyújtott nekünk
Vásáry Tamás. A Dr. Nagy László
EGYMI-ben tartom a Bösendorfer
Imperiál zongorámat. Leült mellé,
és olyat játszott, amit én még életemben nem hallottam, hallgattuk
Nagy Gábor igazgató társaságában. Azt gondolom, hogy Vásáry Tamás adjon a későbbiekben is ezen
a zongorán koncertet Kőszegen, a
plakátra csak a nevét és a dátumot
kell ráírni.

Kodály Ünnep kórusai

és vendégek mind Kodály hitvallásának követői, sőt kiváló művészek. Kodály tanítása tovább
megy, nem elég meghallgatni a
legjobb művészeket, hanem magunknak is élni kell ezt a hitvallást, éneklő, zenélő várossá kell
lennünk. Kőszeg érti ezt a tanítást, és a Kodály Ünnepet nem
engedi egyszerűen csak megtörténni, hanem erőt merítünk belőle, hogy tényleg Kodály városa
legyünk.”

Karnagyok balról: Tillai Aurél (Pécsi Kamarakórus), Lakner Tamás
(Bartók Férfikar) Gráf Zsuzsanna (Angelica Leánykar), Nemes László
Norbert (Új Liszt Ferenc Kamarakórus), Dr. Hoppál Péter államtitkár.
A kórusok között: Concordia Barátság Énekegyesület

Kodálytól kapott zongorát
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, és számos kitüntetés
tulajdonosa is színpadra lépett május 27-én a lovagteremben a Kodály Ünnep programsorozatban. A
Nemzet Művészét kérdeztük.
– Hogyan értékeli a Kodály Ün-

– Hogyan emlékszik vissza Kodály Zoltánra?

– Növendéke voltam a Zeneakadémia népzene szakán, és személyes
kapcsolatba kerültem vele. Megkértem, hogy hallgassa meg előadásomban több művét, többek kö-

nepet?

– Sokféle módon volt számomra
pozitív élmény a kőszegi koncert.
Elsősorban Sebestyén Ernő hegedűművésszel, aki egy nagy muzsikus, ezen a koncerten játszottunk
először együtt. Az Adagio Kodály
egyik legmélyebb zenei darabja,
az értéke a legnagyobb klasszikus
zenei szférába tartozik. Számomra rendkívüli ajándék volt, hogy
eljött közénk Kodály özvegye,
Péczely Sarolta, akit elkísért a 96
éves édesanyja. Ajándék volt az is,
hogy dr. Hoppál Péter államtitkár
karnagyként is részese volt a rendezvénynek, vezényelte négy kórus
előadásában „A Magyarokhoz”
művet (kép). A Kodály vonósnégyes a magyar zenei élet eminens
tagjai, akik megszólaltatták a II.
Vonósnégyest.
– Ön már koncertezett korábban

zött, a Marosszéki táncokat is, amit
Kőszegen is játszottam. A sors úgy
hozta, amikor a szüleimet kitelepítették, komoly személyi kapcsolat
is kialakult közöttünk. A kitelepítés
reggelén egy üzenetet hagyott nekem a zongoratanáromnál. Azt kérte, keressem fel. Elmentem hozzá.
Nehéz és kemény vizsgáztatáson
mentem keresztül, utána markom-
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ba nyomott egy köteg százast, hogy
a zenei pályám indulását segítse.
Amikor a zongoraművész pályázatom volt, problémát okozott nekem,
hogy egy rossz minőségű, bécsi
mechanikus zongorám volt.Tudtam,
hogy a pályázati hangversenyemet
egy Steinway zongorán kell, hogy
véghezvigyem a Zeneakadémia
nagytermében. Kodály Zoltán arra
kért, nézzek ki magamnak
egy megfelelő zongorát.
Találtam egyet, és csak
kíváncsiságból kérdeztem
meg az árát. A 22 ezer Ft
megfizetése elérhetetlen
volt számomra. Aztán
Kodály megkérdezte, tetszik nekem a zongora? A
tanár úrtól, mert nekünk
mindig is tanár úr volt és
marad, ajándékba kaptam meg. Majd azt kérte
tőlem, hogy tanuljak meg négy idegen nyelvet.Több mindent, szolfézst
is tanított a zeneakadémián. Egyik
alkalommal magához hívott, mert
a negyven tanulójával nem tudott
teljes odaadással foglalkozni. Így
lettem Kodály Zoltán mellett tanár.
Emigrálásom után levelezéssel tartottuk a kapcsolatot.
Kámán Z

Gratulált!

ról is beszéltek. A diákok kánonban
énekelték a dalt, élénken figyelték
Kodály karnagyi intéseit.
Dr. Juhász Ferenc másodikos gimnazistaként szerepelt az Éneklő
Ifjúság programon. Ahogy fogalmazott „az iskolákban éneklés lehetősége érdem volt”. A latin nyelvű egyházi énekek után a Kodály
zene újat jelentett, azért is, mert
magyar nyelven szólt az ifjúsághoz.
Arra határozottan emlékezett, hogy
az iskolákban a tanárok felkészítették a diákokat a kórusműre. A
gimnazisták a vár emeleti nyitott

folyosóján állva figyelték Kodály
Zoltán karjelzéseit.
A nyári időszakokban Ausztráliából
hazatérő Juhász Ferenc azt kéri,
hogy őrizzük meg a népzenét, hogy
a magyar identitás is megmaradjon, mert erre a mai forrongó helyzetben egyre nagyobb szükség van.
Huber László polgármester köszöntötte a két szépkorú férfit.
Jenkei Edét a város sportkrónikásának nevezte. Juhász Ferenc Kőszeget nagyobb összegekkel támogatta és a mai napig is támogatja.
KZ

is Kőszegen.

– 2016. május 26én közös koncertet
adtunk Kokas Katalinnal. A hegedűművész társam a
gyermeke fellépése
miatt késett, így egy
önálló koncertet is
adtam. Maradandóan szép volt ez a
kőszegi este is.

Egykori énekesek
Jenkei Ede 12 éves polgári iskolás
diák volt, amikor az Éneklő Ifjúság

keretén belül 1937-ben a Jurisicsvárban Kodály Zoltán vezényelte
„A Magyarokhoz”
című kórusművét.
Élénken emlékszik
arra, hogy az iskolák énekkarai körben felálltak a belső
udvaron. A tanárok
előre felkészítették
a diákokat nemcsak
a kórusműre, hanem Kodály Zoltán-
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A Kodály Ünnep május 27-én tartott esti koncertjét Horváth László
klarinétművész „Hívogató a Szent
Imre tábortűzhöz” című szólóklarinétra írott kompozícióval nyitotta
meg. Az előadás után Kodály Zoltán
felesége, Péczely Sarolta megkereste a klarinétművészt, és gratulált az
eladáshoz. A közös beszélgetésen
felidéztek egy régi történetet.
– 21 éves koromban játszottam a
Zeneakadémián a Magyar Állami
Hangversenyzenekarban, amely Ferencsik János vezényletével a „Galántai táncok” című remekművet
adta elő – mondta Horváth László.
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– Kodály Zoltán és ifjú felesége a
tanári páholyban hallgatták a hangversenyt, amelynek szünetében
Sárika felkeresett a zenekari öltözőben és átadta a 85 éves mester
gratulációját. Számomra mindez egy
megható és megtisztelő gesztus volt,
amelyet soha nem felejtettem el, és
a kőszegi találkozásunkon bizonyossá vált, Péczely Sarolta sem. Ez a
mű valóban tele van klarinétra írott
szólókkal, amelyeket zenekari munkám során mindig nagy szeretettel
és tisztelettel játszottam, a többi
szép Kodály kompozícióval együtt
itthon és számos országban.
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Az ünnepről kérdeztük
KO D Á LY Ü NNE P

órakor tartott koncert végén szót
kért, és a zsúfolásig megtelt lovagteremben a következőt mondta.
– Básthy Bélának tették fel a kérdést: sztár volt-e Kodály Zoltán. Ha
a szó magyar jelentését nézzük, azt
jelenti, hogy csillag, a csillagok pedig
sugároznak. És én úgy gondolom,
nincs annál csodálatosabb, ha mi
ennek a sugárzásnak a közelébe
kerülünk, és ebből valamit megérzünk. A mai nap olyan volt, ahol

Kodály sugárzott, ahol a tehetség,
az akarat, a gondosság, az igény
együttműködött, ahol sok-sok ember egyre tudott gondolni órákon
keresztül. A németek azt mondják a
különleges pillanatokra, amelyeket
történelmi pillanatoknak mondanak, hogy Sternstunde. Itt is a csillagról van szó, hát ilyen különleges
pillanat volt a mai, amit soha nem
fogunk elfelejteni.
Kiss János

Kodály Zoltánné

Köszönöm!

Péczely Sarolta díszvendégként a
háromnapos ünnep középpontjában állt. Mindenkor természetes
közvetlenséggel beszélt a hozzá
fordulókhoz. A 96 éves édesanyjával érkezett meg a programokra, a közlekedéséhez a szervezők
gépkocsit és kísérőt biztosítottak.
Május 27-én 11.45 órakor érkezett
először a Jurisics vár külső udvarába. Az Angelica Leánykar tagjai
félkörben állva, dallal fogadták
az érkezőt. Majd Gráf Zsuzsanna
köszöntötte az asszonyt, nemcsak,
mint vendéget, hanem mint régi
barátnőt is. Ezt követően együtt

– Meghatódva állok itt a koncert
végén a lovagteremben. A mai
este előadásai évek multán is bennem maradnak – fogalmazta meg
gondolatait Gráf Zsuzsanna május
27-én az esti koncert záró ciklusában. – Az emlékeim között kutatva eszembe jut, amikor kilencéves
koromban itt a várban zongorán
előadtam egy darabot. Mindez azt
is eszembe juttatja, hogy Kőszeghez nagyon hű vagyok, szeretem
ezt a várost. Azért találtam ki az
ünnepet, mert a kőszegiek megérdemlik. Mielőtt erről álmodtam,

édesanyámmal a várban sétáltunk, ő emlékeztetett Kodály Zoltán 1937-es koncertjére. Péczely
Sarolta nyitottan fogadta a megvalósítás ötletét. Köszönöm barátnőmnek az együttgondolkodást, és
a művészbarátoknak azt, hogy első
szóra a legnagyobb szívességgel
jöttek el ide hozzánk. Megható érzés most és itt elmondanom, hogy
sikerült. Megköszönöm dr. Hoppál
Péter államtitkárnak, hogy vállalta a fővédnökséget. Karnagyként
vezényelte „A Magyarokhoz” című
Kodály művet. Köszönöm a városvezetés ügy iránt való elkötelezettségét.
KZ

A háromnapos Kodály Ünnepről
Kodály Zoltán feleségét, Péczely
Saroltát kérdeztük.
– Gráf Zsuzsanna gondolatát nagyon jónak találtam, amikor felkeresett, de akkor még nem sejtettem
ilyen színvonalas ünnepség tartását, azt sem, hogy minden művet
kiváló művészek, nagyszerű kóru-

sok mutatnak be. Mindez az első
beszélgetésünk időpontjában még
elképzelhetetlen volt, és most itt a
valóság. Kőszegre, erre az ünnepre
mindenképpen el akartam jönni.
Érdemes volt. Nagyon régen és
rövid ideig voltam a városban, el
vagyok ragadtatva. Gyönyörű hely.
Péczely Sarolta a május 27-én, 19

indultak el a koncert helyszínére,
a lovagterem felé, a kísérethez
Básthy Béla alpolgármester is csatlakozott.
Aznap este a Jurisics vár külső udvarán gyülekezett az esti koncert
közönsége. Csak azok jöttek, akik
előre foglaltak helyet maguknak.
Többszörös létszámú látogató is
élvezhette volna a történelmi koncertet, ha a városnak lenne egy
nagyobb koncertterme. A lovagteremben gondosan és szűkösen
helyezték el a székeket. Az előre
foglalt helyekre érkező közönség
várta a koncert előtt a vár külső udvarán Kőszeg Város
Koncert Fúvószenekarának
előadását, amelyre tíz perccel korábban megérkezett
édesanyjával Péczely Sarolta. A fúvósok Szilágyi
Miklós karnagy vezényletével adták elő a Honvéd
díszindulót, amelyet Kodály
az 1848-as szabadságharc
emlékévében komponált. A
kőszegi fúvósok ismét bemutatták zenei tudásukat a
távolról érkezett művészek
előtt is. A produkció után
Kodály felesége odament
a karnagyhoz, elismerését
és köszönetét fejezte ki az
előadásért.
KZ

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
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30/286-1363, 94/365-599

Lakossági apróhirdetés
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket, kitüntetést, könyvet, régi játékokat, vasútmodellt stb. háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék. Tel.: 06/30-3246-357
• NAGYOBB KERTET keresek megvételre, állattartásra.
Tel: 06/30-454-34-36

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK:
Gyöngyösfalu: Nagy Miklós és Horváth Laura lánya Ramóna. Kőszeg: Dominek Zoltán és Börcsök Anita lánya Lili; Mersich Gergely és
Varga Vivien fia Gergely; Haszon Gábor és Németh Anita lánya Adél;
Varga Máté és Pöltl Veronika lánya Hédi Éva; Göndöcs Zsolt és Csonka
Viktória fia Áron; Vágfalvi Péter és Kadlicsek Dóra lánya Zille; Vlasits
Norbert és Deli Tímea lánya Nóra; Mórocz András és Nagy Ágnes fia
Dávid. Lukácsháza: Varga János és Rozs Adrienn lánya Boglárka;
Viszket Krisztián és Cseh Szilvia lánya Liliána. Nemescsó: Krausz Attila és Polák Marianna fia Mátyás.
HÁZASSÁG: Hütter Szilvia – Rátz Dániel; Barkóczi Krisztina Kornélia
– Tóth János Sándor; Raposa Helga Erzsébet – Nagy Zoltán; Svajda
Ildikó Mária – Rozmann Ferenc; Kiss Bettina – Kovács Kornél; Varga
Kinga – Király Ádám László; Ulbrecht Éva Magdolna – Göcsei András;
Kappel Nóra – Deme Viktor; Kiss Erika – Jánosi András; Szlamcsik
Timea – Bali Balázs Péter; Kovács Livia – Miltényi László.
HALÁLOZÁS: Bagi Imre, Bagi Imréné szül. Geröly Anna, Molnár Tibor,
Hodvogner Richárd, Gyuricza Istvánné szül. Szakács Ibolya.

KŐSZEGI AKCIÓINK
2.099

2017. 06. 14-07. 04.

2.399

Ft
kg
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kg

599

219

Ft
db

Ft
db

199

Ft
db

Gazdag Fűszeres-főtt
Császárszalonna

(Gazdahús Csemege Hús Kft.)

Babati Füstölt Kolozsvári szalonna
(Babati és Társa Kft.)

229

599

Ft
db

Hajdú Grill sajt

Chili&Fokhagyma vagy
Mediterrán fűszeres vagy Natúr
240 g, 2496Ft/kg (Kőröstej Kft.)

Ft
db

79

Magyar Esl Tej

Tolle Esl Tej

2,8%, 1 l (Alföldi Tej Kft.)

1,5%, 1 l (Tolna Tej Zrt.)

119

Ft
db

Ft
db

Tchibo Family
őrölt kávé

250 g, 2396Ft/kg
(Tchibo Budapest Kft.)

Magyar Tejföl

Sport Szelet

20 %, 330 g, 694 Ft/kg
(Alföldi Tej Kft.)

2017. 06. 15-06. 17.

499

31 g, 2548Ft/kg
(Mondelez Hungária Kft.)

2017. 06. 22-06. 24.

199

Ft
kg

Ft
db

Hofbrau München
Lager Sör dobozos
0.5 l, 398 Ft/l
(Dreher Sörgyárak Zrt.)

** Csirkecomb
comb

(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

1.199

Ft
kg

179

Ft
db

Kinder Hűtött Tejszelet
T1x40 28 g, 4250Ft/kg
(Ferrero Magyarország Kft.)

2017. 06. 29-07. 01.

1.199

Ft
kg

** Csirkemell
mell Filé

(Taravis Kft., H
Hungeriti Z
Zrt.))

1.399

Ft
kg

24 db vásárlása esetén
358Ft/l

Nescafe Dolce
olce Gusto
kávékapszula
ula
* Sertés Comb
mb

199

Ft
db

*** Új Burgonya
nya
(Za-Do Fruit Kft.,
Bakony Fruit Kft.))

Együtt
olcsóbb!

399

Ft
kg

*** Paradicsom
dicsom
(Za-Do Fruit Kft
Kft.,
Bakony Fruit Kft.)

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

Espresso 96 g, 14573Ft/kg
vagy Espresso Intenso 128 g, 10929Ft/kg
vagy Capuccino 200 g, 6995Ft/kg
vagy Latte Machiato 194 g, 7211Ft/kg
vagy Cortado 101 g, 13851Ft/kg
vagy Ristretto 104 g, 13452Ft/kg
(Nestlé Hungária Kft.)

399

Ft
kg

*** Lecsó Paprika

(Za-Do Fruit Kft., Bakony Fruit Kft.)

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

Június 3-án kora reggel indultunk
a Maientag-ra, Vaihingenbe, Kőszeg testvérvárosába. A küldöttséget Básthy Béla alpolgármester
vezette, és velünk tartott a Dance
Jam táncegyüttes is. A lányokat
fogadták a német családok, és bizonyították a vendégszeretetüket.
Gerd Maisch polgármester fogadta
a küldöttséget, majd az esti programokra kaptunk meghívást.
Vasárnap reggel a városházán fogadott bennünket Vaihingen városvezetése, a Dance Jam lányai

Jégpálya
A szkeptikusok is tényként fogadhatják el a hírt: június 10-én 15
órakor a Balog iskola mögött lévő
jégpálya sátorszerkezete elkészült.
A ponyvát az oldalfalakra rögzítették, majd levegőbefúvás után (fotó)
feszült ki a műanyagborítás, és befedte az 1200 m2-es betonozott
területet, a legmagasabb pontja

bemutatták díjnyertes táncaikat,
amelyekkel kiérdemelték a vendéglátók gratulációját.
A nap további óráit
szabadidőként töltöttük el, amit német precízséggel
megszerveztek. Pünkösd hétfője
Vaihingenben a Maientag, itt 300
éve minden a gyermekekről szól.
Zenés ébresztővel kezdődött a nap,
90 csapat vonult át a városon,
amelyből mi Kőszegiek a 60. helyet

kaptuk. A borkirálynőnk, Tóth Noémi a német, a baden-württembergi
és a vaihingeni borkirálynő díszes
kocsiján reklámozta a kőszegi borokat. Az időjárás nem fogadott
bennünket a kegyeibe, csaknem
teljes időben esett az eső. A prog-

ramok folytatódtak, és a Dance
Jam ismét bemutatta színvonalas
táncprodukcióit. A három nap alatt
a vendégszeretetet mindig éreztük.
Köszönjük! Nekünk, vendégeknek
Krizsovenszky Lajosné volt a közvetlen a programszervezőnk, aki
példásan ellátta az összekötő szerepét. Köszönjük, és hosszantartó
nyugdíjas éveket kívánunk neki!
A Csók István Művészkör Egyesület képviseletében indultam el a
testvérvárosba. Találkoztam régi
ismerősökkel, és megbeszéltük a
Vaihingen-i művészekkel a kölcsönös kiállítások menetrendjét.
Palcsó Julianna

11 méteres.
A 2012-ben
megfogalmazódott jégpálya építés a
végső fázisba érkezett.
Mostanra
elhárultak a
sorozatos tervezési és műszaki hibák,

amelyek elhárításáért a tulajdonos
megküzdött, és befektetett százmillió Ft-ot. A tervek szerint az első
jégborítás augusztusban készül el,
a teljes vastagsága három cm lesz.
A Balog iskola felöli oldalon lesz a
bejárat, jobb oldalon a konténerekből álló öltözők. A belső téren
kialakítják a nézőteret.
A jégpálya szeptembertől várja a
jeges sportok kedvelőit.
KZ
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IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:

+36 30 5 870 870
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ, PÉNTEK 8-16h
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK 12-20h
9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

www.schmuckdental.hu
CSOMAGAJÁNLATUNK:
ÁLLAPOTFELMÉRÉS + FOGKŐELTÁVOLÍTÁS
+ PANORÁMA RÖNTGEN

9.500 Ft
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AZ AKCIÓ 2017. JÚLIUS 31-IG TART!

Fecskék
Napjainkban a fecskefélék zöme
az ember közelében él. A molnárfecske az épületek homlokzatára,
a napsütötte meleg oldalakra
rakja sárfészkét, a hosszú villás
farkáról felismerhető füsti fecske
a nyitott mezőgazdasági épületek
belsejét részesíti előnyben. A sarlósfecske nevével ellentétben nem
rokona az előző kettőnek, de ez a
faj is városokban, magas épületek
repedéseiben költ.
E közönségesnek gondolt madárfajok állományai az elmúlt 15-20
évben lassú, de folyamatos csökkenést mutatnak. Ennek legfőbb okai
a táplálékul szolgáló repülő rovarok eltűnése (állattartás visszaszorulása, vegyszeres rovarirtás), a
fészkelési lehetőségek csökkenése
(épületek modernizációja, fészkek
leverése), a vonulás során fellépő
megpróbáltatások (vadászat a mediterrán vidékeken) és a szélsőséges időjárási viszonyok.
Ha szeretnénk megóvni e kedves
kis madarakat az utókor számára,
akkor cselekedjünk ennek megfele-

lően a hétköznapokban!
Ne akadályozzuk a fészekrakást!
Sajnos a kőszegi lakótelepen számos rossz példával találkozhatunk,

Körtúra
A Gesztenye(Kék) Egyesület a Kálvária-hegy és környéke különleges
értékeinek bemutatását valósította
meg a Gesztenye(Kék) Körtúra létrehozásával. Tíz ponton összesen
24 táblát helyeztek el a tájékoztatás érdekében.
A körtúra, amelyet érdemes a Koronaőrző emlékhelytől kezdeni
– mindkét irányban bejárható, az
iránymutató táblák minden esetben
pontos távadatokkal is szolgálnak.
A körtúra a következő nevezetessé-

2017. JÚNIUS 13.
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pedig a fészek alá helyezett egyszerű deszkalappal az ürülékszenynyezés könnyen kiküszöbölhető.
Időzítsük a felújítási munkálatokat
a fészkelési időszakon kívülre, októbertől márciusig! A tömbházak
felújítása előtt vagy ha egy működő fecskefészek gondot okoz,
egyeztessünk
természetvédelmi
szakemberrel!
Ha szeretnénk, hogy fecskék telepedjenek meg nálunk, megvásárolható műfészkek kihelyezésével

csábíthatjuk magunkhoz ezeket a
szorgalmas rovarvadászokat.
Jó tudni! Mindhárom faj védett. Ez
azt jelenti, hogy nemcsak a madarak bántalmazása, hanem a tojások
elpusztítása, a fészek rongálása, a
költés zavarása is törvénybe ütköző
cselekedet!
A fecskékkel kapcsolatos problémával, kérdéssel keressék bátran a látogatóközpontban a munkatársakat.
Kóródi Blanka,
Harsányi Krisztián

geket érinti: Koronaőrző emlékhely,
Kálvária-templom, Trianoni Kereszt
(Vörös-kőfejtő), Napos-tető, Ördögárok, Szulejmán-kilátó, végezetül a
Kincs-villa, amelynek falán van
Magyarország talán legrégebbi – ez
lehet 90 éves – turistajelzése.
Az útvonalon több helyen gyönyörű
panorámában gyönyörködhetnek
a túrázók. A körtúra a Trianoni Kereszthez és a Szulejmán-kilátóhoz
való rövid kitérővel is alig haladja
meg a távolság a három kilométert,
Így bátran ajánlható kisgyermekes
családoknak, vagy idősebbeknek is.
A Koronaőrző emlékhely, a Trianoni

Kereszt, az Ördögárok, valamint
a Szulejmán-kilátó Kőszeg Város
Önkormányzata által benyújtott
alpannonia plus pályázat keretében továbbfejlesztésre kerül a következő két évben, így az útvonal
még vonzóbbá válhat a rövidebb
kirándulásokat kedvelők körében.
A Gesztenye(Kék) Egyesület tavaly
járhatóvá tette az Ördögárkot, a
cserjék és faágak visszavágásával
„kinyitotta” a Trianoni Keresztnél
lévő panorámát. A környezetünk
védelmét, a turisták érdekeinek kiszolgálását a jövőben is folytatják.
Köszönet érte.
KZ
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Megérkeztek a nyári ruhák!
Gyermek-, női-, férfi ruhák

Kőszeg, Pogányi út

(a TESCO áruházzal szemben)
Nyitva tartás:

Keresse nálunk
a kültéri
műfüveket!

H-P: 8.15 – 17.00 óráig, Sz: 8.00 – 13.00 óráig

Kibővült lakástextil kínálatunkat egyedi akciókban kínáljuk!
Szőnyegek
Ágytakarók
Függönyök
Díszpárnák
Az akció 2017. június 30-ig érvényes.

Kutyafekhelyek egyedi kínálata!
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Pedagógusnap
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Június 1-jén a városháza dísztermében a pedagógusnap alkalmából Huber László polgármester, a
Társulási Tanács elnöke köszöntötte
az óvodák és tagintézményeik, közművelődési intézmények vezetőit
és dolgozóit. Az ünnepségen jelen
volt dr. Zalán Gábor jegyző, Keszei
Balázs bizottsági elnök, Mezei Virág
osztályvezető. A városvezető beszélt az óvodai nevelés fontosságá-

ról, és megköszönte
a nevelők
áldozatos
munkáját.
A 20 éves
tevékenységéért elismerő oklevelet
és jutalmat vehetett át Mészáros
Károlyné adatrögzítő, a 30 éves tevékenységéért Szilas Anita óvónő,
Kissné Rentkó Zsuzsanna könyvtá-

ros, Dvorákné Kővári Anikó óvónő,
a 40 éves munkájáért Kaibinger
Tamásné óvónő, Kuticsné Fatalin
Mária tagóvoda-vezető és Regéné
Kenyeri Ágota óvodavezető. Utolsó

nevelési évüket töltik: Némethné
Horváth Ilona dajka, Varga Andrea
óvodatitkár, Kuticsné Fatalin Mária
tagóvodavezető és Regéné Kenyeri
Ágota óvodavezető.
Az ünnepségen átadásra került két
miniszteri elismerés is, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által
kibocsátott Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet Kuticsné Fatalin Mária
és Regéné Kenyeri Ágota kapta.
Az oklevelek és virágok átadását
koccintás és kötetlen beszélgetés
követte.

Bölcsőde

október 1-én nyitotta meg kapuit a
Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában. A
bölcsőde épülete a XXI. századi igényeknek megfelel húsz hetes kortól
három évesig a gyermekek számára.
Itt gondozzák a 6.30 órától 16.30
óráig a munkavállaló édesanyák,
a gyermeküket egyedül nevelők, a
többgyermekesek, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kisgyermekeit. A 24

férőhelyes, két csoporttal működő
intézmény kihasználtsága 100%-os,
nem is tudnak minden igényt kielégíteni. A kicsik szeretik a korszerűen
bútorozott tágas csoporttermeket, az
izgalmas játékokkal felszerelt udvart, és a pályázati pénzből kialakított biztonságos homokozót.
A nevelők hangsúlyt fektetnek az
ünnepekről történő megemlékezésekre. Az Anyák Napját, a Gyer-

meknapot a szülőkkel közösen töltik el családias hangulatban.
„A nyári leállást előre egyeztettük a
szülőkkel” – vette a szót Guttmann
Ferencné a Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény vezetője. Elmondta még azt is, hogy
az óvodákban a szünet idejére beosztják az ügyeletet, hogy az ellátás
folyamatos legyen nyáron is.
UA

tottak el, hiszen az épületnek ez a
része is új funkciókat kap.
Az átalakított épület a tudományos
kutató munkát szolgálja. A belépő,
fogadóterem mellett a földszinten öt
kutatószobát, illetve irodát (25-30
nm2 közötti mérettel), és teakonyhát
alakítanak ki. A pincében egy előadótermet, irattárat, szerverszobát,
gépészeti helyiséget és vizesblokkot hoznak létre. Az épület teljes és
hasznos alapterülete 285 m2 lesz.
A felújítás beltéri padló és parketta

bontásával kezdődött. A műemlékvédelmi előírások szerint felszedett
parkettát kell majd felújítva visszahelyezni. A vízszigetelés elvégzése
után a tetőszerkezet átalakítása
következik. A belső átépítés része
lesz az új lépcsőház létrehozása és
a teljes közműcsere. A kivitelezés
költsége nettó 133 millió forint.
A Kormány két különböző határozatban írta elő Kőszeg leromlott
állapotú történelmi belvárosában
található épületek – Zwinger, Eu-

elvégezték a Zwinger felújítását,
azóta a tudományos élet és városi
programok helyszíne lett a korábban raktárként is használt műemlék épület. A fenti műemlékek
felújítása az előkészítés, tervezés,
vagy építés folytatásának fázisában van. A mindenkori célok közé
tartozik, hogy az épületekben előadótermeket, kutatóhelyiségeket
és szálláshelyeket alakítsanak ki
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, illetve az oktatás és a tudományos kutatási tevékenység
számára. Kiemelt szempont az is,
hogy közösségi és kulturális tereket hozzanak létre a nagyközönség számára.

A kisgyermekek betoppant látogatóként azonnal körbevettek, büszkén mutatták a fűnyírókat, motorokat, talicskákat és a többi játékot.
Bátran másztak fel a csúszdára.
Ebben a zsongásban mondta el Polgárné Varga Hajnalka, a bölcsőde
vezetője, hogy az intézmény 2009

Felújítják
Május közepén megkezdődött
a Chernel utca és Várkör sarkán
lévő Művészetek Háza felújítása. A
KRAFT-program keretében elvégzik
a komplex átalakítást, a munkák
befejezésének várható időpontja 2017. október. Június elején az
arrajárók a vízszigetelés érdekében
végzett külső munkákat láthatták. A
pince mélyéből is sok földet távolí-

A kőszegi Jurisich Gimnázium 1951-ben érettségizett diákjai találkoztak
2017. június 10-én Kőszegen. A 29 diák közül
kilencen vannak még
életben. Négyen külföldön élnek, hárman az
ország más településein,
ketten maradtak Kőszegen. A 66. éves találkozóra hárman tudtak eljönni.
A képen látható Németh
László, Giczy József és
Mogyorósi Miklós.
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Az uszoda nyári nyitva tartása 2017. június 16. – szeptember 03-ig.
Hétfő, Kedd, Szerda 07.00 – 15.00; Csütörtök, Péntek 12.00 – 20.00
Szombat
10.00 – 18.00; Vasárnap
ZÁRVA

rópa Ház, Művészetek Háza, Festetics Palota, Bálház, Sgraffitósház, Bencés Rendház, volt MÁV
Gyermekotthon,
Zsinagóga
– teljes rehabilitációját. Kiválóan
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Május 21-én a Dance Jam tánccsoport évzáró rendezvényén közel
száz táncoslány lépett a színpadra.
Kilenc csoportban az óvodástól a
középiskolásig tanulják a lányok a
mozgás alapjait, a tánc művészetét. „A nap hősei ők” – fogalmazta
meg a valóságot Földesiné Németh
Csilla művészeti vezető. Megtelt
érdeklődőkkel a lovagterem, a folyosón Büki László produkciókról
készült művészi fotóit láthatták a
nézők. A kétórás zárórendezvény
mottójának „megélni a pillanatot”
választották. Ebben volt bőven lehetősége a népes közönségnek.
„Köszönjük, hogy eljöttek velünk
együtt ünnepelni. Sokat járunk
versenyekre, nagyon sok kupát,
érmet hoztunk haza. A hitvallásunk szerint, amit kapunk a cél eléréséért, korántsem olyan fontos,
mint amivé válunk, amíg elérjük
azt” – fogalmazta meg bevezető-

jében Földesiné Németh Csilla.
A másfél órás műsorban 19 koreográfiát mutattak be a táncosok. Az előadások lendületesen
és szervezetten követték egymást, csak tapsok, többször a
vastapsok, egy-egy vers, illetve
ének, Láng Laura és Csóka Sára
duója szakította meg a színpadi táncot. A mozgás vezérelte
fénypontok csillogtak a sötétté
vált színpadon. A táncokat mégis
fény árasztotta el, és nemcsak a
lámpák fénye, hanem a ragyogásuk is. Amikor a lányok felléptek a színpadra, még látszott
az arcokon a feszültség, amikor
megszólalt a zene, már csak egymásra és a mozgásra figyeltek.
Mindenki megérdemelte volna az
év táncosa címet, de csak ketten
kaphatták meg. Az alsó tagozatosok közül Füzi Blanka, a felső
tagozatosok közül Hanák Rebeka,
akik halmozták az elmúlt évadban
a díjakat (kép).
„Lenyűgözött, elvarázsolt a pro-

A meglazult fogakról
A fogorvosok szakmai találkozóján
gyakran kerül középpontba a meglazult fogak sorsa. Kérdésként merül
fel: kihúzni vagy megtartani? Ha el
kell távolítani, és van elég csont, akkor lehet implantátumot beépíteni.
Dr. Prezmecky László kutató fogorvos kifejlesztett egy páciensbarát
műtéti technikát. Ennek eredményeként sikerül a fogágyat helyreállítani olyan meglazult fogak esetén is, amelyek korábban kihúzásra
lettek ítélve. Ezért a technikáért 86
országból kapott kitüntető, elismerő oklevelet. A Svájcban végzett
kutató munkája után határozott
szándéka, hogy szakmai tudását
átadja fiatal vagy már régebben
praktizáló fogorvosoknak.

Dr. Prezmecky László Svájcból
hazatérve szakmai tapasztalatát
Kőszegen kamatoztatja a fogászati
problémákkal küzdő betegek gyógyítása érdekében. Ezzel a céllal
nyitott Kőszegen fogászati rendelőt.
A kutató orvos felkészültsége, szakértelme, a rendelők felszereltsége,
a felhasznált legmodernebb anyagok jelentik a garanciát.
Ha fájdalommentes, tartós és
esztétikus fogászati beavatkozásokat keres, kérjen időpontot
a 06-94-312-331 telefonszámon vagy érdeklődjön e-mailben paradontologia29@gmail.
com. A konzultáció után megoldást ajánlanak az Ön fogainak
gyógyítására.
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Köszöntések

dukció, csak igy tovább” – fogalmazta meg véleményét Huber
László polgármester, amikor a
művészeti vezető megköszönte az
önkormányzat éves támogatását.
A tánccsoport működésének hátterét a szülők biztosítják – erről
beszélt Földesiné Németh Csilla,
és megköszönte mindannyiuk,
külön is – Szilvi néni, Rita néni,
Éva néni, Andi néni – segítségét.
A legnagyobb köszönetet a táncos
lányok adták át a mesterüknek
Földesiné Németh Csillának.
Kámán Z

Huber László polgármester képeslappal köszöntötte a város idős polgárait születésnapjukon:
Németh Rozáliát (90 éves), Szabó
Gyuláné született Olasz Erzsébetet
(90 éves), Pajor Lajost (93 éves),
Kiss Józsefet (92 éves), Németh Istvánné született Murányi Évát (92
éves), Csóti Imrét (91 éves).
Huber László polgármester személyesen köszöntötte Víg Józsefné született Boda Irént 90. születésnapján,
az Evangélikus Szeretetotthonban.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Dance Jam

2017. JÚNIUS 13.

Nyaralás
Horvátországban 2017
Umagban!
A Horvátzsidányi Horvát Önkormányzat nevében ismét szervezzük az
utat Horvátországba.
Időpont: július 24 – 29. (hétfőtől szombatig)
Umagban lesz a szállásunk, a Hotel Adriatic Guest House-ban.
/Két-háromágyas szobák, fürdőszobával./
Program: odaúton Pulában megnézzük a 3000 éves Colosseumot. Hazafelé Humot tekintjük meg /a Guiness
rekordok könyve szerint 17 lakosával
a világ legkisebb városa/.
Fakultatív programok: kirándulás Rovinjba • hajókirándulások •
Savudrija világítótorony megtekintése.
Részvételi költség: félpanzióval –
utazással 265 euro.
Jelentkezni lehet: SZABÓ LAJOSNÉ
06 30 498 1269 telefonszámon, vagy
horvatorszag2013@gmail.com címen.
Utastársainkat a JELENTKEZÉS sorrendjében tudjuk fogadni (még 8 szabad hely).
Felszállási lehetőségek: Lövő; 05.00 HORVÁTZSIDÁNY; 05.15
Kőszeg, Liszt Ferenc utca; 05.45 Szombathely
Hazaérkezés várható időpontja: 07.29. 21 óra.
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Kalapos Napok

VIDÉK
2012-ben a faluközpont megújítása, és az új játszótér átadása
adta az ötletet, hogy a szokásos
falunapi programok mellett egy új
rendezvényt, a MALACFESZTIVÁLT
is útjára indítsák a falu vezetői. A
péntek estéken általában már a
tábortűz, a hagyományápolás és
közös éneklés adta meg az alaphangulatot a másnapi egész napos
rendezvényhez a Boglya Népzenei
Együttessel és a Gencsapáti Hagyományőrzőkkel. Idén 22 órától pedig a Be-Jó táncegyüttes tűztáncát
láthatjuk. Szombaton a megnyitó után „Jó ebédhez szól a nóta”
Varga Tamás énekes-harmonikás
közreműködésével. Napközben a
Pusztacsóért Egyesület tagjai zsűrizik a malacsütő verseny folyamatát,
ahol nagy hangsúlyt kap az egysé-

ges megjelenés és a szakszerűség.
Összesen 13 helyszínen forognak a
malacsültek, amiket 15 óra után meg
is lehet kóstolni. A szombat délutáni műsor a Lukácsházi Gyöngyház
Óvoda előadásával kezdődik, őket
követi a Be-Jó táncműsora. Délután
„malacos” jelmezesek versenye lesz,
melyre a helyszínen lehet nevezni! A
gyerekeket sok szeretettel várják 15
órától Tompeti és Barátai gyermekműsorára. Az apróságok egész nap
élvezhetik az ingyenes ugrálóvárat,
részt vehetnek habpartin és póni
lovagláson is. 16 órától Sós Fecó
és Hencsy, 18 órától pedig Bunyós
Pityu szórakoztatja a mulatni vágyókat. Az est tánczenéjét a Hello
zenekar szolgáltatja. Mindenkit sok
szeretettel várnak június 16-17-én
Pusztacsóban.

Falunapi dáridó
Kőszegfalva: Minden évben nagy
esemény Kőszegfalván a Falunap.
Idén is sokakat vonzott a változatos
program, amelynek kedvezett a ragyogó időjárás. Június 3-án délelőtt
szentmisével kezdődött a különleges
nap, majd a falu lakossága a hősi
emlékműnél lerótta tiszteletét. Ágh
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Péter országgyűlési képviselő és dr.
Kapiller Sarolta vett részt a 300 éves
falu ünnepén. A Hősökről a megemlékező beszédet a Kőszegi Járási
Hivatal vezetője mondta. A sportpályán már napokkal korábban elkezdődődött a falunapi készülődés.
Délben Huber László polgármester
köszöntötte a
falu lakosságát,
majd Csaba
atya misén elmondott gondolatait folytatva beszélt az
összetartó közösség fontosságáról. Mindenki a maga
módján tegyen
a faluért. A 17.

Bozsok: Kalapban, dalban és jókedvben nem volt hiány Bozsokon május utolsó hétvégéjén a 9.
Bozsoki Kalapos Napok és Dalos
Találkozón. Szalvéta-kiállítással és
A pletykás asszonyok című mesejátékkal nyitotta meg legnagyobb
rendezvényét a Bozsoki Kökörcsin Egyesület. A pénteki Dalos
Találkozón a Bucsui Vadvirágok, a
Vadrózsa Népdalkör, a Perenyei
Férfi Népdalkör, a Flórián Tűzoltó
Énekkar, a székely Zetelaki Férfi
Dalárda és a Bozsoki Dalárda
műsora után megrendezett nóta-,
és dalverseny vándorserlegét Török Péter nyerte. A Bozsoki Dalár-

kocsikázással ajándékozta meg a
gyerekeket, akik ugyancsak örömmel vették birtokba a hintókat. A
Vas Megyei Könyvtárellátó Szakszolgálat támogatásával a tihanyi
Vándorszínpad egy látványos bemutatót tartott, a minden kalapos
„Az igazmondó juhász” történetén
szórakozhatott hosszabb időn keresztül. Mindezek alatt a bozsoki
hegybe invitálták a helyi vendéglátók a 45 fős zetelaki küldöttséget.
A nótakör gyorsan megalakult, a
hangulatos éneklés erősítette a két
település lakói között a barátságot.
Vasárnap Hősök napi megemlékezés, majd az elmaradhatatlan

dát 15. születésnapja alkalmából
egyedi ajándékokkal köszöntötték a vendégkórusok. Szombaton
délelőtt a CASTANEA Egészséges
Középkorúakért Egyesület várta a
családokat kiállításokkal és kézműves foglalkozással. A délutáni
kalapos ügyességi feladatokat 40
gyerek teljesítette, majd egy évre
kalapos királlyá választották a
legötletesebb kalapot viselő Riegler
Elődöt. A Dobrádi Lovasiskola lovas

túra következett a Kalapos-kőhöz,
ahol a Bozsoki Pihenő barátainak
segítségével sokan kipróbálták a
sziklamászást.
A Bozsoki Kökörcsin Egyesület köszönetet mond a Bozsoki Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek, a Castanea
Egészséges Középkorúakért Egyesületnek, a vendégfogadóknak, a
dalárdásoknak és mindenkinek, aki
a rendezvényt bármilyen módon
segítette.

falunap szervezésében egy közösség
kivette a részét, és ennek ismét élére állt Gyarmati Kálmán. Köszönet
érte, hangsúlyozta a városvezető.
Ebéd után a szórakozásé volt a főszerep. Az óvodások most is kedves
műsorral érkeztek. Az asszonykórus
nélkül pedig nem létezhet falunap.
A jókedvet szolgálta a nemescsói
Tézsula Hagyományőrző Együttes,
a Country táncosok és a ConcordiaBarátság Énekegyesület is.
A habpartit a kőszegi önkéntes tűzoltók produkálták, de volt arcfestés,
kutyabemutató, ráadásnak pedig a

Kőszegfalvi SE és a Haladás Öregfiúk labdarúgó mérkőzésén drukkolhatott a közönség. A szerencsések
tombolatárgyakkal gazdagodtak, a
táncos lábú vendégek pedig élvezhették a báli zenét, mulatságot.
Gyarmati Kálmántól megtudtuk,
az ínyencek is megtalálhatták a
fogukra valót, hiszen számos étel
közül válogathattak. A vad-, marha- és csülökpörkölt mellett, rotyogott a babgulyás és a halászlé.
Különféle sütemények kellették
magukat, mintegy kétezer palacsinta is elfogyott.

Lukácsháza
Május 9. Új híddal gazdagodott a
falu. A Horváth József utca lakói a
Kossuth Lajos utcabeli „idegenlégiósokkal” kiegészülve társadalmi
munkában kitisztították a Gyöngyös patak melletti ösvényt. Ennek
eredményeként már kényelmesebben lehet eljutni a Kossuth L. utcai
haranglábtól a folyóvíz mentén a
víztározó zsilipjéig. S hogy semmi

40 éve
Gyöngyösfalu: Május 31-én a 40
éve folyamatosan állított májusfa kitáncolásával vette kezdetét a
hagyomány. A Szőlőfürt Egyesület
a pösei civilekkel összefogva Májusfa kitáncoló ünnepet szervezett
az Utiro Térségfejlesztő Egyesülettel. A felhők egész délután gyülekeztek, de szerencsére a közönség
nem ijedt meg, és több mint százan
mentek a közösségi programra. A
Gyöngyház Egységes Óvoda Csibe csoportjának májusfa kitáncoló

Velem
Gesztenyevirágzás hete június
18 – 23. Kiállítás június 19 – 23ig nyitva 14 – 19 óráig a Kultúrotthonban. Előadások a Kultúrotthonban, naponta 19 órakor. Június 19.
Kardos Tamás: Keretbe zárt világ.•
Június 20. Szenkovits Péter: Egy
rajongó újságíró Törőcsik Mariról.
• Június 21. Ilon Gábor: Kőszeghegyalja régészeti öröksége. •
Június 22. Keszei Balázs: A Kőszegi

Pünkösdölő
Cák: Kilencedik alkalommal rendezték meg a pogányoki „Nyitott Pincék” napot Pünkösdkor. Közel nyolcszáz visszatérő, borszerető vendég
lepte el Cáktól a Kampits pincéig a
borosgazdákat. 11-kor nyitották ki
a „kapukat”. Az eseményt Paukovics
Józsefné polgármester nyitotta
meg. Köszöntötte a rendezvényt
Ágh Péter országgyűlési képviselő
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akadály ne legyen a gyalogosok
számára, még egy hidat is építettek, amelynek fő építője kiállta a
hídpróbát, a próbaterhelésnél bátran állt a híd alá.
Május 13-án került sor a Közösségi Házban a Nyugat-Magyarországi
Utánpótlás Akrobatikus Rock ’n’
Roll táncversenyre.
Május 28-án tartotta Lukácsháza
és Gyöngyösfalu civil szervezetei,
az Önkormányzat, és a Közösségi
Ház szervezésében a gyermekna-

pot. A program 10 órakor közös
zenéléssel kezdődött, majd a legkisebbek részt vehettek a babaringató rendhagyó foglalkozásán.
A Capito gitársuli bemutatója
mellett a focipályán folyamatosan zajlottak a sportprogramok,
ahol még dedikált mezt is lehetett
nyerni. A gyerekek sok lehetőség
közül választhattak. Felülhettek
a fogatokra, a pónikra, kipróbálhatták az íjászatot, a légpuskával való célbalövést, a kézműves

körjátéka indította el a programot.
Kiss Tibor polgármester köszöntötte a résztvevőket, Bolfán Csaba az
Utiro egyesület céljairól beszélt.
Majd a helyi férfiak úgy, ahogy
április 30-an magasba húzták, biztonsággal a földre fektették az óriásfát. Ezúttal a fa új tulajdonosa ifj.
Tar János lett. A jó hangulatnak az
égiek májusfa siratása vetett véget,
de a MozaikDuó ritmusai hallatán
az ünnep folytatódott. Találkozunk
jövőre a következő falurészen: Seregélyházán.
Köszöni a Szőlőfürt Egyesület mindenkinek a segítséget!

Bordalok a szőlőhegyen

Hegység növényvilága. • Június 23. Fehér Zoltán: Mindennapi
gyógynövények.
Kukucskáló délutánok: június 19
– 23-ig. 14-00 és 18.00 óra között. Bepillantás a vállalkozó kedvű velemiek otthonába. Gesztenyés
palacsinta kóstoló, fűszercsokrok
készítése, kürtöskalács sütés, kézműves mesterségek bemutatója.
Gesztenyevirág piknik: indulás
június 18. vasárnap 16.00 órakor a
Hősök kapujától.Távolság ezer méter, majd piknik a gesztenyésben.
és Majthényi László a megyei közgyűlés elnöke. Mándl Tibor borász
technikai eligazítást tartott a vendégeknek. A jó hangulatot megalapozta több zenés-táncos program.
A pincesori – Szabadtéri Néprajzi
Múzeum a rendezvény ideje alatt
ingyen látogatható volt. Folytatásra érdemes ez a rendezvény, évről
évre nő a látogatók száma. Újabb
tervek születtek, a Cákon készülő új
turisztikai információs pont is fontos
szerepet tölthet majd be.

foglalkozások, arcfestés mellett
betekintést nyerhettek a tűzoltók,
a polgárőrök és a rendőrök munkájába, de hatalmas traktorokat
is láthattak. A vendéglátásról a
Borbarát Hölgyek, a Lukácsházi
Boszorkányok, a Nyugdíjas Klub, a
gyöngyösfalui Szőlőfürt Egyesület,
valamint a képviselő-testület tagjai gondoskodtak. Népszerű volt a
lángos, a palacsinta, a sok-sok sütemény. A rendezvényt egy közös
gulyásparti zárta.

Kőszegszerdahely: Ebben a szervezésben talán soha újra meg nem
rendezhető történelmi koncertet
tartott a világhírű pécsi Bartók
Béla Férfikar május 28-án, délután
a szőlőhegyen. A karnagy Lakner

„Dalos falu Kőszegszerdahely,
hiszen két énekkar is működik” –
mondta Lakner Tamás, aki a koncert végére a jelenlévőkből megalakította a harmadikat a közös
éneklés érdekében. A profi módon

Tamás az énekesekkel tért vissza
a szülőfalujába, oda, ahol édesapja
iskolaigazgató volt, az édesanyja, mint énektanár megalakította
az első Vadrózsa énekkart. „Fiam,
hozd el ide az énekeseket!” –
mondta a karnagy nagypapája,
aki ezt nem érhette meg 92 éves
koráig. A megtartott „Jó bor kell
a magyarnak” koncerten, vagy inkább egy baráti, kedves közös daloláson 183 fő vett részt, akik bújtak a fák, a régi pincék árnyékába.
Nemcsak a faluból jöttek, akik ott
voltak, a dalolás egyedi élményével
térhettek haza. Az énekeseit délben
az önkormányzat látta fogadta, a
vendéglátókat az énekesek dallal
köszöntötték. A jó étvággyal elfogyasztott gulyás után a szakácsokat
is meglepetés érte, amikor a férfikar
feléjük fordult és énekkel köszönték
meg a munkájukat.

eladott bordalok varázslatos hangulatot árasztottak, opera, operett,
és a Kodály művek messzire elvitték
a falu, a Bartók Béla Férfikar hírét
az ajándék koncert keretében. Lakner Tamás visszatért, mint máskor is
a falujába, az énekesek megérkeztek, és megismertek egy szép környezetet. Kisebb túrán ismerkedtek
a környékkel, majd azt kérdezték
Tamástól: „nem értjük, miért jöttél
el innét”. Talán azért, hogy a Bartók Béla Férfikar világhírű legyen,
és öröm legyen a gyökerekhez való
visszatérés. Ezúttal nemcsak viszszatért a gyökerekhez Lakner Tamás
az énekeseivel, hanem emlékezetes
programot hozott létre. A domboldalra felépített pincék közé invitálta
a lakosságot, akik estig beszélgettek, poharazgattak, hogy a „ne csak
együnk, igyunk is” valóság legyen.
Kámán Z
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NYITVA TARTÁS:
Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

Mester Center

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

Átfogó nyári akció:
Minden Stihl gépből 10% kedvezményt
adunk a készlet erejéig akár áruhitelre is.
Hitelügyintézés helyben az üzletünkben.
Megvásárolt gépeinkre teljes körű garanciát
és szervizlehetőséget biztosítunk.

Tápoldatok, műtrágyák

széleskörű választékban kaphatók:
Substral • Compo • Voldünger • Wuxal
Substral általános tápoldat akció 1200 Ft/l!
Órási választékban szezonális termékeink:
szőlő kötözők • kötöző drótok • növénykötözők •
keményfából készült növénykarók különböző méretekben

Barkácsol vagy felújít,
üzletünk árukészletét bővítettük
festő és kőműves szerszámokkal.
Szegek és csavarok

kibővített választéka, doboz vásárlás esetén

10% plusz kedvezmény!

Az Év jubilánsai
Az Év jubilánsai címet kapta a
Kőszegi Vonósok nyári koncertje.
(Az elhangzott művek zeneszerzőinek születési vagy halálozási
évfordulóját jegyezzük ebben az
évben.) Mint egy színes csokor,
úgy állt össze a nyári virágokból
kötött zenei bokréta, amelyen,
mint valami díszes szalag tündö-

költ a legismertebb Strauss-darab.
„Nagy lépést tett a zenekar megint.
Olyan műveket játszottunk karmester nélkül, amelyek a profik
számára sem egyszerűek. Nagyon
büszke vagyok rájuk!”– nyilatkozta
Scheer Bernadett koncertmester az
estet követően.
A zeneszerzők mellett az igazi ju-
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biláns a vonósok együttese, hiszen
pontosan 20 évvel ezelőtt adták első
önálló koncertjüket. Az egykori műsorból is jutott az idei összeállításba.
(Megjegyzendő, hogy a várszínházi
programsorba bekerülő KV-est házigazdája, a Kőszegi Várszínház is
kerek évfordulós, 35 éves.)
Mi mással is kezdődhetett volna
a koncert, mint Kodály Intermezzójával? Ezt követően jött az első
meglepetés. Szólistát avattunk!
Tóth Flóra – a zeneiskola és a KV
tanítványa –, állt az együttes élére.
Charles Danca „Premier solo”-ját
szólaltatták meg. Elismerő taps
honorálta az előadást. Flóra az
izgalom elmúltával elégedetten
mondta: „Sokkal jobban sikerült,
mint vártam!”
Szívhez szóló előadással Gabriel
Pierné Szerenádja következett,
mely után Scheer Uwe és Scheer
Noémi vállalt szólószerepet Telemann kétbrácsás versenyművé-

Esterházy trió – világhírű zongora
Április 16-án, Húsvét vasárnapján
adott nagysikerű koncertet a
kőszegi
kötődésű
Esterházy
trió a Dr. Nagy László EGYMI
dísztermében. A kamarazene számára ideális volt az egykori kápolna akusztikája, ugyanígy a Bösendorfer Imperiál zongora, amelyet
Sebestyén Ernő hegedűművész vásárolt a kőszegi koncertjei számára.
A világhírű hegedűművész több
évtizedes németországi tevékenységét követően, a Müncheni
Zeneakadémia tanszékvezető professzoraként vonult nyugdíjba és
telepedett le Kőszegen 2005-ben.
A következő évben pedig megalapította – herceg Esterházy Antal

írásos hozzájárulásával – az Esterházy triót. amelynek további
tagjai Bognár Ferenc zongoraművész és Mérei Tamás csellóművész.
Repertoárjukban szerepelnek bécsi
klasszikusok remekművek éppúgy,
mint a romantikus
kamarazene. A közös pont a tökéletes
harmónia, a művészi előadásmód,
amelyet bizonyítottak a Huber László
polgármester által
megnyitott Húsvéti
koncerten is.
A műsorban a
klasszikus
bécsi

géniuszok, Haydn, Mozart és Beethoven egy-egy trióját hallgathattuk meg, az előadás kiegészült Dr.
Mátyás Gyöngyi fuvolajátékával.
Kuriózum volt az 1885-ben készült Bösendorfer Imperial zongora
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ben. Sikert aratott Enric Granados
Goyescas részlete is. Hosszú taps
jutalmazta Nagy Bálint kürtjátékát Luigi Cherubini szonátáival;
Schubert Katonaindulója pedig
kiérdemelte azt a fajta vastapsot,
amelyre minden együttes vágyik.
(Érthető módon a ráadásrészlet
is ebből a darabból került ki.) Azt
hihetnénk, mindezt már nem lehet fokozni. Azonban egy hatásos
befejezés – masni arra a bizonyos
színes csokorra –, Strauss Kék
Duna keringője volt. Tudni lehetett
előre: újra magával ragadta a közönséget.
Témák és hangulatok sokfélesége
jellemezte ezt az estét. Nincs mit
hozzátenni, mint azt, amit zárszóként is hallottunk: „Zenével kísért
szép nyarat kívánunk!”
Legközelebb augusztus 27-én
Marton-szálláson várják vonósaink
a zenekedvelőket.
Tóthárpád F.
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hangzása. A mérete és hangzása
miatt a zongorák császárának tartott hangszert a gyár specialistái
hozták tökéletes formába a koncert
előtt. Kőszegre „költözött” egy világhírű zongora. Az Esterházy trió
tervei szerint Nagy Gábor igazgató
pozitív hozzáállása nyomán a hangszer mostantól a Dr. Nagy László
EGYMI dísztermében „lakik”,
hogy a jövőben biztosítva legyen
a trió és barátaik számára a legjobb versenyzongora.
Az Esterházy trió augusztusban fesztivált tervez a Dr. Nagy
László EGYMI dísztermében,
amelynek célja, tovább vinni a
város Liszt és Kodály nevével
fémjelzett zenei múltját. Már
Japánból is jelezték részvételi
szándékukat.
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BE-JÓ, a nagycsalád
KÜ LÖ NFÉ LÉ K
20

Föld körüli és időutazásra invitálta
a közönséget a BE-JÓ Táncegyüttes
június 3-án a vár lovagtermében.
A rendhagyó táncos, zenés, vetített
képes időutazás az őskorban kezdődött, hogy az ókori Kínát, a vadnyugatot, a mai Kubát és Brazíliát
érintve, végül hazavezessen.
Minden alkalom megdobogtatja a
szíveket, amikor csemetéink produkcióinak tapsolhatunk. Öt korcsoport, ötven gyerek és fiatal soksok órai felkészülésének gyümölcsét
láthattuk. Bizonyítottak, mint már
sok-sok alkalommal. A serlegek ott
díszelegtek a színpad elején. Csillogásukat csak a szülők, nagyszülők
szemeinek fénye múlta felül, no és
a szereplők színpadi megjelenése.
A gálán területi és országos táncfesztiválokon szereplő koreográfiákat láthattunk. Az egész estét
betöltő műsorfolyamból csak néhányat emelek ki. Különleges, nagyon
látványos produkció volt a „Vámpírkeringő” (Arany minősítés, Zugló Kupa Különdíj). Az együttesbe
visszajárnak a felnőtt lányok. Baranyai Katalin, Darnai Diána és Faragó Regina charlestonja a gazdasági
válság éveit idézte. A biztos sikert
garantáló Monti csárdás (Arany
és különdíj – Kaposvár) ezúttal is
jó választásnak bizonyult. A legkisebbek elsöprő fellépése mellett
ugyancsak telitalálat az anya-lánya
tánc, de az anyukák önálló produkciója is – igazi nagy „durranás”
volt – bebizonyította, hogy vannak
még rejtett tartalékok! Az egyik
leginkább figyelemreméltó előadás
a „Pom-pomádé” címet viseli. A
produkciót leginkább minősítő jelző az, hogy: szuper! Nem véletlen,

hogy ez a koreográfia is ott lehet a
június végi Európa
Bajnokságon.
Új
csillagot is avattunk.
Kumánovics Kata
éneke elbájolta a
nagyérdeműt.
A záró táncban az
összes
„BE-JÓművésznő” színpadra állt, hogy fergeteges kavalkáddal intsen búcsút
– a viszontlátásig. Az BE-JÓ gálája
véget ért, de a munka nyáron sem

áll le. Számos fellépés várja a korcsoportokat.
„A jó tanár olyan új világot nyit meg
emberben és tudásban, amelyet a

Vas Megyei Értéktárba
Körmenden, a Batthyány Örökség
Központ Kastélyszínházában rendezték meg 2017. május 27-én a
Vas megyei értéknapot, amelyen
átadták a Vas Megyei Értéktárba
történő felvételről szóló okleveleket.
Bebes István, Körmend polgármestere beszédében kiemelte, hogy
Vas megye gazdag kulturális és
történelmi értékekben, amelyeknek megjelenítését és megőrzését
sokan tartják fontosnak. Az értéktárak létjogosultságát bizonyítja,
hogy hazánkban már kilencszáz
önkormányzat hozta létre azt és
kezdték el összegyűjteni értékeiket,
így formálva tudatosan a nemzet
arcát – mondta ünnepi köszöntőjében V. Németh Zsolt felelős államtitkár.
Kőszegről két értéket is méltónak
találtak a Vas Megyei Érték címre
és annak használatára. Bekerült a
megyei értéktárba a Küttel gyógy-

szerészdinasztia, mely nemcsak
a megye, de az ország legrégibb
patikusdinasztiája is egyben, illetve a Szőlő Jövésnek Ünnepe.
Ezzel Kőszeg legjelentősebb hagyománya előtt megnyílt a lehetőség, hogy a Szellemi Kulturális
Örökség listája mellett felkerüljön
az Emberi Erőforrások Minisztéri-

világ soha nem felejt! … A
jó tanár már elfogadta saját
magát. Személyes, egész
életével tanít és nevel.”
A BE-JÓ, a nagycsalád
megint „villantott” egyet.
Tánc és pedagógia ez kérem, s talán nem bánt senkit, ha ezúttal az utóbbira
helyezem a hangsúlyt, mert
Pedagógia ez: nem is akármilyen!
(2016 júniusában megalakult, októberben pedig bejegyezték
a BE-JÓ Táncegyüttest, mint egyesületet.) Gratulálunk!
Tóthárpád F.
uma ágazati értéktárába, illetve a
Kiemelt Nemzeti Értékek, majd a
Hungarikumok közé.
E két idei címmel, már hétre emelkedett a Vas Megyei Értéktárba felvett kőszegi értékek száma. Ezek:
Kőszeg, mint várváros és középkori
védművei; A jezsuita officina bútorzat; A Szőlő Jövésnek Könyve;
A kőszegi Jurisics-vár; valamint
Chernel István szellemi és tárgyi
öröksége.

Etzlinger-Koppándi kiállítás
A Csók István Művészeti Egyesület
rendhagyó kiállítással jelentkezett
május 12-én. A kiállító két művész,
Etzlinger Ursula és Koppándi József
újabb bemutatkozása a 10 éves
Myrtill Alapítvány ünneplésével
vált teljessé.
Etzlinger Ursula a linzi főiskolán
végezte iparművészeti tanulmányait, de munkássága csak nyugdíjazása után teljesedett ki. Fémlemez, papír – origami, kirigami
– felhasználásával készít térhatású
műveket, amelyeket aztán lefény-

képez és átdolgoz a digitális technika segítségével.
Koppándi Jószef Erdélyből indult,
Ausztriában telepedett le, mára pedig már kőszegi alkotóvá vált. Képzőművészeti gimnáziumot és főiskolát végzett. „Részben elidegenített figurák és formák segítségével
próbál bizonyos hangulatot és térvilágot alkotni” – mondta ismertetőjében Huber László polgármester
úr, a megnyitó délutánján. Kiállított
képeinek egy része a születésnapját
ünneplő Myrtill Alapítvány inspirá-

10 éve a gyermekekért
A Kőszegi Beteg GyermekekértMyrtill Alapítvány és a Csók István
Művészkör kapcsolata nem új keletű. Az alkotók karácsonyi árveréseikkel rendszeresen támogatják a beteg
gyerekek gyógyulásáért tevékenykedő alapítvány munkáját. Myrtill volt
az a négyéves kislány, akiért először
született összefogás, és teljesedett ki:
Gráf Györgyi és Soskó András kezdeményezésére. Számtalan koncert

és rendezvény fűződik a nevükhöz,
melynek eredményeként, és a jelentős civil támogatásoknak köszönhetően tudnak segítséget nyújtani. (Az
idei Megyebál tombolabevétele 500
ezer forinttal növelte a rendelkezésre
álló összeget.) Az elmúlt 10 év alatt
10 730 000 Ft-ból gazdálkodtak,
húsz beteg gyermeknek 6 130 000
Ft értékben segítettek. Speciális
kül- és belföldi gyógykezelések,



ITT VAGYUNK!
Már az Ön településén
is elérhető!

Nincs árukapcsolás,
nem kell sem TV, sem telefon
előﬁzetés!
Akár hűségnyilatkozat
nélkül is köthető!
Több mint 10 éves
távközlési tapasztalat!
Apró betűs részek nélkül!
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ciójára kerültek a falakra.
A képzőművészeti élményt a zene
élvezete fokozta. Soskó András
Gráf Györgyi zongorakíséretével
„rögtönzött” mini koncertet.
A mai este „egyrészt legyen a kiállító művészeken keresztül a Csók
István Művészkör példaértékű jótékonysági tevékenységének az
ünnepe, másrészt legyen a 10 éves
Myrtill Alapítvány jubileumi ünnepe
is, elismerve az alapítók, valamint
a kurátorok és lelkes támogatók
áldozatos, emberszerető munkáját!”
– mondta Huber László. Kívánsága
teljesült!
TáF.
gyógyászati eszközök, gyógyszerek,
szállások, útiköltségek díjait fizette
az alapítvány. Az alakulás óta kuratóriumában történtek változások. A
jelenlegi elnök Gosztonyi Józsefné, a
titkár pedig G. Szabó Erzsébet. Gráf
Györgyi megköszönte a leköszönő
kuratóriumi tagok éveken át tartó
munkáját, és a város támogatását
is. „A rászoruló családokat pedig kérem, a jövőben is bátran forduljanak
hozzánk! – mondta zárszóként.
TáF.
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Sajtóhír
Szilágyi Miklóst, Kőszeg Város
Koncert Fúvószenekarának karnagyát választották Magyarország
legjobb könnyűzenei hangszerelőjének. A Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség márciusban
írt ki pályázatot könnyűzenei
hangszerelések készítésére, ennek
célja volt a magyar könnyűzene
fúvószenekarok körében történő
népszerűsítése. Szilágyi Miklós hét
éve irányítja a kőszegi fúvósokat,
és szinte a kezdeti időktől készít
hangszereléseket, könnyű- és komolyzenei átiratokat. A népszerű
hangszerelések meghatározzák
Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara hangzásvilágát.
A MAFUMASZ pályázatára László
Attila és Horváth Attila szerzeményét, a Cserháti Zsuzsa által előadott „Akad, amit nem gyógyít meg
az idő sem” című dalt hangszerelte
Szilágyi Miklós. Az ünnepélyes díjátadó, egyben bemutató 2017. július 8-án a Sárvári Fúvószenekari
Verseny és Fesztiválon lesz.
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MICROWEB Internet
Ügyfélközpontú, független,
szupergyors internet szolgáltatás
Vezeték nélküli kapcsolat,
nagy lefedettség!

Hazai szolgáltató!
Elérhető, élő ügyfélszolgálat!

Csökkentek a havidíjak!!!
Díjcsomagok 2 éves szerződés esetén:

15M

30M

Letöltés 15Mbps
Feltöltés 1,5Mbps
Belépési díj: 10.000 Ft

Letöltés 30Mbps
Feltöltés 3Mbps
Belépési díj: 10.000 Ft

Havi díj: 3250 Ft

Havi díj: 6040 Ft

A legolcsóbb havidíj: 2325 Ft

info@microweb.hu • +36 94 777 001 +36 30 768 2873

A tájékoztatás nem teljes körű.
Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

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

I SKO LÁ K

ERASMUS+ programban az Evangélikus Szakgimnázium tanulói
évek óta részt vesznek.
Az idei tanévben 6 diák utazott
Magyarországról farmgyakorlatra, közülük hárman – Baranyai
Tamara, Csapó Réka és Kovács
Dominika – a kőszegi iskola 10.A
osztályos tanulói. Ezt megelőzte
egy egyhetes nyelvi és kulturális felkészítő Sanitzban. Öthetes
gyakorlatukat a Reimer haflingi
tenyészetben Zarnewanzban, illetve Zehlendorfban egy sportlovardában, Mecklenburg-Vorpommern
tartományban töltötték el, amelynek eredményeként további szakmai és nyelvi ismereteket szereztek. A képzésről Europass mobilitási bizonyítványt vehettek át
2017. május 29-én a Herman Ottó
Intézetben. Ezzel a dokumentummal könnyebben érvényesülhetnek
majd a munkaerőpiacon.

2017. JÚNIUS 13.

Az új közismereti és szakmai kerettantervek bevezetése óta első
alkalommal hirdette meg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal a szakmai versenyeket. Az
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak (ÁSZÉV) szakmai tanulmányi verseny első, on-line fordulóját 2017. március 16 –17-én
rendezték meg.
A Mezőgazdaság ismeretek tantárgyból Drácz Tímea, Hajas József, Vers Áron, Kereskedelem
ismeretek tantárgyból Derdák
Evelin, és Glatz Kitti 12.A osztályos tanulók teljesítették eredményesen a feladatlapokat. Mindannyian bejutottak a 2017. április
3 – 4-én Szolnokon megrendezett
országos döntőbe.
Minden kőszegi diák a felsőfokú
tanulmányaikat elősegítő többletpontokat szerzett. Az eredményt
segítették a felkészítő tanárok:
Csehné Hámori Éva, Melhardtné
Nagy Zsuzsa, Dr. Mentes Katalin és
Török Miklós.

Büszkék lehetnek
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A Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola fontosnak
tartja, hogy a diákok a művészet
megismerése területén is fejlődjenek. Büszkék lehetnek az alábbi
tanulókra az idei tanév eredményei
alapján.
Tánczos Krisztofer Zoltán 3.A osztályos tanuló szép énekhangjával
már évek óta elvarázsolja a közönséget. Ebben segítségére van a
felkészítő tanára Kállai Judit. Nemzetközi tehetségkutató versenyen
Leonard Cohen – Király Péter:
Halleluja című dalával I. helyezést
ért el, és kiérdemelte a különdíjat is. A III. Vi-Va Star
versenyen népdal kategóriában arany minősítésben
részesült. A Kőszegi Városi
Művészeti Szemlén szintén
arany minősítést szerzett,
majd a megyei Művészeti
Szemlén népdal és egyéb is
kategóriában III. helyezést
ért el. Számos meghívást
kap különböző rendezvényekre, idősek otthonába.
Legutóbb a II. Kőszegi
Nemzetközi Képzőművésze-

ti Biennále megnyitóján szerepelt.
Dudás Dávid gitáros és Ördög
János a metallofon megszólaltatásában jeleskednek. Ők a Városi
Művészeti Szemlén ARANY minősítést szereztek. Felkészítő tanáruk:
Kocsisné Pethő Judit. Eredményeket mutatott fel Sallay Roland (3.a
osztály), aki a városi szavalóversenyen különdíjban részesült, a
városi művészeti szemlén vers és
próza kategóriában ezüst minősítést érdemelt ki az előadása. A
felkészítésében Kállai Judit tanárnő segített.

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

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

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
(műszakos munkarendben)

Az Ön képességei:
• Középfokú műszaki végzettség (pl.: lakatos,
autószerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépszerelő)
• Szakmai tapasztalat termelő vállalatnál
mechanikai karbantartási területen
• Jó probléma megoldó képesség
• Megbízható, önálló munkavégzés
A Mi elvárásaink:
• A termelésben üzemelő berendezések mechanikus telepítése, javítása, tervezett karbantartása
• Hibaelhárítás szoros együttműködésben
az elektromos karbantartókkal
• Elvégzett javítások dokumentálása

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.
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Ovim slavljem mogli smo iskazati svoju
ljudsku i krščansku zahvalnost nebeskoj
Mariji, koja kroz stoljeća utica na sadržanje i oblikovanje našega identiteta.
Május 27-én a Gradistyei Horvátok
Egyesülete szervezésében közel 350
hívő zarándokolt Horvátjárfaluba
(Slovákia) a Máriazelli Utazó Máriához. A horvát és magyar nyelvű vallási találkozás tovább erősítette a hívők
önazonosságát és hitét.

Marija Fülöp Huljev

Farniki Dr. Ive Smatovich, Štefan Dumović i
Jozef Kemp pri maši

Dio hodočasnikov pred crikvom u Bizonji

Német nemzetiségi hírek
Deutsche Messe am 13-en Mai Wallfahrt nach Steinberg-Dörfl
in der Herz-Jesu Kirche
zur Bründl-Kapelle
Minden év május 13-án német nyelvű a
fatimai mise, melyet ebben az évben Ghinari

János Steiberg-Dörfl osztrák települések plébánosa mutatott be a német ajkú hívek és énekesek közreműködésével, a szentbeszédet Németh
Csaba káplán tartotta. A Jurisics téren álló Mária
szoborhoz vonultunk körmenettel, ahol a Máriatisztelő hívek elimádkozták a Lorettói-litániát. A
szentmise után közös agapét tartottunk.

2011-ben született meg a gondolat, hogy egy, a
környéken lévő Mária-kápolnához szervezzen a
Német Önkormányzat egy gyalogos, ill. buszos
zarándoklatot.
Május 21-én, vasárnap a gyalogosok
Rattersdorfból indultak Oberloisdorfon át a
steinbergi Mária-kápolnához. Nagy örömünkre
sokan tartottak velünk a zarándokúton. Akik
nem vállalták a gyalogos utat, busszal és au-

tókkal érkeztek a ligetes „Bründl-Kapelle”hez (Forráskápolna), ahol János Ghinari
steinbergi plébános és Németh Csaba káplán
német nyelvű szentmisét tartott. A nyugodt környezetben agapé és közös beszélgetés tette ezt a
napot varázslatosan széppé. Feltöltődve és hálát
adva estefelé indult vissza a kb. 80 zarándok.

Deutscher Rezitationswettbewerb in Budapest
„A német nemzetiségi szavalóverseny nem csak
a német nyelv ünnepe, hanem nagyszerű alkalom arra is, hogy a hazánk különböző szegleteiben élő ismerősök összejöhessenek, beszélgethessenek egymással és örömüket leljék fiatal
tehetségek előadásaiban” – e gondolatokkal köszöntötte a szavalóverseny 13. országos döntőjének vendégeit Tápai Ildikó, a budapesti Német
Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium igazgatója. Több mint kétszáz általános és középiskolás
tanuló sikeresen szerepelt a regionális elődöntőkön, és így meghívást kapott a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata által fenntartott fővárosi iskolában május 19-én rendezett
országos döntőre. Unger Liza a Balog iskola
8.a osztályos tanulója kategóriájában az előkelő 10. helyet szerezte meg. Szívből gratulálunk
neki és Ambrusné Kluk Andrea tanárnőnek!
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

KŐ SZEGI NÉM ETEK

U organizaciji DGHU s četirimi autobusi su se
krenuli hodočasniki na ljetošnje shodišće 27.
maja Putujućoj Celjanskoj Mariji u Hrvatski Jandrof(SVK). Blizu sedamdesetimi su se dali piše iz
Bizonje (H) kade su se skupili oni vjerniki ki su
na ov način htili pokazati svoje žrtvovanje BD
Mariji. Hrvatski Jandrof je dio grada Požona. Selo
se nalazi na graničnom trokutu tri držav. U crikvi
sv. Mikule mjesni farnik Jozef Kemp pozdravio
je vjernike iz hrvatskih fara Jurske i Sambotelske biškupije. Glavni celebrant velečasni Štefan
Dumović pri prodiki izrazio je važnost i poštivanje Majke Božje. Dr Ive Smatović profesor u
mirovini iz Jure povidao je o fatimskom skazanju Blažene Divice.
Na kraju svete maše predsjednik
DGHU Vince Hergovich zahvalio
se je svim pomagačem vjerskoga
susreta. Pri ophodu napunile su se
ceste oko crikve sv Mikule Marijanskimi jačkami i molitvom. Po
maši pojedino su se ljudi obrnuli
kipu Majke Celjanske sa svojom
prošnjom, molbom i hvalom. Oko
tristo pedest vjernikov su primili
na agape domaćini u mjesni kulturni dom.

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Hodočašće Putujućoj Celjanskoj Mariji
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In memoriam Pakusza Vilmos
IN MEMORIAM

1979 őszén is izgatottan gyülekeztek a gimnázium első osztályosai a Jurisich Miklós Gimnázium
udvarán. Hamar kiderült, hogy az I. a osztályban
az osztályfőnök, a magyar nyelv és irodalom, a
francia nyelv tanára Pakusza Vilmos tanár úr lesz.
A felsőbb évesek már irigyeltek bennünket, de
mi csak később értettük meg, hogy miért. Nem is
igazán a gimnáziumi évek során, hanem később!
Pakusza Vilmos 1948-ban született Hercegszabaron, Baranya megyében. Az általános iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot Mohácson
végezte. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom, francia nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet.
1972-ben a szombathelyi Kanizsai Dorottya
Gimnáziumban kezdett el dolgozni. Megnősült,
majd két gyermeke született.1975-től a kőszegi
Jurisich Miklós Gimnáziumban adta tovább tudását és gondolatait nyugdíjazásáig.
Pakusza tanár úr ahhoz a kiemelkedő egyéniségeket felsorakoztató jurisichcsos tanárgeneráci-

óhoz tartozott, akik diákra, kollégára
egyaránt nagy-nagy hatással bíró
pedagógusok voltak.
Az osztályfőnökünk viccesnek tűnt
sajátos humorával, szokatlan szófordulataival, különös értékelési rendszerével. Amikor azonban verset,
vagy más irodalmi alkotást olvasott
fel, pisszenés sem hangzott az órán. Ahányszor
csak rágondolok, mindig megerősödik bennem
az a trivialitás, hogy az irodalom nem csak tudomány, de igazi művészet is!
Tanítványai közül sohasem kerültünk szégyenhelyzetbe, akár a kollégiumban diákos, de komoly
témákat érintő eszmefuttatásokon kellett előszedni, illetve használni az órán hallottakat, akár az
érettségi vizsgán kellett számot adni a tanultakról.
Ismereteinek magas fokáról árulkodik az a történet, amikor egy francia kiránduló csoport tagjai
– akiket vezetett a városban – megkérdezték tőle,
hogy hol tanult meg ilyen jól magyarul.

In memoriam Cserkuti István
Ismét gyászol a kőszegi borász társadalom. Életének 80.
évében meghalt a borászok
korelnöke Cserkuti István.
A szőlő iránti elkötelezettséget
édesapjától örökölte. A családban ő volt a legfiatalabb
gyermek, ő maradt itthon,
hogy szülei támasza lehessen.
Már gyermekkorában segített
a szülői szőlőültetvény gondozásában.
Az iskolák elvégzése után ÉDÁSZ dolgozó lett,
majd a Kőszegi Kirendeltség vezetője.
Munkája mellett mindig is a szőlészet-borászat
érdekelte, ez jelentette az életét. Folyamatosan
képezte magát, mindig nyitott volt az új mód-
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szerekre akár a szőlészetben, akár a
borászatban.
Édesapja halála után 1978-tól tagja
lett a Szőlőtermelők Szövetkezetének,
1992 óta pedig a szövetkezet igazgatóságának. Szívügyének tekintette a
szövetkezet sorsát. Munkájával, tanácsaival nagyban segítette a szövetkezet
eredményes működését. Az ő vezetésével alakult ujjá a rendszerváltás után a
Kőszegi Hegyközség. Hét évig volt a hegyközség
hegybírója. Mindig azon fáradozott, hogy a Kőszegi Borvidék visszanyerje régi rangját. Hazai és
nemzetközi rendezvényeken szinte elsőként vett
részt és öregbítette a kőszegi bor hírnevét.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Pakusza tanár úr negyvenegy
éven át tanította a fiatalok generációit. A nappalis tanulók
mellett, oktatta a laoszi diákokat, a külföldön élő magyarok
gyermekeit, tanított a levelező,
majd az esti tagozaton. Mindig
tudta, hogy mikor mi és kinek mi
a legfontosabb az elsajátítandó
tananyagból. Tanárként és kollégaként is a középutat szem előtt
tartó, szélsőségektől mentes személyiség volt.
Idősödve egyre kevesebb órát látott el, a 20122013. tanév évzáróján pedig nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük! Akkor azt mondta:
„..már hat éves korom óra iskolába járok, most
itt az ideje, hogy ne járjak!”
2015-ben gyermekeihez költözött Budapestre.
Pár héttel ezelőtt kórházba került.
Pakusza Vilmos tanára úr július 26-án lett volna
69 éves.
Nyugodjon békében!
Keszei Balázs,
volt tanítvány, a JMG igazgatója

„Gyuri, jövök!”
Gyuri, ahogy a városban ismerték egyik csütörtöki reggelen háromnegyed hatkor ment
el, hagyta magára három szerető gyermekét, és élete párját, feleségét, akikhez erősen ragaszkodott. Az asszony fél év múlva,
csütörtök este háromnegyed hatkor családja
körében töltötte perceit.
„Gyuri, jövök!” – mondta csendesen, aztán
elindult a végtelen útra.
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Ez évtől az Utánpótlás Futball Club
Kőszeg (UFC) sportolói új Ford
TOURNEO mikrobusszal utazhatnak
a sportversenyekre. Mindez nem valósulhatott volna meg a Kromberg
és Schubert Kft. nagy összegű társasági adójának támogatása nélkül.
A fiatal 5 és 16 év közötti lányok
és fiúk Kőszeg három iskolájában
tanulnak, többen a környék falvaiban élnek. Jelenleg 77 fő labdarúgó
és 55 fő igazolt kézilabdázó öt korcsoportban tartozik az egyesülethez.
Sportágak és korosztályok szerint is
külön edző foglalkozik a fiatalokkal.
Kromberg és Schubert Kft. vezetése
jól látta UFC-ben folyó munkát, hiszen a két fél közötti kapcsolat több
évre nyúlik vissza. Egyrészt a kft.
dolgozói révén, másrészt 2012. év
óta támogatják az egyesület nyári
sporttáborait. Az egyesület egyre
nehezebben tudta megoldani a

fiatalok utaztatását, ezért a cég vezetői felé kéréssel fordultak, amely
meghallgatásra, támogatásra talált. Az UFC vezetése választotta
ki az új Ford Tourneo mikrobuszt,
amelynek felszereltsége az ifjú
sportolók minden igényét kielégíti.
A Kromberg és Schubert Kft. május 31. határidővel eredményesen
lezárta a 2016-os gazdasági évet.
Az elmúlt évben az autógyártásban
természetes modellcsere részeként
BMW E6-oshoz a kábelkötegek
gyártását befejezték, de az idei
esztendőre is stabil a megrendelés
állományuk. Mindez azt is jelenti,
hogy a cégcsoport biztos termelési
bázisként tekint a kőszegi gyárra. A
kamionok nap mint nap elindulnak
a Kőszegen gyártott kábelkötegekkel az autógyártók telephelyére.
A kft. július 29-én idén is megtartja, ezúttal ötödik alkalommal

Lóránt Gyulára emlékezve
Lóránt Gyula, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, 37-szeres válogatott
labdarúgót, Kőszeg város posztumusz
díszpolgárát 2011 májusában, halála
után 30 évvel temették újra Kőszegen.
Idén május 27-én a Bozsik program keretében labdarúgó tornát rendeztek a város
neves szülöttének nevét viselő sporttelepen. Az ifjú labdarúgó palánták a tribün
mögötti emléksziklánál emlékeztek a jeles sportolóra és edzőre.
Básthy Béla alpolgármester Kőszeg Város Önkormányzata és Neudl
Gábor a Kőszegi FC elnöke fiatal focisták kíséretében koszorúzta meg
az emlékművet. Neudl Gábor ismertette és felavatta a sporttelep előző
két év fejlesztéseit. Automata öntözőrendszert építettek ki az edző és
centerpályán. Fűnyíró traktorokat és a létesítmény fenntartásához,
működéséhez szükséges eszközöket vásároltak. Az utánpótlás számára
személyszállító járművek állnak rendelkezésre, s minden szakosztályi tag,
közel kétszáz fő, komplett sportruházatot kapott. Hatvan gyerek vehetett
részt az ingyenes nyári labdarúgó táborban.További tervek között szerepel,
pályázatok segítségével a pálya világításának korszerűsítése, modern

a Kroschu grillpartit. A változatos
programok része az egészségnap is.
Az Utánpótlás Futball Club Kőszeg
2009 augusztusában alakult, azzal
a céllal, hogy több sportág számára
biztosítson ifjú sportolókat. Lányok
és fiúk egyaránt tagjai a sportegyesületnek. Új kezdeményezés, hogy
2016-tól már a kézilabdára is nevelik a fiatalokat. Az idei esztendőben a
tagok száma 132 fő. Az egyesület a
szülők által fizetett tagdíjból és a TAO
támogatásból tartja fenn magát.
Az elmúlt években számos kiemelkedő eredményt értek el. Először a
2012/13 bajnokságban U-13 labdarúgó csapat, majd a következő
versenyévben U-15 csapat szerezte
meg az aranyérmet a megyei bajnokságban. A tavalyi esztendőben
az U-15 futsal csapat bejutott az országos döntőbe, a Dunakeszin tartott versenyen a 6. helyezést érték

el. Az UFC eredményei alapján több
tehetséges gyerekre felfigyeltek különböző sportvezetők, így négy fő az
Illés, hárman pedig a Zalaegerszegi
TE akadémia játékosai lettek.
Az idei évben ismét remekeltek,
megnyerték az U-16 megyei 1.
osztályú bajnokság északi csoportját. Húsz labdarúgó mérkőzésen 19
meccsen győztek. Veretlenül lettek
bajnokok és a gólkirályi címet is
az UFC Kőszeg labdarúgója Janzsó
Bence szerezte meg 59 góllal.
A győztes csapat tagjai: Abért Márk
/2017. januártól ZTE Akadémia/,
Borsos Bálint, Dan Dávid, Francsics
Erik, Janzsó Bence csapatkapitány,
Kiss Benedek Miksa, Kondics Kornél, Lakihegyi Patrik, Mátyus Márk,
Németh Márk, Őri Kilián, Pásztor
Ádám, Preisz Roland, Seper Noé,
Szilas Balázs, Takács Dorián, Vinkó
Dominik.Vezetőedző: Janzsó László.

SPO RT +

Sikeres pályázat eredménye: FORD TOURNEO CUSTOM

kispadok beszerzése, labdafogó hálók felszerelése és a külső kerítések
megújítása. Neudl a klub nevében köszönte meg Kőszeg Város Önkormányzata, a Vas megyei Labdarúgó Szövetség és a céljaik megvalósításában segítséget nyújtó vállalkozók támogatását.

Május 31-én szomorkás, esős időben a KFC, a Jurisich gimnázium és az
Evangélikus szakgimnázium helyezett el koszorút a temetőben a Lóránt
sírnál. A két iskola nagypályás labdarúgói Lóránt 2011-es újratemetésekor találkoztak először az olimpiai bajnokra való emlékezés jegyében.
A hagyományt máig őrzik. 2016 óta, egy évig gyönyörű vándorserleget
őrizhet a mérkőzés győztese. Első ízben a „Teki” győzött. Idén a gimisek
nyerték a nagy presztízsű, szépszámú szurkolót vonzó mérkőzést.
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SZÍNRE VISSZÜK A NYARAT!
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 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

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.-

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.-

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

VÁRSZÍNHÁZ 1982 –
Édes, fanyar, savanyú – egészséges „ízek”
A 35. évét betöltő Kőszegi Várszínház harminchatodik évadában huszonhét produkció kínál szórakoztató nyáresti szórakozást. A kiállítástól
a komoly- és könnyűzenei programokon át: nevettető és elgondolkodtató esték váltják egymást.
Pócza Zoltán színigazgató kiemelt
néhány programot a változatos
műsorkínálatból. „Négy bemutató
is található az idei kínálatban” –
mondta. A legfiatalabb korosztályt
is megcélozták. Nekik készült a
Kicsibácsi és kicsinéni (Meg az
Imike) c. előadás (június 26 – 27).

Gergye Krisztián rendezésében
láthatjuk a Murlin Murló (július
7 – 8.) című darabot. Itt is találhatunk plusz kőszegi kötődést, hiszen
a díszlet Trifusz Péter munkája. A

nagyszínházi bemutató, amely a
várakozások szerint nyolc estén
„mindent visz” majd, A talizmán
című mosolyfakasztó előadás lesz.
(Rendező: Kelemen József). Ráadás
bemutatóként jegyezhetjük a szintén nagy érdeklődésre számot tartó
Garázsbanda című (július 28.)
koncertszínházi estét.
Újra itt lesz a Hoppart Társulat az
„Árpádház”-zal (június 30.) és
„meglepetésként”Tóthárpád Ferenc
Vadalma című darabját a Soproni
Petőfi Színház társulatával láthatja a kőszegi közönség. Mint minden évben, ilyenkor benépesül a
Jurisics-vár, színészek sürögnek,
rendezők „rendezkednek”… Művészeink június 20-ával foglalják el
újra a várat, és kezdik meg a mun-
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kát. Huszonötödikétől már próbál a
bábszínház, másnap pedig Gergye
Krisztián Társulata is beköltözik a
próbaterekre. Ezekben a napokban
egyszerre három társulat készül a
várban.
A plakátok már megjelentek
a hirdetőfelületeken. Könnyen
észrevehető, hogy a közös motívum,
a gyümölcs. Az arculat tervezőjét,
Trifusz Pétert kérdeztük:
– Ezt talán nem is kell (túl)magyarázni... Nyár, színek, frissesség,
(lelki)egészség, ízek. Édes, fanyar,
savanyú... Olyan motívumokat kerestem, melyek a népművészet „virágnyelvéhez” hasonlóan önmagukban is szépek, dekoratívak lehetnek,
de ezen felül sok mindent el lehet
velük mondani. A metanyelvi többlet vagy eleve adott, vagy kiegészítés, preparálás, új kontextusba
helyezés útján próbáltam meg felerősíteni. A gyümölcsök, zöldségek
gazdag formavilága nagyon inspi-

ráló terület. Jóízűbb velük a munka
is, hiszen a modellek legtöbbjét a
végén elfogyaszthatom.
Egy gazdag zöldség-gyümölcspiac
árukészletéhez befektetés szükséges. A várszínház költségvetése még
nem teljes, de az már biztos, hogy
a sikeres minisztériumi pályázatnak
köszönhetően 10 millió forinttal
több áll rendelkezésre, mint a múlt
évben, és még nincsen eredmény
az NKA-s pályázatok esetében.
(Ne felejtsük el, hogy Pócza Zoltán
ez évtől a Szabadtéri Színházak
Szövetsége elnöki posztját tölti be!)
Sikerült a nézőtér felújítása. Új borítást kapott a padozat. Biztonságosabb, és szebb is lett. (A tervek között
szerepel a teljes nézőtér cseréje.)
„Várhatóan – a négy bemutató miatt is – az idei évünk nagyon zsúfolt lesz. Reméljük, hogy a program
pedig mindenkinek tetszik, mert
sokszínű, változatos” – nyilatkozta
Pócza Zoltán.

mondta Gergye Krisztián. A kiállító
művészek képeivel „minőségi időt

kell eltölteni”, és akkor „el lehet
velük jutni, az időtlenség megtapasztalásához”.
Szüts Miklós képeiről megállapította, hogy megrendítően szabad
tereket, tájakat mutatnak. Velük „a
zárt terek tömött levegője, tenger
vagy erdőszagú vagy hegyillatú
párává tágul. Lehűl, és jóleső frissességgel megborzongat”.
A kiállítás egészen július 31-ig megtekinthető, a színházlátogató közönség számára szabadon megtekinthető az előadások szüneteiben is.
TáF.

Vojinich – Szüts
A színházi évad első mozzanataként – a Kőszegi Művészeti
Egyesület és a Kőszegi Várszínház
közös kiállításán – Vojnich Erzsébet (1953) és Szüts Miklós (1945)
összesen 17 alkotása látható a vár
lovagtermében.
A színházi jelleg azzal is kifejezésre
került, hogy Bánfalvi Eszter színművész felolvasásával és énekével vállalt részt a megnyitón, Gergye Krisztián táncos-koreográfus pedig, aki

ebben az évadban
is, mint rendező is
jelen van a várszínház életében,
a kiállítást nyitotta
meg.
A terekbe belesimulva, melyeket
Vojnich Erzsébet
képei
határoltak, „újra megtanultam táncolni,
megtanultam kinézni a testemből”,
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Gergye és Murlin

Kőszegi „Vadalma”

A kőszegi színházi élet „örökös
tagja” Gergye Krisztián. Rendezése,
a Murlin Murlo (Nyikolaj Kiljada)
pedig az egyik legkülönlegesebb
előadásnak ígérkezik. Még emlékezünk az Egy elsurranó patkány
c. Kristóf Ágota darabra, de milyen
lesz a Murlo?
A kommunista érát, mint világvégi hangulatot idézi meg a mű. „Az
analógiák miatt a Murlin szinte a
Kristóf-mű testvérdarabjának tekinthető”.
Nagyon erős képi megjelenítés
jellemző Gergye Krisztián munkáira, és az abszurditás is jelen van,
mely a groteszkkel együtt a táncos-

A Soproni Petőfi Színház első alkalommal vendégeskedik a várszínházban. Nem véletlen a szerencsés
találkozás, hiszen kőszegi szerző
– Tóthárpád Ferenc – kőszegi ihletésű művét állították színpadra.
A Vadalma című darab felkeltette
a média érdeklődését is. A Szombathelyi Televízió és a Katolikus
Rádió is foglalkozott a darabbal. Az
író egy húsz évvel ezelőtti szomorú eseményt, a tragédiába vezető
utat mutatja be, de a cselekmény
játszódhatna bárhol. Pápai László
rendező – mondhatjuk – a soproni
társulat sztárjaival, Molnár Anikó,
Ács Tamás, Savanyu Gergely, Szőcs

koreográfus-rendező
sajátjának
mondható. A tragédia és a komédia
találkozása rendre tetten érhető.
A próbák már június 12-től megkezdődnek Budapesten. A kőszegi
munka 26-tól indulhat, előadás:
július 7–8. Murlin Murlót Sipos
Viktória alakítja. Bepillanthatunk a
kisemberek panelrengetegbeli életébe, a „kapszulalakások” miliőjébe, ahol felismerhetők a „kisemberi
tragédiák”, de nem akárhogyan,
hanem azon a bizonyos Gergyeszemüvegen keresztül. „Egy olyan
világot ábrázol, amely valóban
megérett arra, hogy véget érjen!”
TáF.

Erika és Papp Attila játékával állította színpadra az egykori (vélt?)
történetet.
A műre Katona Imre, a Petőfi Színház vezető dramaturgja, rendezője
figyelt fel még 2015-ben. Pataki
András igazgató, főrendező felkarolta a jelen társadalmi feszültségeit és párkapcsolati problémáit is
feldolgozó művet.
A Vadalma nem vádol, nem keres
bűnöst, bűnösöket, csupán szeretné felhívni a figyelmet, és reményt
ébreszteni, hogy mint Pápai László
„színpadra fogalmazta”: „Az élet
erősebb a halálnál!”
K.Z.
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XV. Zenei Fesztivál

Könyvtári hírek

Július 1. szombat 18.00 Zeneiskola
Nyári László (hegedű) és Szabó Marcell (zongora) • Johannes Brahms:
l. G-dúr hegedű szonáta op. 78 – Liszt Ferenc: Szerelmi álmok – Niccoló
Paganiní: Cantabile – Edvard Grieg: 3. c-moll hegedű szonáta op. 45
Július 2. vasárnap 18.00 Zeneiskola
Osztrosits Eszter (hegedű) Dani Imre (zongora) • Joseph Haydn: Eszdúr Szonáta hegedűre és zongorára HV XV,31 – Dohnányi Ernő: ciszmoll hegedűszonáta op.21, – Wolfgang Amadeus Mozart: D-dúr hegedűverseny KV 218
Július 3. hétfő 18.00 Zeneiskola
Horváth László (klarinét), Kardos Éva (zongora), Mérei Tamás (gordonka) • H. Sutermeister: Capriccio szóló klarinétra – Serényi Tibor:
Sonata alla Antiqua op. 167 (ősbemutató) – Johannes Brahms: a-moll
Trió klarinétra, csellóra és zongorára op.114
Július 4. kedd 18.00 Zeneiskola
Kiss Márton Balázs zongora estje • Johann Sebastian Bach: c-moll
Partita – Sinfonia – Felix Mendelssohn- Bartholdy: Rondo Capriccioso –
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Dalok szöveg nélkül ciklusból – Johannes
Brahms: Magyar táncok 1-5 – Robert Schumann/ Liszt Ferenc: Widmung
– Liszt Ferenc: Rigoletto - parafrázis
Július 6. csütörtök 19.00 óra Jézus Szíve-templom
Mészáros Zsolt Máté orgona hangversenye • Johann Sebastian Bach:
Passacaglia c-moll, BWV 582 – Dohnányi Ernő: Fantázia – Kodály Zoltán: Agnus Dei az Organoedia-ból – Gárdonyi Zoltán: Meditatio in Memoriam Kodály Zoltán – Girolamo Frescobaldi: Fiori Musicali- Ricercare
Cromatico post in Credo – Ligeti György: Ricercare per organo (omaggio
a Girolamo Fiescobaldi) – Felix Mendelssohn-Bartholdy: Variations
Sérieuses, op. 54 – Liszt Ferenc: ,,Nun danket alle Gott’’

A nyári szünet kezdetétől, június 16-tól (péntek) életbe lép a könyvtárban
a nyári nyitvatartási rend! A felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30-17.00
óráig, szombaton 8.30-12.00 óráig tart nyitva, a gyermekrészleg keddtől
péntekig 13.00-17.00 óráig fogadja látogatóit, szombaton zárva tart.
Az Unaloműző című rejtvényfejtő verseny eredményhirdetésén 20 tanuló kapott elismerő oklevelet kitartásáért és teljesítményéért. Könyvjutalomban is részesültek: I. Mozsár Patrik (Balog, 4.a), II. Mozsár Dorina (Balog, 4.a), III. Krisztián-Rudolf Kira (Bersek, 2.a), IV. Sasvári
Rea Aletta (Balog, 4.a), V. Zsigmond Bence (Bersek, 1.a), VI. Károlyi
Robin (Balog, 2.a), VII. Károlyi Janka (Balog, 4.a), VIII. Pintér Balázs (Bersek, 2.a), IX. Reymeyer Kata (Bersek, 2.a) és X. Schönfeld
Mónika (Bersek, 2.a).
Június 24-én rendkívüli nyitva tartással (17.00-24.00 óráig) csatlakozik a könyvtár a Múzeumok éjszakájához.
RENDEZVÉNY:
Június 13. (kedd): Vendégünk Bosnyák Viktória! Író-olvasó találkozó
alsó tagozatosokkal.
Június 22. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör. Téma Wass Albert A
funtineli boszorkány című regényének 1. része: Az Urszu-beli leány.
Június 24: Rendkívüli nyitvatartás 17.00-24.00 óráig – Csatlakozás a Múzeumok éjszakájához
Az Agykontroll-klub, a Baba-mama játszóház, a Kézimunka-kör és a
Tini Olvasókör alkalmai a nyári szünet után szeptemberben indulnak
újra.

Kórus hangverseny
A Concordia-Barátság Énekegyesület nyárköszöntő reneszánsz
hangversenyére szeretettel vár mindenkit 2017. június 15-én, csütörtökön 19.00 órakor a Jurisics vár lovagtermébe. Karnagy Szilágyi Miklós.
Vendégénekkar: Musica con GRAZia, karnagy Zuzanna Ronck (Graz).

Templomfelújítás
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Kőszegdoroszló: Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 20 millió forintos támogatásával kezdődhetett meg a Kőszegdoroszlói Szent
Márton templom külső felújítása.
Első lépésként az épület állagmegóvása szempontjából legfontosabb
munkák valósulhattak meg. A csapadékvíz elvezetése a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkákkal
és az épület statikai megerősítésével nagymértékben járult hozzá
a templom állagmegóvásához. A
régi, elhasználódott nyílászárók
újakra való cseréjével el tudtuk
kezdeni a homlokzat felújítását is.
Előzőleg már megvalósult a főoltár
restaurálása a szobrokkal együtt,
tabernákulum új ajtó készítésével,
valamint a Jézus Szíve és Mária
szobor felújítása is megtörtént,
amelyek az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Szombathelyi

Egyházmegye valamint az Egyházközség híveinek támogatásával
valósulhatott meg.
A továbbiakban a külső felújítás
befejező munkáit szeretnénk elvégeztetni, a templom külső homlokzatának vakolásával és a homlokzatfestéssel, valamint a toronyrész
munkáival a komplett külső felújítás valósulna meg.
További tervezett munkák lennének még a villanyszerelés, új padok
valamint az új liturgikus tér megtervezése és megvalósítása. Fontos
lenne még a belső festés és a belső,
korábban már feltárt feliratok restaurálása is, mely hatalmas művészi értékkel bír.
Amint a szükséges források rendelkezésünkre állnak, azonnal tudjuk
folytatni a felújítást.
Harangozó Vilmos
plébános
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Múzeumok Éjszakája

Történelmet kézbesítünk!

Szeretettel várjuk idén is a Kőszegi Városi Múzeum két kiállítóhelyén a
kicsiket és nagyokat 2017. június 24-én, Szent Iván napján 17.0024.00 óráig. Értékőrzés az idei központi téma, amely köré a múzeumok, levéltárak, könyvtárak az egész országban szervezik programjaikat.
Kőszegen az Arany Egyszarvú Patikában (Kőszeg, Jurisics tér 11.) a
századforduló hangulatát polgári viseleti darabok bemutatásával, gyermekfoglalkozáson divat-kiegészítők készítésével idézzük meg. A drogpadláson régi, Kőszegről készült, falra vetített fotók varázsolják a látogatók
elé az évtizedekkel korábbi város képeit. Előbbieken kívül különleges
kiállítási tárgyunkat, Széchy Mária (aki a 17. században a Wesselényiféle összeesküvés feltételezett árulója volt) topánját ajánljuk a látogatók
figyelmébe.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is felfedezhetik kvízjátékunkkal a Tábornokház – Hősök tornya (Kőszeg Jurisics tér 6.) és az Arany Egyszarvú
Patika kiállításait a kíváncsi látogatók.
*
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (Várkör 35-37.) is rendkívüli
nyitvatartással csatlakozik 17.00 – 24.00 óráig a Múzeumok Éjszakája
programjaihoz. A beiratkozott olvasók ingyenesen internetezhetnek illetve
1 havi DVD bérlet váltása 2 hónapig lesz érvényes.
Kötetlen beszélgetés kezdődik 19 órakor „Értékek, értéktárak” címmel Révész József múzeumigazgatóval a Kőszegi Értéktárról, a könyvtár felnőtt
részlegének olvasótermében.
Digitális Erőd nevű, éjszakai információkereső kalandjáték keretében izgalmas feladatokkal várjuk a könyvtárba a játszani vágyó érdeklődőket.
A játékosoknak egy virtuális erőd foglyaiként kell a szabadulásukhoz
szükséges feladatokat megoldani úgy, hogy a játék végén eljussanak a
„kincsesláda” kulcsához. Mindehhez 90 perc áll rendelkezésükre. A szabaduláshoz vezető útvonalat érdekes feladatok láncolata alkotja, amelyben
akár egyetlen rossz megoldás is tévútra viheti a csapatokat.
Jelentkezés: Egyéni (felnőtt) vagy 3-4 fős csapatok – családok, baráti társaságok, gyerekek, diákok és felnőttek egyaránt jelentkezhetnek (a csapattagok között legyen legalább egy 16 évesnél idősebb)
Regisztráció: chernelkonyvtar@gmail.com címre a csapattagok nevét,
elérhetőségét, a kezdés időpontját, a csapat fantázia nevének elküldésével lehet.
*
Bemutatkozik a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára is. Munkatársai gyermekfoglalkoztató feladatokkal,
vetített képes bemutatóval, kiállítással, egyedi értékei egy részének bemutatásával készülnek a június 24-i esti/éjszakai eseményre. Helyszín: a
Lábasház földszinti helyisége (Jurisics M. tér 2.).

A Postamúzeum utazó kiállítással emlékezik a magyar posta függetlenné
válásának 150. évfordulójára.
Május 4-én indult 5 hónapon át tartó országjáró útjára a ma postai célokra
használt legnagyobb, 18 tonnás teherautóban berendezett kiállítás, amely
június 26-án, hétfőn 9 és 17 óra között ingyenesen megtekinthető
Kőszegen, a Károly Róbert téren. A kiállítás bemutatja a magyar posta
függetlenné válásának és első évtizedeinek történetét, a posta egyesítését
a távíróval és a távbeszélővel, és azt, hogyan alakult ki a századfordulóra a
világ egyik legjobb postaszolgálata. A hagyományos muzeológiai eszközök
mellett a legmodernebb kiállítási technika, az Augmented Reality segítségével a 150 éves múlt jellegzetes figurája életnagyságban, szemtől szemben
jelenik meg a látogatóval. Az utazó kiállítás októberben, a Postai Világnap
ünnepségének idejére érkezik vissza Budapestre.

Bluestól a soulig
Műfajkavalkád sztárokkal a XVIII. Lamantin Jazz Fesztiválon Szombathelyen, 2017. június 18. és 24. között. Az elmúlt 17 évben több, mint
200 koncert, több száz fellépő, világhírű jazz zenészek, egyre gyarapodó
rajongótábor jellemezte a Fesztivált. A fellépő művészek között az amerikai
funky király: Jamal Thomas nevét kell kiemelni. A hazai jazzvilág képviseletében Little G Weevil-t, azaz Szűcs Gábort említhetjük meg. Elek István
szaxofonos Quartettje és Pocsai Krisztina énekesnő, a Pribojszki Mátyás
Band, a Makrokozmosz, és a Roadkill Café produkcióin keresztül pillanthatunk be. A blues-napon kívül lesz soul és funk nap is, melynek magyar
fellépője a Roadkill Cafe. A sztárokban bővelkedő programokkal a Fő téri
Fesztiválsátorban, a Weöres Sándor Színházban és a Zeneiskola teraszán is
találkozhatnak a jazz-zene rajongói. Részletek: www.lamantin.hu
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SPO RT

Labdarúgás: Fellélegezve

Boksz hírcsokor

Az utolsó öt fordulóban hét pontott gyűjtött a kőszegi focicsapat. A tavaszi
idény kezdetén úgy tűnt, hogy pengeélen táncol a bennmaradás. Az együttes azonban az őszi 11 pontot 23-mal fejelte meg, így a szezon hajrájára egyre inkább kiegyenesedtek a kérdőjelek. A KFC végül 10. helyezést
ért el a 16 csapatos mezőnyben. Az utolsó öt fordulóban megszerzett hét
pont is mutatja, hogy tudnak győzni is. Vasváron az ellenfél a 72. percben
visszajött ugyan a meccsbe, de a hajrában Réti biztossá tette a kőszegi
sikert. A Rábapaty elleni hazai alakulhatott volna kedvezőbben, de egy
találattal a vendégek elvitték a három pontot. A Király SZE elleni mérkőzés általában presztízscsatát hoz. Ezúttal egy félidőn át hiába gyötörték
egymást a csapatok. A második félidőben Szolyák két góljára csak egy
válasz érkezett. A kék-sárgák ünnepelhettek. A listavezető Körmend az
első félidőben vendégként is érvényesítette a papírformát. Két találatukkal
el is dőlt a meccs. Lukácsházán a gyors hazai gólt Keresztényi a második
játékrész elején kiegyenlítette. Vendégként is pontszerzéssel búcsúzott a
2016-17-es bajnoki szezontól a Kőszegi FC.

Négy ország (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország)
versenyzői vettek részt a Nyitrán (Szlovákia) rendezett serdülő és junior
tornán. A 17 fős magyar csapat tagjaként Buza Rafael cseh és szlovák
riválisokat legyőzve lett bajnok. Lakotár Benedek szlovák versenyzőtől vereséget szenvedve lett ezüstérmes. Mindkét versenyző elsőéves a korosztályában. Edzőjük véleménye szerint szép sikerek részesei lehetnek.
Budapesten a Vasas Gedő György Boksztermében rendezték az Id. Süllős Gyula Emlékversenyt. A régiós tornán a Nyugat-Dunántúli Harcosok
csapatában hét serdülő is ringbe lépett. A Fitt-boksz-ból Buza Rafael
(44,5 kg) első, Buza Rómeó (44,5) és Lakotár Benedek (46 kg) harmadik helyen végzett. Varsányi Áron kiemelte a fiatalok jól alkalmazkodtak a
többnapos versenyhez, külön gratulált Buza Rafael teljesítményéhez, aki
két hónapon belül negyedik versenyén győzött. A „Harcosok” 3. helyen
végeztek a régiók csapatversenyében.
Lakotár Hanna (junior 52 kg), Ambrus Viktória (j 66) és Finesz Kamilla
(ifjúsági 60) barátságos csapattalálkozón vett részt a magyar válogatott
színeiben Franciaország ellen. Lakotár és Ambrus mindkét mérkőzését
megnyerte az oda-visszavágós összecsapáson. Finesz szoros mérkőzésen
kikapott, s sajnos korábbi sérülése is kiújult, így a visszavágót nem tudta
vállalni. A lányokra az EB előtt még egy szlovákiai verseny és egy edzőtábor vár. Az EB-nek, Hámori Lucával kiegészülve négyen vágnak neki a
Fitt-boksz klubból.

Eredmény: 26. forduló: Vasvári VSE-Kőszegi FC 1:3 (0:1), gólok: Őri,
Szolyák, Réti, 27. forduló: Kőszegi FC-Rábapatyi KSK 0:1 (0:1), 28.
forduló: Kőszegi FC-KirálySZE 2:1 (0:0) gólok: Szolyák (2), 29. forduló
Kőszegi FC-Körmendi FC 0:2 (0:2), 30. forduló: SCHOTT Lukácsháza
SE-Kőszegi FC 1:1 gól: Kersztényi.
Nyögvenyelősre sikerült a Kőszegfalvi SE bajnoki hajrája. Két vereség,
egy döntetlen és egyetlen győzelem az utolsó négy mérkőzés mérlege. A
dobogós helyezés esélye matematikailag is elszállt. A csapat – a tavaszi
nyitó fordulóból elhalasztott mérkőzése – a listavezetőhöz látogat. A tabellán a Kőszegfalva mögött álló Acsádnak sem lesz sétagalopp az utolsó
mérkőzés: a második helyen két pont hátránnyal álló Bucsut fogadják. A
kőszegfalviak előnye három pont. Az acsádiak pontszámban még beérhetik őket. A kőszegfalviak gólkülönbsége sokkal jobb, de az Acsádnak
eggyel több győzelme lesz.
Eredmény: 26. forduló: Kőszegfalvi SE szabadnapos, 27. forduló:
Kőszegfalvi SE-Bucsu KSK 2:5 (1:1), gólok Nagy Milán Ódor,, 28.
forduló: Cák SE-Kőszegfalvi SE 2:2 (2:2), gólok: Slankovits (2), 29.
forduló: Sorkifalud Gy. SK Kőszegfalvi SE 3:2 (3:1), gólok: Slankovits,
Pukler, 30. fordulóKőszegfalvi SE-Nemeskolta 7:6 (3:2), gólok:
Slankovits (2), Molnár (2), Pukler A., Pukler P., Döbrösi. Az elhalasztott, 16. forduló mérkőzésének (Oszkó-Győrvár Térs.-Kőszegfalvi SE)
időpontja június 10-e.

Asztalitenisz: Bajnokcsapat
Már korábban eldőlt, hogy Vas megye Asztalitenisz Csapatbajnokságát a
Kőszegi SE gárdája nyerte. A Káld elleni mérkőzésen a bajnoki cím birtokában azok is játéklehetőséget kaptak, akik a bajnokság során kevesebbszer jutottak szóhoz. Az október vége óta tartó veretlenségi sorozat így sem
szakad meg. Pontosztozkodás lett a találkozó vége. A Haladás második
csapata a mérkőzésre kiírt időpontban, előzetes jelzés és indoklás nélkül,
nem jelent meg. A mérkőzést a szövetség 18:0-lal igazolta a kőszegieknek. Az ünnepélyes bajnokavatóra, a bajnokságban elmaradt mérkőzések
pótlása után, június 10 után kerül sor.
Eredmény: Kőszegi SE-Káld ASZ I.9:9, győzelmek: Szabó-Ihász páros
illetve Ihász 4 gy/4, Agg 2 gy/4, Szabó 1 gy/4, Molnár 1 gy/4.Kőszegi
SE-HVSE II. 18:0. Ki nem állás miatt játék nélkül.

Teke: Elúszott az arany
Érdekesen alakult a bajnoki hajrá a megyei teke csapatbajnokságban. A
KSE az utolsó előtti fordulóban Körmendre látogatott. Hiába gyűjtött be
négy egyéni pontot, becsúszott egy 362-es és egy 324-es (!) pálya is,
döntetlen lett az eredmény. Mivel a rivális Uraiújfalu szabadnapos volt
a Kőszeg így is átvette a vezetést a tabellán. A sorsa azonban már nem
a saját kezében volt, mivel a záró körben ők voltak szabadnaposak. A
képlet egyszerű volt: a csapat csak akkor őrzi meg az első helyet, s szerzi
meg a bajnoki címet, ha az Uraiújfalu botlik, vereséget szenved az utolsó
fordulóban. Ők nem tették meg ezt a szívességet: 7:1-re nyertek Szőce
ellen. A KSE, bár volt a bajnokságnak olyan szakasza, amikor több ponttal
is vezettek, végül lecsúszott a bajnoki címről.
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Eredmény: 27. forduló: Körmendi TKSE-Kőszegi SE 4:4 (6:6,
2349:2336) Németh 416, Guttmann 400, Kovács/Sárközi 362,
Polgár 406, Horváth 324, Kozmor 428.
Bajnoki végeredmény: 1. Uraiujfalu 24 m/ 16 gy/ 0 d/ 8 v/169:119
csapatpont/ 117:74 szettpont/ 32 pont, 2. Kőszegi SE 24 m/ 15
gy/ 1 d/ 8 v/162,5:125,5 csapatpont/ 110,5:81,5 szettpont/
31 pont.

Kosárlabda: Szépségtapasz a szezonzárón
Kissé hitehagyottan vágott neki a kőszegi kosárcsapat a megyei bajnokság alsóházi rájátszásában a hajrának. Vép ellen egy negyedig, úgyahogy tartották magukat, de a végére jelentős lett a különbség. A Szembeszél ellen mindössze 28 pontig jutottak. A záró fordulóban végre egy
kis örömre is volt ok. A Falco KC ellen (természetesen nem az NB I-es
csapat) szinte végig vezetve megszerezték a bajnokságban negyedik, a
rájátszásban második győzelmüket. A megyeiben ugyan nagyra nyílt az
olló az élcsapatok és a mezőny nagy része között, de az elért eredmény
így is csalódás. A hasonló adottságú csapatok ellen sokkal nagyobb elszántsággal és koncentrációval kellett volna pályára lépni. A KSE a bajnokságot a 12. helyen zárta.
Eredmények: Kőszegi SE-Vépi Kosárlabda Csapat 35:64 (15:19, 4:9,
8:21, 8:15), Szembeszél-Kőszegi SE 44:28 (10:6, 14:10, 13:5, 7:7),
Kőszegi SE-Falco KC 58:49 (20:14, 13:12, 11:14, 14:9).

DIÁKSPORT
Többpróba versenyek

Az alsó tagozatosok versenyét egyszer halasztani
kellett ugyan a mostoha időjárás miatt, de végül
valamennyi korcsoportban sikerült megrendezni
az általános iskolások körzeti többpróba (3-4-5
próba) versenyeit. A vidéki iskolák közül ugyan
csak a Dr. Tolnay jött el, de a résztvevők így is
jó versenyeket vívtak. Külön öröm, hogy a futópálya a KFC jóvoltából egyre gondozottabb
képet mutat, s a távolugró gödör is friss homokot kapott. A fiúknál egyéniben és csapatban
is elosztódtak a győzelmek az iskolák között,
a lányoknál a Balog iskola egyeduralkodónak
bizonyult.
Győztesek (korcsoportonként fiú, lány sorrendben, egyéni és csapat) 1. kcs. Lakatos
Kristóf/BA 238 pont, Balog 1113, Pápai Nerina/BA 232, Balog 1041, 2. kcs. Páli Csanád/TO 334, Dr. Tolnay1564, Polyák Dzseszszika/BA 1471, 3. kcs. Wölfinger Erik/BA
590, Árpád-házi 2323, Róka Bora/BA 633,
4. kcs Réti Marcell/BE 670, Bersek 3018,
Decsi Dorka/BA 641, Balog 2693.
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A középiskolások megyei döntőjén a Jurisich
gimnázium versenyzői szerepeltek és az Evangélikus szakgimnázium is képviseltette magát.
A Jurisich versenyzői öt első, két második és öt
bronzérmet gyűjtöttek, a „Teki”-ből Ecker Tamás két számban állhatott dobogóra. Meghívási
szintet teljesítettek Sárközi Dominik (JMG, 200
m, 400 m) Vörös Bálint (JMG, magas), Pethő
Márton (JMG, távol), Ecker Tamás (Evangélikus,
200 m, 400 m).

ezüstérmet akasztottak. Tujfel Ádám a 10-11
éveseknél lábsérüléssel is vállalta a megmérettetést. Katában (formagyakorlat) hajszállal
lemaradva a dobogóról a 4. helyen végzett.
Bruckner Olivér katában 3 győztes meccs után,
vitatható bírói ítélettel zárt a 4. helyen. Kuntner
Rudolfnak és Németh-Steff Dánielnek sajnos
nem sikerült a döntőbejutás. Csapat katában a
Pál-Tujfel-Kuntner trió 6. helyezést ért el.

Kőszegi érmesek 5.kcs. fiú 200 m 2. Ecker Tamás/EV 23,4, 400 m 1. Ecker Tamás/
EV 52,3, távol 1. Pethő Márton/JMG 606, 3.
Németh Szabolcs/JMG 575, gerely 2. Fekete
Gellért/JMG 31,29, lány 400 m 3. Lengyel Klaudia/JMG 72,9, 1500 m 1. Pillisz Réka/JMG
5:26,8, 3. Keresztes Gréta/JMG 5:50,1, távol
1. Klemencsics Fanni 452, 6.kcs. 200 m 1.
Sárközi Dominik/JMG 22,6, 400 m 3. Sárközi Dominik/JMG 50,1, magas 1. Vörös Bálint/
JMG 181, súly, 3. Varga Dániel 12,16, gerely
1.Varga Dániel 39,29, 4x400 2. JMG 3:59,2.

Négy csapattal, összesen 13 versenyzővel szerepelt az EMMI Sport XXI. Aquatlon Országos Döntőn a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub. A 108 indulót
számláló újonc 2. korosztályban a fiúk 6. helyezést értek el. (10. Hóbor Lehel, 28. Pongrácz
Alex, 29.Laki Barnabás). Gyermek korcsoportban
is fiúk rajtoltak, 9. helyezést szereztek (25. Hóbor
Zalán, 38. Marton Zsolt, 52. Neudl Gábor). Serdülő korosztályban, mindkét nem képviselve volt
Kőszegről. Schwahofer Balázs a tavalyi dobogós
helyezése után idén is érmet nyert: a 3. helyet
szerezte meg. A csapat (3. Schwahofer Balázs,
12. Thaler Levente, 23. Nyul Marcell) a dobogó
második fokára állhatott. A lányok bronznak
örülhettek (15. Palatkás Anna, 17. Gurisatti Jázmin, 26. Hóbor Eszter, 36. Doszpoth Piroska)

A megyei döntőkön a Balog iskola képviselte
Kőszeget. Egyéniben és csapatban is gyűjtöttek
érmeket valamennyi fajtából.
Érmesek a megyei döntőn: 3. kcs. fiú
2. Wölfinger Erik 610, 2. Balog 2497, lány
2. Róka Bora 619, 2. Balog 2769, 4. kcs.
fiú Rácz Bálint 801, 3. Balog 3589, lány 1.
Hankó Annamária 693, 3. Bigner Petra 608,
1. Balog 2879. (valamennyien Balog iskola)

Atlétika egyéni versenyek

Nyolc első, nyolc második, három harmadik helyezést gyűjtöttek a kőszegi általános iskolások
az egyéni atlétika Diákolimpia megyei döntőjén.
Rádl Botond, a Bersek diákja 100 m-en 11,3-as
idejével teljesítette az országos döntő meghívási
szintjét.
Kőszegi érmesek: 3.kcs. fiú 60 m 3. Maitz
Gergő/BA8,4, 600 m 1. Wölfinger Erik/BA
1:44,4, magas 1. Maitz Gergő/BA 135, 2.
Béres Milán/BA 125, távol 1. Wölfinger Erik/
BA 480, 4x100 m 2. Balog 56,8, lány 600
m 1. Iker Natália/BA 1:52,6, 2. Róka Bora/
BA 1:54,9, magas 1. Ilon Marcella/BA 125,
2. Almási Leila/BA 115, 4.kcs. fiú 100 m
1. Rádl Botond/BE 11,3, 2. Kovács Máté/TO
12,1, 1500 m 1. Németh Márk/BA 5:03,5,
4x100 m 2. Balog 52,5, 3. Bersek 52,5, lány
100 m 1. Hankó Annamária/BA 13,3, 2. Vörös Dorka/TO 13,5, 1500 m 2. Bigner Petra/
BA 6:13,2, távol 2. Decsi Dorka/BA 472,
4x600 m 3. Dr. Tolnay 8:23,9.
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Speciális kosár Trevisoban

Az országos döntőn a IV. korcsoportban Rádl
Botond 100 m-en nagy tettet végrehajtva,
11,46-tal ezüstérmes lett. A középiskolásoknál
Sárközi Dominik (Jurisich) 400-on egy helyezéssel maradt le a dobogóról. (A Bolyai gimnázium
színeiben Jagodics Dennis két ezüstöt ért el: 400
méteren (48,26) és a 4x400 m váltó tagjaként.)
Kőszegi eredmények: IV. kcs. fiú 100 m 2.
Rádl Botond 11,46 (ef. 11,65), 300 m 19.
Ecker Dávid/BA 39,81, 1500 m 18. Németh
Mihály Márk/BA 4:50,8, lány 100 m Hankó Annamária/BA 3. ief/5. 14,02, magas
23. Decsi Dorka 140, V. kcs. fiú 200 m 23.
Ecker Tamás (Evangélikus) 24,14, 400 m
10. Ecker Tamás 51,57, VI. kcs. fiú 200 m 9.
Sárközi Dominik (Jurisich) 23,02, 400 m 4.
Sárközi Dominik 48,9,86.

Karate: Budoka sikerek az EB-n

Május 5-7-én rendezték Újvidéken a 7. SKDUN
Karate Európa bajnokságot. 25 ország, közel
1500 karatékája versenyzett az Európa bajnoki
címekért.Vas megyét a Budoka Karate Egyesület
képviselte 5 fővel. A nagyon erős mezőnyben Pál
Alexandra Anna nyakába, a 8-9 évesek között,
kumitében, (küzdelem) két győztes meccs után

Második alkalommal képviselhette a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséget a trevisói
(Olaszország) egyesített kosárlabda tornán
a Kőszeg-Wink PSC csapata. A 18 résztvevő
csapat főként Olaszországból és Belgiumból
érkezett. A Step Abano Terme csapatát szabad
téren, a mérkőzés végén már esőben, sikerült
legyőzni. Hosszas várakozás után teremben
folytatódott a torna. A kényszerpihenő nem tett
jót a csapatnak: 2 ponttal elbukta a PHB Biella
elleni csatát. A folytatásban a Special Crabs ellen győztesen hagyták el a pályát a kőszegiek,
s a későbbi csoportgyőztes, Pol Senna ellen is
sokáig vezettek. Sajnos a végjátékot az ellenfél
jobban bírta. Csoport harmadikként a 9-12-dik
helyért játszhatott a Wink. Két győzelemmel sikerült is a 9. hely megszerzése. Ezen az egyesített kosárlabda „fesztiválon” tényleg minden
a sérült emberekről szólt! A csapatot meglátogatta az Olaszországban légióskodó válogatott,
vasi kosaras, Perl Zoltán, akiben szimpatikus
sportembert ismerhettek meg. Egy gyönyörű
serleggel és temérdek élménnyel gazdagodva
utazhatott haza a Farkas Beatrix, Keresztényi
Krisztina, Perjési Mónika,Varga Szabolcs, Dudás
Dávid, Benhart Dávid SO sportolóból, Szakos
András, Szabó Ferenc partner játékosból álló
csapat. A csapat edzője: Barabás Krisztián.
Barabás Krisztián a csapat nevében köszönte
meg a MSOSZ támogatását, mely a részvételt
lehetővé tette.
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MOZAIK

Hitel
határok
nélkül
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.

Külföldi jövedelme esetén
hitelfelvételét egyszerűen,
személyre szabottan, akár
fordítói költségek nélkül
tesszük lehetővé.

THM: 3,29%-8,40%.*
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; Tel.: +36 94 562 030
*A THM meghatározása az aktuális és hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változás esetén a mértéke módosulhat.
A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank
mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, az Általános Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek, valamint a
Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A Bank a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. További részletekről Bankunk honlapján (www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.
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