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Kőszegen történt

A Szombathelyi TV adás

Nem lesz telekcsere
Az ABIC Kft. telekcsere, illetve
vásárlási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. A kft. már korában megvásárolt két területet a
Királyvölgyben, az egykori majálisok színhelyét. A kettő közötti részen van a város tulajdonában lévő
917 m2-es ingatlan. Ez egy hosszú,
lejtős és alaktalan formájú terület,
amely az eredeti tervek szerint
játszótér kialakítását szolgálhatja. A cég megfogalmazása szerint
erre a célra nem igazán alkalmas,
ezért javasoltak egy területarányos
cserét. Arra is hivatkoztak, hogy a
tulajdonukban lévő területen fejlesztést kívánnak megvalósítani.
Erről a tervről a képviselők nem
kaptak tájékoztatást. Básthy Béla
alpolgármester csatlakozott a városfejlesztési bizottság álláspontjához, javaslatára sem a cserét, sem
pedig az eladást nem támogatták.
Az önkormányzat várja a fejlesztésről szóló tájékoztatást.

Hosszú szünet után ismét nézhető július 3-tól a Szombathelyi TV,
amelyet a PR-Telekom digitális
alapcsomagján találnak meg a nézők. A jövőben abban is lehet bízni,
hogy egyre több tudósítást sugároz
a megyeszékhely tévéje Kőszegről.
A helyi kábelszolgáltatók privatizációja után Kőszegtől távolra kerültek ezek az adások. A cél érdeké-

Sgraffitós ház
Ez év márciusában a Kormány
93 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást adott a Jurisics tér 7.
szám alatt található, Sgraffitós házként ismert önkormányzati tulajdonú műemlék épület felújítására. Elkészültek a tervek, és június 29-én
kihirdették az építésre vonatkozó

közbeszerzési pályázat eredményét. A képviselők a döntésükkel a
nettó 64 185 884 Ft összegű ajánlatot tett Szárnyasép Kft.-t bízták
meg a munka elvégzésével. Ez az
ajánlat kétmillióval volt kedvezőbb
a második helyezetthez képest. A
felújításra váró, az önkormányzat
tulajdonában lévő épület a város
egyik fontos műemléke. Básthy
Béla alpolgármester szavai szerint
az eredeti tervek szerint nem szerepelt a KRAFT-projektben, az önkormányzat kérése alapján került
a felújítandó épületek listájára.
Napelemes kiserőmű
A Raaba Energy Kft. terület vételi
jogáról szóló szerződést már 2017
márciusában elfogadta a képviselőtestület. A 4.5 MWp teljesítményű
napelemes kiserőmű építési engedélyezése során felmerült a társaság további területvásárlási igénye
is – erről tájékoztatta a képviselőket
Huber László polgármester június
29-én a testületi ülésen. Majd az
is elhangzott, hogy a megvásárolni
kívánt területet teljes nagyságában
nem tudják hasznosítani, de szükséges a projekt megvalósításához.
A képviselők döntöttek az eladásról.
A júniusi döntéssel az összesített
ingatlan területe 54 582 m2, az eladási egységára 1200 Ft/m2. Így az
eladási ár 77 700 824 Ft+ÁFA.

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: augusztus 2.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: augusztus 9.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: július 19.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
KAPY FERENC az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
július 17-én (hétfőn) 17 – 18 óra között,
SAS NORBERT a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
július 19-én (szerdán) 17 – 18 óra között
fogadóórát tart a városháza tanácskozó termében.
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.

ben több évvel ezelőtt kezdődtek
meg a tárgyaslások. Kiss Péter és
Pócza Zoltán lavírozott a technikai
lehetőség és csatornakiosztás kavalkádjában, amely a kábelszolgáltató és a tévé között zajlott. Az első
biztató hírek két hónappal ezelőtt
érkeztek. A Kedves Olvasó kapcsoljon az adásra, és Kőszegről is tudhat meg híreket a tévéből.

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

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

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
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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

Felújították a játszóteret
Június 30-án 17 órakor közel harminc gyermek lepte el a lakótelepen a Rohonci 42. számú társasház
mögött lévő megújított játszóteret.
„Már nagyon vártuk, és egyre jobban reménykedtünk, hogy mielőbb
elkészül” – mondta Krayné Döbrösi
Teodóra édesanya. Majd hozzáfűzte, hogy „nem voltunk annyira
optimisták, nem bíztunk a játszótér
megújításában, amikor tavaly őszszel lebontották a régi játékokat”.
Többféle játék várja a gyerekeket, a
homokozó az apróságok kedvence.
Június 30-án több gyermek próbálta ki a fából készült mászóblokk
adta lehetőségeket. Fél perc nyugalmat kértünk tőlük a fotó elkészítése érdekében. A szülők és a
nagyobbak rendezték a sorokat,
majd Regina, Benita, Fanni, Zalán,
Zsófia, Dorina kíváncsian nézegették az elkészült képet.
„Köszönjük a játszóteret” – mondta az anyuka, Teodóra, aki naponta
több órát tölt el itt. Megtudtuk azt
is, hogy június 26-án bontották le
az építők a kordont, és birtokba ve-

hették a gyermekek a nekik szánt
ajándékot. Elhangzott, hogy egyre
több a gyermek, és a távolabb élők
is eljönnek ide, nemcsak az újdon-
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ság miatt. Több anyuka fejezte ki
aggodalmát amiatt, hogy esténként a tinédzserek veszik birtokba
a területet, és mi lesz, ha megsérülnek a játékok.
Huber László polgármester június
29-én a testületi ülésen elmondta,
hogy 3,5 millió Ft-ot
fordított az önkormányzat a játszótér felújítására, amelynek műszaki
átvétele is megtörtént.
A kialakítása önmagáért beszél, nagyon szép,
a mai kornak megfelelő
és biztonságos. A 12
évvel ezelőtti játékok
teljesen szétestek, aktuális volt a cseréjük.
A tavaly őszi bontásuk
után megjelentek az
elhamarkodott, peszszimista vélemények is
a lakosság részéről. A
polgármester arról is
beszélt, hogy folytatni
kell az amortizálódó
játszóterek felújítását a
gyermekek, és az édesanyák érdekében.
KZ

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Új dolgozók
Az önkormányzati döntést követően a városban gyorsan terjedtek
a hírek a városházára történő két
új munkatárs felvételéről. Az erről
szóló javaslatot dr. Zalán Gábor
terjesztette elő a testületi ülésen.
Indoklásként arról beszélt, hogy
elindultak a TOP-os projektek (KéV
május 9. „Első kézből” 4.old), és
érkeznek a megítélt támogatási
összegek az önkormányzat bankszámlájára. A pályázatokhoz kapcsolódó munka is egyre több lesz,
a köztisztviselői munkabér a pályázathoz elszámolható. Az elhangzottak alapján a képviselők megszavazták a két dolgozó felvételét
2019. december 31. időpontig.
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Adóállomás
A Digi Kft. a frekvenciapályázat
elnyerését követően Kőszegen
is épít adóállomást. Ehhez az
önkormányzattól 2019. június
15-ig bérel 150 m2-es területet
évi 800 ezer Ft díj ellenében. A
szolgáltatás érdekében 30 méter magas tornyot építenek.
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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

Látogassa meg
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu
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Szabadság!
V Á RO SHÁ Z A

Kedves Kőszegiek,
Kedves Olvasók!
Huber László polgármester úr szabadságát tölti, ezért engem kért
meg, hogy írjak néhány sort arról,
amit aktuálisnak érzek. Gondoltam
hát, kifülelem a városban, mi lehet
most fontos a kőszegieknek? Az
élelmiszerboltban előttem kérdezi
egy hölgy a másiktól:
– Dolgozol?
– Aha, – jön a válasz – még jövő
csütörtökig.
Egy kiállításon balatoni ismerősbe
futok bele.
– Hát te hogy kerültél ide? – kérdezem örömteli meglepetéssel.
– Nyaralunk.
– Itt Kőszegen?
– Persze. Tudod, otthon most zajlik
a Balaton Sound Fesztivál. Egész

éjjel ordít a zene, itt sokkal jobb
nekünk a gyerekkel.
És ez így megy tovább, amerre járok, percek kérdése és előkerül a
téma: „Mikor mész szabira? Hová
mentek a nyáron?” Végül azon
kapom magamat, hogy a heteket
számolom. Négy hét múlva Ostromnapok. Utána: szabadság! A
szabadság jár, a szabadság kell,
mindenkinek! Magunkért, a családért, a munkahelyért, mert jobban

A temető és a levelezés
Június 29-én a képviselők meghallgatták Kiskós Ferenc a Vas Megyei Temetkezési Kft. igazgatójának
beszámolóját a kőszegi temetők
2016. évi működtetéséről. Az elhangzott adatok szerint a fenntartás 6,7 millió Ft veszteséggel zárult. Kegyeleti szolgáltatásból származó bevétel 3,85 millió Ft volt,
a sírhelymegváltásból pedig 2,9
millió Ft. A fenntartás anyagjellegű
ráfordítása öt millió Ft-ba került, a
kft. a bérköltségekre járulékokkal
együtt 7,2 millió Ft-ot fordított. Az
igazgató szavai szerint csökkent a
Kőszegen temetettek száma, az elmúlt évben 188 fő örök nyugalmához tudtak biztosítani nyughelyet.
A 2015-ös esztendőben viszont
227 fő volt a temetettek száma.
Évek óta visszatérő problémaként
említette azt, hogy a városban lévő
temetőben alig lehet koporsós temetéshez helyet találni. Ezért egyre
égetőbb az új temető kérdése.

Megjelenés
4

A következő lapszám augusztus
8-án jelenik meg. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket
a 2. oldalon megadott elérhetőségeken várjuk!

A testületi ülést követően telefonon
beszéltünk Kiskós Ferenc igazgatóval. Egy idős asszony felvetését osztottuk meg, miszerint több sírhelyet
láthatóan nem gondoznak a hozzátartozók, ezért ezeket is fel lehetne
használni új temetésekre. A válasz
szerint átmenetileg javíthat a helyzeten a néhány sírhely újbóli felhaszná-

lesz, jobban szeret, jobban dolgozik, aki kipiheni magát. És miközben mi, kőszegiek munka közben
is szabadságot tervezünk, vagy
szabadságra vágyunk, idegenben
vagy itthon, addig a Fő téren, a
belvárosban, a hegyoldalban és a
teraszokon, a Várszínház nézőterén,
a múzeumokban és az éttermekben, koncerten, kiállításon, utcán,
lépésben autózva és még ki tudja
hány helyen felbukkan előttünk
vágyott önmagunk: a turista. A
vendég, akinek ezévi legjobb napjai ide kötődnek majd. Aki Kőszegre jött töltődni, élményt gyűjteni.
Akinek a sok-sok műemlék nem
unott hétköznap, aki a fényképalbumában őrzi majd legszebb itt
töltött perceinek lenyomatát. Vajon
mi, kőszegiek, hogyan színezzük a
nyaralásáról készült képeit? Egy
mosollyal, egy jó szóval, egy friss
gyümölccsel a becsületkasszából?

„Hogy merre kell menni? Tudja
mit, elkísérem!” Eger ostroma óta
Dobó Istvántól tudjuk, hogy „a falak ereje nem a kőben van, hanem
a védők lelkében”. Kőszeg kedves
város, harmónia és arányérzék vezette építőinek kezét. De legfőbb
követe mégis: a kőszegi ember. Turistaként, szabadságon, idegenben
vagy itthon, munkában, dolgaink
után sietve kívánom: találjunk, és
kínáljunk másoknak is felüdülést,
töltődést, napfényt, energiát! És
közben vegyük észre, hogy épül,
szépül városunk. Hiszen ezen a
nyáron egymás után emelkednek
majd fel az állványzatok: Járási Hivatal, Művészetek Háza, FestetichChernel ház, Sgraffitós Ház, és a sor
folytatódik, folytatódnia kell. Érleljen nekünk szép, új gyümölcsöket
ez a nyár!
Básthy Béla
alpolgármester

lása, de megoldást nem ad a problémára. Ha a sírhely megváltása lejárt,
akkor egy döntést követően hosszú
eljárást kell indítani. A tulajdonosokhoz rendszeresen küldik az ajánlott
leveleket, amelyek aztán olvasatlanul
visszaérkeznek. Ha egy-egy megváltás lejár, akkor azt az országos és a
helyi médiában is meg kell hirdetni.
Legtöbbször visszajelzés nélküliek a
megkeresések. Az igazgató a példák
sorozatát mondta, amelyekre nem

kaptak választ. Mindez nem jelenheti
a sírhely jogszerű ismételt felhasználását. Az igazgató grandiózusnak
minősítette az új temető építésére
vonatkozó tervet. Szerinte a tervezők nagyot álmodtak, egy megyeszékhely sem épített még ekkorát. A
város már elkészítette a parcellázási
tervet, az igazgató szerint kicsivel
kell kezdeni, hogy évszázadokon át
legyen temetkezési hely Kőszegen.
KZ

Zarges típusú gurulós alumínium állvány bérelhető!
4 m magas állvány bruttó
6 m magas állvány bruttó
8 m magas állvány bruttó

5.000 Ft/nap
7.500 Ft/nap
10.000 Ft/nap

A hulladékszállítás változásairól
A falvakban is módosul a gyűjtés rendszere
A kommunális hulladék vonatkozásában ez a lakosság részére
semmilyen változást nem jelent.
A szolgáltatás díjai nem változnak. Minden településen, illetve minden kőszegi városrészen
megtartottuk a szállítási rendet,
időpontokat. A változás mindös�sze annyi, hogy a megnövekedett
szolgáltatási területünk miatt –
amennyiben a szállítás napja ünnepnapra esik – a szállítást ünnepnapon is elvégezzük.
Változik a szelektív hulladékgyűjtés.
2017.07.01-től a Soproni STKH.
által biztosított zsákokban gyűjtjük a szelektív hulladékot, melyekbe a zsákon feltüntetett hulladékfajtákat helyezzék e.
2017.08.01-től a papírhulladéknak (újság, papírzacskó, teás
vagy fogkrémes doboz) egy plusz
kék színű zsákot biztosítunk.
Ettől az időponttól a szállítás
gyakorisága a soproni közszolgáltató rendszerének megfelelően
havi egyszeri szállításra módosul. A szolgáltatási terület többi
településén is bevezetésre kerül
a házhoz menő szelektív gyűjtés, szintén havi egyszeri elszállítással.

Szelektív gyűjtés időpontjai
Kőszegen:
Szelektív zsákok szállítási időpontjai 2017. július hónapban
az eddigi rend szerint páros heteken történik.
2017. augusztus 1-től minden
hónap első egész hetében, a
kommunális hulladék elszállításának napján.
Időpontok: 2017. augusztus 7 – 11.
• 2017. szeptember 4 – 8. • 2017.
október 2 – 6. • 2017. november
6 – 10. • 2017. december 4 – 8.
Falvakban:
Bozsok, Kőszegszerdahely: augusztus 28. • szeptember 25. •
október 23. • november 20. • december 18.

Ólmod, Kiszsidány, Horvátzsidány, Peresznye: augusztus 29.
• szeptember 26. • október 24. •
november 21. • december 19.
Cák, Kőszegdoroszló, Velem:
augusztus 30. • szeptember 27.
• október 25. • november 22. •
december 20.

A sárga és kék zsák elszállítása
együtt történik.
A korábban kiadott sárga szelektív
zsákok továbbra is használhatóak.
Kiemelten kérjük a lakosság figyelmét és együttműködését arra vonatkozóan, hogy a zsákokba kerülő
hasznosítható hulladékokat, főként
a műanyag palackokat, flakonokat
laposra taposva és minden esetben tisztán helyezzék el, valamint
kommunális hulladékot ne tegyenek a zsákba. A zsákokat teljesen
töltsék meg, a félig töltött zsákok
ne kerüljenek kihelyezésre.
A városi szelektív gyűjtőszigeteket
– bár jogszabály nem teszi kötelezővé – a lakosság jobb kiszolgálása
érdekében, főként tömbházas lakókörnyezetben továbbra is megtartjuk. Kérjük, hogy ezeket a gyűjtőszigeteket is csak a funkciójuknak
megfelelően vegyék igénybe.
Változás várható az évi egyszeri térítésmentes lomtalanítás szabályaiban is. A lomtalanítás feltételeiről
és időpontjairól Kőszeg város honlapján, a Kőszeg és Vidéke későbbi

TAPOSSA LAPOSRA!!!

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező közszolgáltatás területén 2016.04.01-től jelentős változások történtek, amelyek érintik
Kőszeg és vidéke területén a hulladékgyűjtés, a kezelés, a szelektív
hulladék, valamint a lomtalanítás
eddig kialakult rendszerét.
Az állam 2016. évben létrehozta
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t
(NHKV Zrt.), amelynek feladata az
országosan egységes hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása.
A változás egyik fontos eleme,
hogy 2016.04.01-től a lakosság a közszolgáltatási díjat az
NHKV Zrt. felé köteles megfizetni.
2017.04.01. hatállyal az NHKV
Zrt. az eddigi közszolgáltatók működéséhez szükséges minősítési
engedélyét visszavonta, és az ország területén 19 régiót alakított
ki, amely régiók hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáért egy – egy
kijelölt közszolgáltató a felelős.
Az Északnyugat-Dunántúl kijelölt
közszolgáltatója a Soproni STKH
Kft. A Kőszegi Városüzemeltető Kft.
a továbbiakban az STKH alvállalkozójaként végzi a hulladékgyűjtéssel, és kezeléssel kapcsolatos
feladatokat.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

számában, valamint szórólapokon
adunk tájékoztatást. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy az év
közben keletkező lomhulladékát ne
helyezze ki a közterületre, mert azzal szabálysértést, illetve hulladékfajtától függően bűncselekményt
követ el, és jelentősen megnehezíti
a Városüzemeltető munkáját is.
A hulladékudvar használata továbbra is az eddigiek szerint történhet. Az év közben keletkező
lomhulladék térítés ellenében a
hulladékudvarban helyezhető el,
az elektronikai hulladékot 100 kg/
év súlyhatárig, a háztartásokban
keletkező (lakossági, nem ipari!)
veszélyes hulladékot 50 kg/év
súlyhatárig térítésmentesen befogadjuk.
A Kőszegi Városüzemeltető továbbra is biztosítja a lakosság részére az
ügyfélszolgálatot, ahol a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak, illetve
problémáikra megoldást keresünk.
A továbbiakban kérjük a lakosság
együttműködését és a változások
okozta esetleges problémák esetén
megértésüket és türelmüket.
Kovács István
igazgató

Gyűjtő zsákok
Kérjük, a szelektív zsákokba helyezze el:

PET palackokat,
tejes, gyümölcsleves dobozokat,
italos aludobozokat,
konzervdobozokat,
öblítős és mosószeres flakonokat,
fóliákat,
reklámtáskákat!

V Á RO SHÁ Z A
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Köszönjük!!!!
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Élelmiszertől mentesen, tisztítva tegyék a zsákokba!
A flakonról a kupakot vegye le!!

A KÉK színű zsákokba tegye a papírhulladékot!

Lukácsháza, Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty: augusztus 31.
• szeptember 28. • október 26. •
november 23. • december 21.

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. július 13-án 15.00 órakor a Kőszegi járási hivatal munkaügyi épületében (Kőszeg, Szűk utca 2.) a
kommunális hulladékkezelés és a szelektív gyűjtés részleteiről tart
tájékoztatást.

Gyöngyösfalu, Perenye: augusztus 25. • szeptember 29.• október
27. • november 24. • december
22.

Lomtalanítás! Változás várható az évi egyszeri térítésmentes lomtalanítás szabályaiban. Erről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomhulladékot senki ne helyezze ki a közterületre, mert azzal szabálysértést, illetve bűncselekményt követ el.
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Kávészünet Gergye Krisztiánnal
Rendező, koreográfus, kortárs táncos
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Nem ez az első kőszegi bemutatója, mellyel
most július 7-én és 8-án lépett társulatával
a Színre visszük a nyarat produkció „világot jelentő deszkáira”. A Murlin Murloban rendezőként jelenik meg. Emlékezetes
volt, talán a véletlenek összjátéka folytán
Agota Kristof halálának napján – 2011.
július 27-én – egyszeri és megismételhetetlen kortárstánc-előadása. A kőszegi születésű Gergye Krisztián és társulata a régi
téglagyárnál mutatta be az Egy elsurranó
patkány című Kristóf Ágota darabot. A Feltépett múlt című vallomásos, önkereső-öndefiniáló passiójátékát a Zsinagógánál és a
Kálvária-templomnál, amely egy mitológiai
körbe vonja a történelmit és a nagyon személyest. Gergye Krisztián Társulata 2001óta jelentős szereplője a kortárs táncéletnek. Az alkotóműhely művészeti vezetője,
a 2008-2009-2010-es években megkapta
a három legjelentősebb szakmai díjat: Az
Év alkotója/ Harangozó Gyula-díj / Imre
Zoltán-díj. Előadásait már 4 alkalommal
nominálták Lábán Rudolf-díjra, legutóbb a
Trilógia Maraton performansz-sorozatával
jelölték. A 2008-as évtől, független működése mellett, a Bárka, majd a Nemzeti
Színház tagjaként lehetőséget teremtett
társulatának infrastruktúrával rendelkező kőszínházakkal való együttműködésre.
A 2005-ben mottóként megfogalmazott
„nem csak tánc” társulat kifejezés pontosan tükrözi műhelyük sokirányú közelítését a kortárs táncművészet általunk
képviselt egyedi formanyelve, és megnyilatkozási lehetőségei felé. Az utóbbi évek
darabjai minden esetben kulturális kontextusként értelmezhető társművészeti
irányokat emeltek a figyelem fókuszába,
és a tánc nyelvén reagáltak ezen irányokból felmerülő gondolatokra és kérdésekre.
A 2010-es évben jelentős irányváltás
volt művészetükben az aktuális társadalmi és politikai problematikák felvállalása a kortárs tánc színpadán. Független társulatként azóta is jelentős,
kulturális tettnek számító, felelős állampolgári és művészi pozícióból megszólaló
alkotásokat hoznak létre, amelyekben a
társadalmi hatásra kiemelt figyelmet fordítanak. 2001 óta készít önálló koreográfiákat, eleinte projekt-jelleggel, később
állandó alkotótársakkal, és saját társulata tagjaival (Gergye Krisztián Társulata).
2007/08-as évadban a Bárka Színház társulatának tagja, ahol koreografál és színészként is közreműködik előadásokban.
– Mikor kerültél el Kőszegről?

– Rögtön az érettségi után Budapestre költöztem. Ijesztő volt itthagyni a kisvárost, mondhatni
félelmetes volt kilépni a megszokott szorongásból, a kialakulatlanságból, de nagyon erős késztetés volt bennem, hogy művész legyek, vagy
pszichológus, holott ezek a vágyak szinte alig
körvonalazódtak konkrétumokban. Aztán mégis
erőt vettem magamon, hisz itthon nem nagyon
voltak kilátásaim. Bár szoros baráti kötődéseimet

kellett itthagynom, de sikerült nekirugaszkodni a
teljes bizonytalanságnak, mondhatni sikerült új
fejezetet nyitni az életemben. Ebből sikerült megtanulnom egy életre, hogy milyen nehezen mer
váltani az ember, hogy mennyire erős a megszokás, a beleszokás, hogy adott esetben egy egész
életre bele lehet ragadni egy hamis biztonságba.
– Volt-e családi indíttatás a tánc felé?

– Nem volt családi indíttatás. Azt hiszem mindig
is egy fura gyerek voltam a családban, talán ki
sem mondott vágyakkal, vagy inkább azt mondom olyan társadalmi közeg uralkodott akkor,
amiben valahogy az ember nem igazán merte
felvállalni saját magát, valós életvágyát, sőt
úgy vélem, szinte bele sem mertem gondolni
mi lehetne. Sok szorongás és titkos vágyakozás
kellett ahhoz, hogy el merjem hinni, lehetek
a saját életemnek a főszereplője. Semmilyen
szinten nem szeretnék általánosítani, de ez a
posztkommunista generáció, szinte genetikailag
őrzi magában a szülők áldozat tudatát, és nekem ezzel kellett megküzdenem. A most bemutatásra kerülő Murlin Murlo darab is pont erről
szól, hogy milyen nehéz, mennyire lehetetlen
kimozdulni, kiszabadulni abból a kisemberekbe
súlykolt hatalmi diktátumból, amit egy önkényuralmi rezsim jól élhető életnek hazudik, holott
ostobaság és szolgaság csak, egy megfélemlítésen alapuló öncenzúra, amibe annyira bele lehet
fáradni, hogy az embernek szinte vágya sincs a
jóra, nem hogy tudatára ébredhetne az alapvető
emberi jogainak.

– Mostani kőszegi szereplésedre hogyan választottad ki a témát?

– Évekkel ezelőtt, Gelencsér Ildikóval találtuk
meg Koljada Murlin Murlóját, és évről évre felmerült, hogy meg kellene csinálni. Most jött el
az ideje, mind financiális, mind a kőszegi vendégjátékaim és rendezéseim kontextusának
értelmében. Lelki értelemben pedig, mondhatni
szükségem volt rá, hogy újra szembenézhessek
a gyermekkorommal. A körülmények sorsszerű együttállása mindig megmutatja, hogy ami
velünk történik, soha nem véletlen, és az sem,
hogy mikor milyen történet, miért is találja
meg az embert. A darab rendezése közben, itt
Kőszegen derült ki számomra, hogy mennyire
pontos látlelete ez a darab annak a korszaknak,
amiben felnőttem. Lakótelepi gyerekként egész
pontosan értem milyen az, hogy a szomszédtól papír falak választanak el, hogy az ember
milyen méretű lakóterekre képes szocializálódni, miféle terhelt közeget képes otthonának
nevezni, és akkor marad az elvágyódás, és az
álmodozás. Trifusz Péter zseniális díszletet készített az előadásunkhoz, annyira élethű, annyira
pontos, hogy el vagyok tőle ájulva. Félelmetesen
gyönyörű valóság. És boldog vagyok, hogy az
utánunk következő fiatalabb generációnak ilyen
realista módon vagyunk képesek megmutatni,
hogy milyen múltból is származnak a szüleik,
milyen társadalmi körülményekkel nem kell már
megküzdeniük remélhetőleg.
– Tehát ki kellett beszélni magadból a múltat? Ez félelmetes hasonlóságot mutat Kristóf
Ágotával, aki korábban is megihletett.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy az ember tudatosítsa magában a gyökereit, akármilyenek is
azok, és a személyes és a történelmi múlt analógiáit összevesse, feldolgozza. Múltfeldolgozás
nélkül nem lehet felnőni. A Kőszegi Várszínház
fantasztikusan nyitott ebben, hogy olyan előadásokat is felvállal, amelyek mélyen elgondolkodtatóak, szembenézésre inspirálnak, és közel emelik
a kortárs művészetet a régió közönségéhez. És
ezek a nem feltétlenül nyárinak gondolt előadások úgy szórakoztatnak, hogy a nevetéseink
mögött megtapasztalhatjuk a könnyeink súlyát is.
A Murlin Murlo nem az első darab a rendezéseim között, ami a kommunizmus feldolgozásával
foglalkozik. Az évekkel korábban a helyi téglagyárban bemutatott „Egy elsurranó patkány”
Ágota Kristóf dráma, Hollósi Fricivel a főszerepben gyakorlatilag a Murlin párdarabjaként értelmezhető. Hátborzongató élmény, hogy ezekkel a
fontos művekkel itt a szülővárosomban dolgozhattam. Így valamiként pontosabb, személyesebb
az adott előadás, mert mögötte, benne vannak a
saját emberi tapasztalataim, sérüléseim, és ilyen
értelemben gyógyító erővel bír, hogy visszatérve
a tettek színhelyére a beforratlan sebek valahogy
varasodni kezdenek, és az ember büszkén viselheti a nyomokat, a sebhelyeket, mert végül is
ezekből épül fel a lénye, ezektől az, aki.
Kiss János
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kormányzat nevében köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért, és kifejezte
azon reményét is, hogy a
közeljövőben bérfejlesztésre is sor kerül ezen a kiemelt területen.
„Az embernek születéstől haláláig szüksége
van orvosra, ápolóra,
mindazokra, akik hivatásul választották, hogy
másokon segítsenek” –
mondta beszédében dr.
Kapiller Sarolta a járási
hivatal vezetője. Majd
hozzáfűzte:
„Legyen

Köszöntések
minden egészségügyben dolgozónak olyan tartalmas élete, hogy
hosszú évekig másokért cselekedhessen, a választott hivatásának
élhessen”.
Tánczos Krisztofer énekével kezdődött a műsor, amellyel kiérdemelte
a tapsot. A zenei kíséretet Kállai Judit és Kocsisné Pethő Judit szolgáltatta. A Központi Művészeti Óvoda

60 éve alapították

Rövid hírek

Június 13-án emlékeztek meg a Dr.
Nagy László EGYMI alapításának
60. évfordulójáról. Elsőként megkoszorúzták az alapító, a névadó
igazgató sírját. Az egész napos
programok mindegyike viselte a
60-as számot, a dolgozók és diákok
60 perc közösségi munkát ajánlottak fel. Sztárvendég Bánhegyi Adrienn kötélugró világbajnok volt, aki
rendszeresen támogatja az intézményt, követendő példát mutat a
gyerekeknek.
Nagy Gábor igazgató emlékezett
az alapítás éveiről, 1957-ben kezdődött meg egy országos komplex
gyógypedagógiai intézmény alapítása. A minisztérium Nagy Lászlót
bízta meg az intézmény létesítésére
vonatkozó javaslat tételével.
A korábbi Hunyadi Mátyás Katonai Reáliskola egykori épületeiből
kivonultak a szovjet katonák, siralmas állapotokat hagytak maguk
után. Nagyon sok kiváló ember
dolgozott az intézményben, munkájuk jó példát ad az utókornak.
Egyik nyugdíjba vonuló írta: „Minden nap elmúlik valami, amiért
szomorúak vagyunk, de minden
nap kezdődik valami, amiért érdemes élni. Azt üzenem a tovább dolgozóknak, hogy a gyermekekért,
akiket rájuk bíztak, tegyenek meg
mindent. Nem könnyű feladat,
csak egy dolog kell hozzá: Szeretni
kell őket.”

Kőszegen tartotta két helyi óvoda
aktív részvételével a Bács-Kiskun
Megyei TIT 44. Óvodapedagógiai
Nyári Egyetemet. Kodály Zoltán
halálának 50. évfordulójára is emlékezve az óvodai zenei nevelés
a háromnapos program központi
témája lett. Szakmai előadások
sokaságát kínálták a résztvevőknek. Pünkösdölő Kőszeg Hegyalján
program keretén belül népi játéko-

Az intézményben folyó munkáért
Majthényi László a megyei közgyűlés elnöke átadta Vas Megye
Önkormányzatának Közgyűlése Elismerő Oklevelét Nagy Gábor igazgatónak. A gálaműsoron a tanulók
sokszínű műsort adtak, elhangzott
Fehér Renátó fiatal költő ez alkalomra írt verse, a tanulók és tanárok együtt alkottak énekkart és
énekeltek az összetartozásról.

Huber László polgármester képeslappal köszöntötte Mester Józsefné
szül.: Witzmann Máriát (90 év),
Moldvai Jánosné szül.: Kiss Irént
(90 év), Kiss Lajosné szül.: Kurucz
Máriát (92 év), Németh Jánosné
szül.: Domján Juliannát (92 év),
Mojzer Antalt (96 év), Tomsits Gyulát (96 év), Kovács Béláné szül.:
Tiszauer Annát (90 év) születésnapjuk alkalmából.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

gyermekeinek kedves műsora után
a dolgozókat személyesen köszöntötte Huber László polgármester és
Raposa Helga intézményvezető.
KZ

Semmelweis-nap
Június 28-án tartották a Semmelweis-napot a Kőszegi Szociális
Gondozási Központban az egészségügy és a szociális szféra dolgozóinak részvételével.
Huber László polgármester az ön-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

kat mutattak be a résztvevőknek a
kőszegi Központi Művészeti Óvoda
gyermekei. A meghívottakat Huber
László polgármester köszöntötte,
kiemelve az óvodapedagógusok
munkáját.
Június 14-én a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
2019.10.31. napjáig szóló megállapodást kötött a NYITOK Tanulási
Központtal kompetenciafejlesztő
képzések helyszínének biztosításáról.

Fényre sötétedő szemüveglencsék 15000 Ft/pártól!
Napszemüvegek széles választékban!

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

Ü NNE P

Június 17-én 11 órakor a Dr. Nagy
László EGYMI parkjában lévő emlékműnél tartották a „Cőgerek
Napja” ünnepséget. Az önkormányzat két évvel ezelőtt döntött
arról, hogy a város felveszi az
egykori katonai alreál iskoláról
való megemlékezést a hivatalos
rendezvények sorába. Az első és
második világháború hőseiért állított emlékműnél gyülekeztek a

cőgerek. Somogyváry Géza egykori
negyedéves növendék, korelnök
parancsnok tartotta a megemlékező beszédet. Szavai szerint a megemlékezésre soha nem kaptak parancsot, mégis jelentett az egykori
elöljáróknak, így fogalmazott: „újra
itt vagyunk, teljesítjük a parancsot,
emlékezve a hősi halottjainkra.
Önökre, hajdani elöljáróinkra, az
Intézetre, a városra. … Amig egy

hajdani növendék lesz, aki bírni fogja az utazást, addig a város
cőger-napján lesz egykori növendék, aki legalább egy szál virágot
tesz az emlékműre”.
Az elmúlt húsz év alatt tizedére
csökkent azon alreál iskolások száma, akik el tudnak jönni az ünnepségre. A távoli jövő érdekében a
város felvállalta az ünnep szervezését, a Dr. Nagy László EGYMI vezetése, élén Nagy Gábor igazgatóval
ebben mindenkor partner marad.
A megemlékezők virágot, koszorút
helyeztek el az oszlopnál, az ágyúnál, és délután a Hunyadi-szobornál. Az önkormányzatot Básthy
Béla alpolgármester képviselte.
Ezen a napon felidézték a cőgerek
a régi emlékeket.
1945. január 21-én a Magyar Királyi Kőszegi Hunyadi Mátyás Honvéd
Középiskolai Nevelőintézet cőgerei
elhagyták Kőszeget, majd három
hónap múlva megkapták az utolsó
parancsot. 1945. április 23-án délután érkeztek meg Neudorfba, ahol
a sorakozóra a nevelőintézet pa-

rancsnoka adta ki a parancsot. Az
indulásra már egy amerikai katona,
a cőgerek hadifogságba kerültek. A
vonulásuk során a 2. gyalogezred
adott nekik élelmet, felszerelést, az
utolsó szekérhez kötötték dr. Ambró
Gyula százados iskolaorvos gépkocsiját, amely benzin hiányában nem
tudott haladni. A hadifogságukban
láttak azt is, amikor az amerikai
katona lelőtte a fogoly németet,
mert feléje közeledett. Azon a teherautón távoztak az egyik fogolytáborból, amelyen egykori elöljáróik érkeztek. Egy másik táborban a
„roggyant kis társaságot” felkarolta
egy amerikai százados, és az asztalra került húskonzerv, sajt, édes
és sós sütemény.
A hosszú út után hazatértek. 1946.
március 2-án reggel hat órakor érkeztek meg a Déli pályaudvarra. A
visszaemlékezést Kazinczy László
így fogalmazta meg: „Édesanyám
elvitt templomba, hogy megköszönjük a Jóistennek, hogy vigyázott ránk és hazatérhettünk”.
KZ

Eladó licitlakások
ÁLLÁSHIRDETÉS
A Wienerberger zRt. Kőszegi Tégla
és Gerendagyára felvételt hirdet:
•
•
•
•
•

lakatos
villanyszerelő
gépkezelő
targoncás
és betanított munkakörökre.

Versenyképes fizetés,
420.000 Ft cafeteria,
13. havi bér.
Jelentkezés hétköznapokon
személyesen:

9730 Kőszeg, Csepregi út 2.
8

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata 9730 Kőszeg, Jurisics
tér 8. Tel: +36 94/562-517
(Az alábbi lakásokról további részletek ezen a címen érhetőek el.)
Velemi u. 15/A. I/4. szám alatti lakás.
Az épület építési ideje az 1970-es évek. Szerkezete beton alapok, tégla
falak, vasbeton födém, lapos tető, bitumenes lemez tetőszigetelés. Tagozódása földszint + 4 emelet. Alapterülete 47 m2, amely 2 szoba, konyha,
fürdő, WC és előszoba helyiségekből áll. Burkolatok: parketta, PVC közepes állapotban. Fűtés gázkonvektor. Melegvíz: gázbojler. Kikiáltási ár 7,7
millió Ft.
A licitálás ideje: 2017. július 27. 09.15 óra, A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal.
Jurisics tér 14. fszt. 2. szám alatti lakás.
A lakás 1 nagy lakóhelyiségből, közlekedőből, fürdő-WC, konyha és kamra
helyiségekből áll. A burkolatok felújítása, cseréje időszerű. Fűtése hagyományos módon 1 db cserépkályhával biztosított. A földszinten nincs fűtés.
Melegvíz: elektromos bojler. Alapterülete 75 m2. Kikiáltási ár: 6,93 millió Ft.
A licitálás ideje: 2017. július 27. 09.00; A licitálás helye: Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal.
Rákóczi F. u. 79. I. emelet 5. szám alatti lakás.
A lakás 72 m2 hasznos alapterületű, amely előtér, hall, fürdő, kamra, konyha és két szoba helyiségekből áll. Fűtése cserépkályha. Melegvíz: elektromos bojler. Fürdő, WC felújított jó állapotú. A mennyezeten több helyen is
beázás nyomai láthatók. Kikiáltási ár: 5,95 millió Ft.
A licitálás ideje: 2017. július 27. 09.00 óra. A licitálás helye: Kőszegi
Közös Önkormányzati Hivatal.

A testületi ülésről
Romos tető
Gyöngyös utca és Dózsa György
utca sarkán lévő, romos épület
problémáját Plechl Tibor vetette fel
június 29-én a testületi ülésen. (Írás:
KéV 2016. november 15. 15 old –
szerző: Ilon Gábor) Szavai szerint a
tetőzet olyan állapotban van, hogy
előbb vagy utóbb, de „valakinek a
nyakába szakad”, ezért a járókelők
érdekében a tetőt le kellene bontani.
Huber László polgármester szerint
a felvetés olyan probléma, amely

megoldása érdekében történtek lépések, a járási hivatal megküldte a
tulajdonosnak a felszólítást. A városvezető arról beszélt, hogy júniusban
az Örökségvédelmi Hivatal államtitkárához levelet küldött, és azt kérte,
hogy a műemlék épületet vegye át
az állam, a tulajdonos felajánlása
szerint ingyenes átadással. A műemlék épület megóvása városképi
szempontok szerint is fontos feladat,
ezért az Örökségvédelmi Hivatal támogató döntésére szükség van.

2017. JÚLIUS 11.

Liszt Ferenc utca
Terplán Zoltán a Liszt Ferenc utcában lakók kérését tolmácsolta
június 29-én a képviselő-testületi
ülésen. A parkolókat rendszerint
teherautók foglalják el, tilosban
parkolnak, és azt kérte a városvezetéstől, hogy ezt a tilalmat, megerősítve egy korábbi állásfoglalást,
tábla kihelyezésével is tegyék
nyilvánossá. A képviselő arról is
érdeklődött, meddig indulnak még
az autóbuszok a Liszt Ferenc utcából. Huber László polgármester
elmondta, hogy az intermodális
közlekedési csomópontot a jelenle-

Rendelésállomány növekedése miatt

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

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

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

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

gi vasútállomással egybekötve alakítják ki. Egy peronhoz csatlakoznak majd a vonatok és a helyközi
buszjáratok. Kormányhatározatban
már megszületett a döntés a közel
egymilliárd Ft-os támogatásról. A
városvezető júniusban a megvalósítás lépéseiről tárgyalt a minisztériumban. Az intermodális közlekedési csomópont a GYSEV ZRT-vel
közösen valósul meg, hiszen megújul a Szombathely Kőszeg közötti
vonatközlekedés is.
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Kőszegi értéktár
2017. júniusáig a Vas Megyei
Értéktárba a következő kőszegi
értékek kerültek felvételre: Kőszeg, mint várváros és középkori
védművei; A jezsuita officina bútorzat; A Szőlő Jövésnek Könyve;
A kőszegi Jurisics-vár; Chernel István szellemi és tárgyi öröksége; A
Küttel gyógyszerészdinasztia; Szőlő
Jövésnek Ünnepe. Erről tájékoztatta a képviselőket Révész József a
Kőszegi Települési Értéktár Testület
elnöke.
A Vas Megyei Értéktár Bizottság
2016. június 28-i ülésén határozott
a Szőlő Jövésnek Könyve Kiemelt
Nemzeti Értékké történő felterjesztéséről. Az elnök szavai szerint a
jogi folyamat megtorpant, a szóbeli
tájékoztatás szerint további kiegészítő információk is szükségesek
a nemzeti értékké való nyilvánítás érdekében. A testületi ülésen
elhangzott, hogy kétmillió forint
pályázati pénz elnyerésére van lehetőség, amely a települési értékek
helyben történő bemutatását szolgálja. Pozitív döntés esetén erre az
őszi Orsolya-napon kerülhet sor.
KZ

Anna néni
Huber László polgármester személyesen köszöntötte Halász Sándorné szül.: Vizer Erzsébet Annát
otthonában, 95. születésnapja alkalmából.

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

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com
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549

Ft
kg

Poszavecz
Lecsókolbász

219

2.999

1.099

Privát Hús
Sült
Császárszalonna

3.999

Ft
db

ÉVE KŐSZEGEN

Ft
kg

Carte D’or
Jégkrém
Gelateria Brownie

Ft
kg

900 ml, 1221Ft/l

199

Pick
Rákóczi Szalámi

Csemege vagy Paprikás

Tolle Esl Tej
dobozos

Ft
db

Hofbrau
München
Lager Sör dobozos

2,8%, 1 l

209

Ft
db

79

Ft
db

319

Ft
db

0.5 l, 398 Ft/l

179

Ft
db

Ft
db

24 db vásárlása esetén
358Ft/l

Balfi ásványvíz

Soproni
dobozos sör

Dús vagy Szénsavmentes
1,5 l, 53Ft/l

4,5%, 0,5 l, 418Ft/l

Jar
Mosogatószer
Citrom

Együtt
olcsóbb!

450 ml, 709Ft/l

2017. 07. 20-07. 22.

1.199

Ft
kg

849

2017. 07. 27-07. 29.

1.099

Ft
kg

Ft
kg

499

Ft
kg

Sertés Lapocka
csont nélkül

149

Ft
db

Fornetti
Tejfölös-Sonkás XXL

399

Sertés Tarja

Csirkemell

csontos

csontos

299

Ft
kg

399

Ft
kg

Csirkecomb egész

149

Ft
kg

Ft
db

som
adic
Par

Kovászolni
való uborka

Fornetti
Pizzás Twister XXL

Nektarin
Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
* 128.SZ.KŐSZEG
Ő
FORRÁS
Á 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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Kőszeg – Máriacell

Ezeréves határtól

Július 2-án érkezett haza a máriacelli magyar zarándokok csoportja.
Három nappal korábban hatvankét hívő indult a fizikai állóképességet is igénylő útra. Petkovits
Sándor a csoport szervezője és
vezetője elmondta: „Minden ötödik zarándoktársam olyan volt, aki
első alkalommal vállalkozott a feltöltődést jelentő együtt töltött napokra.” A társaság legidősebbike
71 éves, a legfiatalabb 9 éves volt.
Egyetlen alkalommal esett az eső,
de – összességében – az időjárás
kedvezett a gyaloglásnak. Minden
zarándoklat alkalmával megfontolt
szervezést igényel a pihenőhelyek
kiválasztása is. A régi kapcsolatoknak köszönhetően, Krumbachban
és Gloggnitzben a plébánián, Nasswaldban pedig az egykori tűzoltószertárban kaptak „szívességi szállást”.

Június 18-án 15.30 órakor az M1
tévé egyenes adásban adott tudósítást a Jurisics térre érkező Mária
Maraton zarándoklatról. A Mária
Rádió folyamatosan tudósít(ott) az
eseményről. Az adás előtti percekben érkezett meg a biciklisek első
csoportja, majd 17 óra előtt a futók
is. A Mária Út Egyesület által szervezett Máriacelltől Csíksomlyóig vezető 1300 km-es út egyik állomása volt Kőszeg. Az itteni útszakasz
megtételéhez csatlakoztak nagy
létszámban a kerékpáros egyesület
tagjai, a futók közül egyedül Giczy
József vállalta a részvételt. Talán
nem volt elég ereje a futásra szólító
felhívásnak. A teljes út megtételét,
napi 30 – 40 km szakaszokban,

reszt hirdeti az ezeréves határt.
Látszanak rajta a terület visszafoglalásának golyónyomai. Itt készült
a biciklisekről a fotó 14 óra után.
Az időponthoz kötött érkezés miatt,
a sietségben, eltérően a szokásoktól nem hangzott fel a „Boldogaszszony anyánk” éneke. A 30 km-es
út megtételére elindult három
futó és 24 fő kerékpáros, egyikük
Debrecenből érkezett. A Jurisics
téren Básthy Béla alpolgármester
fogadta bőséges folyadékkal az
érkezőket. A kerékpárosok még aznap elindultak Csepregre, a futókat
másnap reggel az alpolgármester
és Harangozó Vilmos plébános áldással bocsátotta az útjukra. Az
atya arról is beszélt, hogy egyre

váltott rendszerben Makai Viktória
és Makai László ultramaratonfutók
vállalták, a kerékpárosok napi teljesítménye 100 km volt.
A kőszegi útszakasz az ezeréves
határtól indult. Ausztria 55-ös útján Kirschlag előtt, Steinbach után,
a 26,3 km-es kilóméterkőnél – a
monarchia idejében állított – ke-

inkább Máriacelltől is indulnak zarándokok. A startjelet a darabontok
puskalövése adta. Giczy József az
aznapi forróságban Sárvárig lefutott 35 km-t. A csepregiek a kápolnánál harangszóval, énekkel és
terített asztallal fogadták a zarándok futókat.
KZ

Ez a zarándoklat a 24. magyar zarándoklatként kerül a krónikákba.
(Petkovits Sándor 57. alkalommal
tette meg az utat, vezette zarándoktársait.)
Már most többeket foglalkoztat,
hogy a jubileumi alkalmat, a huszonötödiket, hosszabbra tervezzék.
(Felmerült, hogy hazafelé is gyalog
indulnának! Legutóbb a 10. zarándoklat alkalmával voltak olyanok,
akik az oda- és a visszaútra is vállalkoztak.)
A csoport lelki vezetője Csaba
atya volt, a híveket Péter atya fogadta Máriacellben. A vasárnap
hazaérkező zarándokok fáradtan,
és – mondhatjuk – a buszközlekedésnek köszönhetően a tervezettnél
később, de lelkiekben megerősödve
tértek haza.
TáF.
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Gyöngyösfalu: Tóth Dániel és Pergel Anett fia Marcell. Kőszeg:
Kotek József és Berecz Brigitta lánya Klaudia Liliána; Augusztin Ákos
és Balazatics Boglárka fia Áron; Horváth András és Simonits Orsolya
fia Mátyás; Czifra Ákos és Dominek Ágnes lánya Eliza; Pfeiffer Tibor és
Debreceni Szilvia fia Martin; Poropatich Ádám és Sebestyén Anita lánya Norina. Kőszegpaty: Vigh Sándor és Barbai Viktória lánya Leila.
HÁZASSÁG:
Farkas Petur Károly – Kerner Katalin Magdolna, Horváth Roland –
Horváth Eszter, Sebestyén Péter – Mándli Éva, Kasztner Zoltán Ferenc
– Szalai Anita, Farkas Tomás – Gulner Annamária, Haiszán János –
Bojtor Judit, Horváth László – Standor Tímea, Smuk Csaba – Komádi
Orsolya, Kondora Béla Róbert – Németh Eszter, Süle Szabolcs János
– Szigligeti Dóra, Raáb István Zoltán – Molnár Gina.
HALÁLOZÁS:
Kohl Flórián, Harangozó Ferencné sz. Serlegi Ilona, Mersich Gábor.

Tarlacz Krisztina
• Manikűr (női-, férfi)
kézápoló és műkörömépítő
• Manikűr lakkozással
06 30 531 20 40
• Géllakk
Kőszeg, Szűk utca 1.
• Műköröm zseléből és porcelánból
Nyitvatartás: hétfőtől szombatig
• CND Shellac
Időpontegyeztetés helyben vagy telefonon!
Várom kedves vendégeimet!
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Hibapont nélkül
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Kőszegi Tűzoltók ismét bizonyították, hogy ők az ország legjobbjai.
2017. június 24-25-én, a székesfehérvári Regionális Atlétikai
Központ sportpályáján zajlott a
VII. Országos Hagyományos Tűzoltó Verseny. Jó hangulatú, aktív és
izgalmas rendezvénynek lehettek
tanúi mindazok, akik ott voltak,
de a csapatoknak nem csak az
ellenfelekkel, hanem a stadionban a tikkasztó forrósággal is meg
kellett küzdeniük. Városunkat női
és férfi tűzoltóink képviselték. Női
csapatunk az előkelő hetedik helyezést érte el. Tagjai: Horváth Ágnes, Bráder Ágota,
Berzlanovich Enikő,
Molnárné
Fehér
Zita, Tóth-Seper Vivien, Nagy Evelin,
Kiss Adrienn, Simon
Anett, Iszak Péterné,
és Gelencsér Júlia.
Férfi csapatunk a
legjobb
időeredménnyel, hibapont

nélkül szerezte meg kategóriájában
az első helyezést, és ezzel sikerült
elhozniuk az abszolút-kategóriában a Domsik Jánosról elnevezett
vándorserleget is. Csapat tagjai:
Schwahofer Tamás, Tóth Márton,
Schwahofer Tibor, Seper Balázs,
Keresztes László, Stajrits Tamás,
Keresztes András, Seper Szilárd,
Lakatár Tamás, Süle Szabolcs, A
csapatot felkészítette: Schwahofer
Károly. A rendezvényen a hazai
csapatok – közel 400 tűzoltó –
mellett részt vettek Kárpátalja,
Székelyföld, Vajdaság határon túli
magyarlakta területeinek tűzoltó
delegációi, illetve versenycsapatai.

Áthidalt távolság
Május 23-án tartották a Városi Rádióklub Kőszeg tagjai az éves közgyűlésüket. Kiemelt hír volt ezen a
napon, hogy megtörtént a klubtagok
több mint húszévi munkájával felépített Kendig-csúcson lévő versenyállomás műszaki átvétele. Megkapták a használatba vételi engedélyt is.
Az állomás kiépítéséhez több cégtől
és magánszemélytől is kapott a Rádióklub segítséget, mindezért Polgár
József ezúton is köszönetét fejezte ki,
majd hozzáfűzte, hogy „eredményeinknek ők is részesei”.
A rádiósok NEA pályázaton 1,38
millió Ft támogatást kértek a
működési költségeikre. A céljaik érdekében többszörös megfontolással a legszükségesebb kiadásokra
fordítják az elnyert 475 ezer Ft-ot.
Elsődleges cél lesz az oktatóterem
berendezése.
Továbbra is népszerű a Kendig-

csúcson lévő versenyállomásra telepített időjárást jelző pont a három
db különböző irányba néző WEB
kamerával. Július első hétvégéjén
naponta közel ezren tekintették
meg az innét sugárzott képeket.
A rádiósok július 1 – 2-án részt
vettek az IARU Region I. 3.
Subregionál versenyén a Kendig
csúcsról 432 MHz-en. A két nap
alatt 194 összeköttetést létesítettek, a legnagyobb áthidalt távolságot (892 km) egy bolgár partnerrel
létesítették, ezzel együtt négy rádióssal léptek kapcsolatba, akik legalább 800 km-re voltak a kőszegeiktől. Hatszor kaptak visszajelzést
700 km-t meghaladó távolságból.
Az eredményeik alapján a magyarországi első helyezésük nem lehet
kétséges, nemzetközi viszonylatban
az első tíz reálisnak tűnik, de a végeredményre még várni kell.

Önzetlen segítség!
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság
Doktorszolgálat autóján a gumik
elhasználódtak, olyannyira, hogy
veszélyeztette a közlekedést. Egy
rövid kérés érkezett Harsányi
Zsolt vállalkozó felé, aki ismét
bizonyította segítőkészségét. Júli-

us 3-án már szerelték a gumikat
a gépkocsira. Dr. Pusztai Gergő
háziorvos, aki a Doktorszolgálat
feladatát is magára vállalta, ezúton köszöni Harsányi Zsoltnak a
betegek érdekében végzett önzetlen segítséget.

Egyedi üzem Kőszegen
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Galvano-Tech Kft. a következő pozíció(k)ba keres munkatársakat:
GALVANIZÁLÓ MUNKATÁRS
Feladat:
– Gyártósoron alkatrészek felrakása és
leszedése
Elvárások:
– Jó fizikai állapot
– Alkalmazkodó készség
– Többműszakos munkarend vállalása
Előny:
– Hasonló munkahelyen szerzett tapasztalat
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Érdeklődni lehet: 9730, Kőszeg, Alsó krt. 22/C
(helyszínen), vagy a 0620/746-8803-as telefonszámon.

A Galvano Tech Felületnemesítő Kft.
a 87-es útnál, a városgondnokság
telephelye mellett működik több
mint 25 éve. A közel harminc fő
munkatárs döntően három műszakban dolgozik, a vasanyagok
felületét nemesítik. A Kedves Olvasó bizonyosan kézbe vett már szódavíz készítéséhez használt fényes,
fémfehér felületű patront. Lehet,
hogy a látott darab felületkezelése
itt készült Kőszegen. Az üzemben, a
gépsorok mellett ládákban tárolják
a nemesítésre váró, illetve az éppen elkészült, fényes munkadarabokat, lánckereket, ékszíjtárcsát és
a CNC megmunkáló gépeken készült különböző alkatrészeket. Ezek
felületkezesét autóipari beszállító
cégek rendelték meg, és egy-egy
gépjárműbe építik be. Miért kell

fémfehérnek lennie egy alkatrésznek? Azért, hogy ne rozsdásodjon.
Ezt a műveletet végzik Kőszegen,
abban az üzemben, ahova illetéktelen nem léphet be. A gyártás
egyik módszere szerint a nemesítésre váró munkadarabokat felrakják tüskékkel rendelkező keretekre,
amely végighalad a gépsoron. A
másik módszer, amikor a kisebb
munkadarabokat, így a szódásüveghez készülő patronokat egyegy forgó dobba teszik bele, és
ezen keresztül történik meg a szükséges művelet. A felületkezelés egy
kémiai folyamat, amely elektromos
áram hatására megy végbe.
A Galvano Tech Felületnemesítő Kft.
a rendelések folyamatos érkezése
miatt keres új munkatársakat.
KZ

Gimnazisták a fényről
Mi, gimnazisták az EU által támogatott Erasmus+ program keretében LetThere Be Light című nemzetközi projektben veszünk részt.
Tanulás, új ismeretek, barátságok,
erről szól a projektünk, amelynek
első találkozóját a Jurisich Miklós
Gimnáziumban tartottuk. Projektünk témája a fény, amely velünk
van a természetben, a művészetben, a gyógyításban és még
megannyi felhasználhatóságában,

és amelyről fogalmazásokat, prezentációkat készítettünk angol
nyelven.
Jégtörő játékok, közös programok,
kirándulások, táncház és művészeti
előadások keretében ismerkedtünk,
fejlesztettük az angoltudásunkat,
munka és a programjaink során
rengeteget beszélgettünk. A hozzánk érkezett diákok előadásokban mutatták be hazájukat, kultúrájukat, kíváncsivá téve minket,
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vágyódva az ő hazájukba. Megízlelhettük a különböző konyhaművészet fogásait, elmélyítve újonnan
kialakított barátságokat.
Ebben a kellemes társaságban
egyszerűbbé vált a közös munka.
Csoportokra osztódva vetettük bele
magunkat a fénnyel kapcsolatos
bemutatók elkészítésébe. Közösen
beszéltük meg a prezentációba
kerülő megfelelő tartalmakat, mindenki hozzátett valamit a végső
sikerhez. Az élményekben gazdag
magyarországi találkozó ugyan lezárult, de a projektnek még nincs

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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vége. Újabb feladatok várnak ránk,
s az elkövetkezendő években mi is
ellátogatunk az új barátainkhoz.
Mindenki nevében mondhatom,
hogy már remegve várjuk, mikor
jön el végre ez a nap.
Döbörhegyi Boglárka

Iskolanap

I SKO LÁ K

X X X . É V F O LYA M , 7 . S Z Á M

A tanév utolsó hetében a Balog
Iskola alsó tagozatos tanulói iskolanapon vettek részt. A hangulatot
a Hello zenekar örömzenélése alapozta meg. Ezután a gyermekek
csoportokban járták végig a bemutatókat. Minden diák megtalálta a
számára legérdekesebb helyszínt,
ahol ismerkedtek a rendőrök, a
tűzoltók és a katonaság munkájával. Az egyenruhások együtt
játszottak a gyerekekkel. A nyári
napon különleges élményt nyújtott
a mobil sísánc kipróbálása. Még
az Óház-kilátón is járhatott az, aki
belekukkantott a csillagvizsgáló
távcsővébe. A védőnők örömmel
látták, hogy a fiúk is lelkesen próbálkoztak a csecsemőgondozással.
A segítőkész szülők kézműves foglalkozásokkal tették élménydússá
a napot, mindezt vattacukor készítésével bővítették. A szervezők,
segítők mindent a gyermekekért
tettek.

Visszatérnek
Június 3-án tartottuk az 55 éves
érettségi találkozónkat. Életünket
megalapozó négy diákévre nagy
szeretettel emlékezve szerveztük
meg a Jurisich Miklós Gimnáziumban. Keszei Balázs igazgató úr
fogadott bennünket kedves, az iskola életét bemutató szavakkal. Az
1962-ben végzett négy osztály az
érettségi tablók előtt idézte fel a ma
már nagymamák, nagypapák gimnazista emlékeit.
A temetőben virágcsokorral tisztelegtünk a tanáraink, az iskolatársaink sírkeresztjeinél. Az 55
éves találkozót közös ebéddel és
tartalmas, hosszantartó beszélgetéssel folytattuk. Kőszegre mindig
visszatérünk.
Lauringer Zsuzsa
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Decembertől új bölcsőde

VIDÉK

Lukácsháza: Június 30-án 11 órakor kezdődő
ünnepség keretében Ágh Péter országgyűlési
képviselő és Virág János polgármester lerakta
új bölcsőde alapkövét. Az időkapszulába több
dokumentumot is elhelyeztek az utókornak, a
’kőműves munkákban’ két óvodás Palatin Tamás
és Heidl Panna vállaltak feladatot. Az ünnepség
kezdetén a Gyöngyház Óvoda gyermekei táncos, zenés programmal kötötték le a jelenlévők
figyelmét. A faluvezető elmondta, hogy a Területi Operatív Program keretében 50 millió Ft-ot
nyertek az új bölcsőde építésére, de a beruházás
bruttó értéke 107 millió Ft. A falu képviselőtestülete a gyermekek és édesanyák érdekeit
képviselve méltányolandó döntést hoztak, és
vállalták az éves költségvetésből a támogatás
feletti összeg biztosítását. A tervek szerint idén
december 15-én megtörténik az egycsoportos,
14 fős épület átadása. A beruházásnál gondoltak
a jövőre is, a bővítéssel a második csoportszoba
is kialakítható. A munka elvégzésére pályázat

útján megbízták a Szárnyas
Kft.-t, amely – Virág János
szavai szerint – ugyanolyan
minőségi munkát végez el,
mint az óvoda építésénél.
A majdani bölcsőde épülete
1974-ig iskolaként funkcionált, amelyből 2014-ben
megszüntetett óvodát alakítottak ki. Átmeneti
szünet után 2018-től ismét a gyerekek vehetik
birtokba. Óriási, fákkal borított udvar áll rendelkezésre, az ott maradt lovashinta a múltat képviseli, a sorsa megpecsételődött, mert az építési
munkák július első napjaiban elkezdődtek.
Ágh Péter országgyűlési képviselő a jó célt támogathatónak tartotta, de ahogy fogalmazott:
„ehhez lukácsházi, környékbeli elkötelezettségre volt szükség, amely tartalmazza a jövőbeni
szándékot, azt, hogy az itt élő fiatalok mernek
gyermeket vállalni”. A képviselő örömmel számolt be arról, hogy a hozzá tartozó választó

Három falu

igény és a támogató jó szándék alapján 2018.
évben is biztos résztvevői lesznek a három falu
gyermekei a Büki Játszóház kínálatának. Játék
közben italokkal, különböző édességgel hűsíthették magukat. A szervezőknek, a támogatóknak a
gyermekek elégedettsége okozott örömet.

Falugondnokok szervezésével, önkormányzatok
támogatásával, polgármesterek felajánlásából
három falu – Pusztacsó, Kőszegpaty, Nemescsó – gyermekei utazhattak el Bükre, a Játszóházba gyermeknapi ajándékként. A 46 apróság,
diák szállítását a három
falugondnoki
autóval,
illetve egy vállalkozó felajánlásával, a szülők lelkes részvételével oldották
meg. Az elmúlt évi gyermekcsapat újabb résztvevőkkel gyarapodott. Az
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kerületben 14 település kapott 891
millió Ft támogatást bölcsőde, illetve óvoda fejlesztésére. Jónak nevezte
a képviselő azokat
a találkozásokat,
amikor a falu egyegy fejlesztésének
végpontját ünnepelhetik. Virág János kifejtette, hogy a következő nagy lépés lesz a mikrotérséget kiszolgáló,
Gyöngyösfaluban lévő iskola konyhájának a
felújításához a pályázat ismételt beadása.
Kámán Z

Falunap
Velem: Június 24-én, a gesztenyevirágzás hete
zárásaként rendezték meg a Falunapot. Délelőtt
a nyári kánikulában a község puszta nevű részén
a gyerekekből, asszonyokból és a férfiakból álló
csapatok mérkőztek meg kispályás labdarúgó
tornán a Kőszegszerdahelyről érkezett ellenféllel.
A küzdelem, a jó hangulat volt a fontos. Közben
kondérban főzte az ebédet négy konyhabrigád, egy-egy Bozsokról és Cákról érkezett. A
falatozás után a színpadi programok kapták a
főszerepet. Gratuláció illeti a velemi Kék Holló
Színitársulatot, a kőszegszerdahelyi Kaméleon
Színjátszókört, a kőszegszerdahelyi Flórián Tűzoltó Énekkart, és a Bozsoki Dalárdát.
A Szelídgesztenyék együttes zenés szórakoztató
műsora is tetszést aratott. A gyermekeket szolgálta habparti, lufihajtogatás, kézműves foglalkozás,
a megsütött kürtöskalácsból mindenki falatozhatott. Sörivásban a férfiak versenyeztek. A Fortuna
Duó zenéjére mindenki táncolhatott hajnalig.
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Nyugdíjba megy??

Példás összefogás

Porpáczy József esperesplébánost
1965. június 20-án szentelte pappá Kovács Sándor püspök. Gyöngyösfaluba 1967. szeptember 20án érkezett káplánként. Történelmi
ritkaság, talán soha többé nem
fordul elő, hogy egy pap ötven évet
tölthet el ugyanazon plébánián. Jelenleg négy falu öt templomában
szolgál. Idén január 1-én betöl-

Gyöngyösfalu: A falu lakói, vezetői régóta álmodtak egy közösségi helyről, ahol rendezvényeket
tarthatnak. Ez a hely, ezideig álom
maradt. A pályázatok elbuktak, új
megoldásban kezdett gondolkodni
a képviselő-testület. Régi épület
átépítésével kell megvalósítani
minél kevesebb pénzből nagyon
sok közösségi munkával.
A tíz éve üresen álló, lerobbant
állapotban lévő Kossuth utca 39.
számú ház, a „pösei bolt”, egykor
nagypolgári ház lett a kiszemelt
célpont. Az épület fele tulajdonban Lukácsházáé volt. A két testület megegyezett 2016 tavaszán
a vételárban. A faluvezetés kérésére munkába álltak a legjobb
szakemberek. Dolgoztak a villanyszerelők, új mosdókat raktak fel a
vízvezetékszerelők,
készségesek

voltak a kőművesek. Egy fél év
múlva már senkinek nem okozott
gondot a glettelés, vagy az álmenynyezet készítés. Idén tavasszal kezdődött a tetőfelújítás. Egyidőben
több mint 20 ember dolgozott, a tetőn az ácsok, a padlást takarították,
a földszinten is akadt bőven munka.
Négy nap alatt elkészült új tető.
Mindenki egyetértett abban,
hogy a közös munka befejeztét
közösen kell ünnepelni. Június
18-án vasárnapra hirdették meg
a megnyitót, amelyre 70 fő közösségi ember volt a meghívott.
Gyönyörködtek a közösen végzett
munka eredményében. Kiss Tibor
polgármester ezúttal is megköszönte az áldozatos munkát. Ismét bebizonyosodott, érdemes
gyöngyösfalusinak lenni, és a faluért dolgozni.

Lukácsháza

járdaszakasz felújítására. A beruházás bruttó összege 28 978 088
Ft, amelynek fedezete a kormány
által biztosított húsz millió Ft konszolidációs támogatás. A beruházást
követően mintegy 800 m térköves
járdahálózat épül meg.
Közösségi Házban rendezték meg
a Pünkösdi Dalos Találkozót négy
kórus részvételével. „Mondd meg
nekem, mit dalolsz, megmondom
ki vagy” – Horváth Jánosné Kodály
Zoltán szavait idézve köszöntötte a
találkozó résztvevőit. Dr. Kapiller
Sarolta hangsúlyozta, hogy Pünkösd arra figyelmeztet: „ugyanazon
kultúrához tartozunk, magyarként
és keresztényként”. A dalos találkozón fellépett a gyöngyösfalui
Szent Márton-templom Kórusa,
a rumi Plect RUM Gitárklub, a
kőszegszerdahelyi Vadrózsa Népdalkör, és a szombathelyi EBI Csiribiri Kórus.

Tíz évesek
Lukácsháza: Június 18-án ünnepelte 10. éves fennállását a Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete. A Közösségi Ház megtelt
ünneplőkkel, ott voltak a kőszegi, a
csepregi, a móri borbarát hölgyek.
Megtisztelték a rendezvényt a Rezi
Rizlingország Borász Egyesülete,
valamint az Európai Borlovagrend
Magyarországi
konzulátusának
képviselői is.
Dr. Jónás Zsigmondné elnök beszélt

tötte a jó erőben lévő atya a 75.
esztendőt. Az egyházi jog szerint be
kellett adnia a nyugdíjba vonulási
kérelmét, amit jog szerint írt alá, de
a szíve nem ezt diktálta. Ő továbbra is a megszokott körülmények
között kívánja a híveket szolgálni.
A döntést a július 8-án beiktatott
dr. Székely János megyés püspök
hozza meg.
Porpáczy József esperesplébánost
Lukácsháza
önkormányzata
díszpolgárrá avatta 2005-ben. A
mostani Falunapon, július
8-án Gyöngyösfalu önkormányzata Polgármesteri
díszoklevelet adományozott az atyának. Amikor Kiss
Tibor polgármester átadta a
megtisztelő kitüntetést, taps
jelezte az egyetértést a közönség részéről.
Vajon meddig szolgálja még
az atya a négy falu híveit?
Kámán Z
(A kép a lukácsházi bölcsőde
alapkő letételénél készült.)
az elmúlt 10 év dolgos mindennapjairól, az egyesület szélesedő
társadalmi tevékenységéről, megköszönte a tagok helytállását, a
borosgazdákkal kialakított eredményes kapcsolatot.
Virág János polgármester méltatta
az egyesület azon munkáját, amely
segíti a falu borkultúráját.
A társegyesületek a kapcsolatokat
erősító ajándékokat adtak át.
A helyi nyugdíjas színjátszó kör
„Az indiai Guru” című darabot
mutatta be premierként a résztvevőknek.

A GEOMÉ Kft. júniusban készre
jelentette a Gépállomás és a
Kossuth utca csapadékvíz elvezetés átépítését és térköves
járdafelújítását. A mintegy 11 millió
Ft felújítás mellett az önkormányzat vállalta a Szent Antal-templomnál a csapadékvíz elvezetését,
illetve a térkövezést. Ősszel készül
el a parkosítás, iskolakezdésre az
új buszmegálló. Az önkormányzat
érdekelt egyházi szándék esetén a
Szent Antal-templom és a Szent
Rókus-kápolna felújításában is.
Közbeszerzés, majd szerződéskötést követően július 3-án megtörtént
a TIA 2002 Kft.-nek a munkaterület
átadása. A kft. kapott megbízást a
Kiscsömötei u. csapadékvíz elvezetés, útszélesítés és járdafelújítás
,valamint a Kőszegi u. 1-47. közötti

Törőcsik Mari
Velem: Negyedik alkalommal rendezték meg a Gesztenyevirágzás
egyhetes ünnepét. A pikniken, a
vén gesztenyefa alatt terített asztal
várta a vendégeket. A kukucskáló
délutánokon a velemiek nyitott
kapuval várták az érdeklődőket.
a fafaragó, a kovács, a méhész,

a pálinkafőző mester mutatta be
tudományát. Igazi kaland várta a
kisgyermekeket. A Kultúrház előadásoknak adott otthont. Öt értékes előadás hangzott el, Szenkovits
Péter Törőcsik Mariról mesélt, meglepetésként lejátszotta Marika üdvözlő hangüzenetét is.
Mostanra hagyománnyá vált a
Gesztenyevirágzás hete, amely a
hétköznapok ünnepe lett.
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VI. Malacfesztivál

VIDÉK

Pusztacsó: a 162 fős falu ezernél több vendéget fogadott június 16 – 17-én a VI. Nemzetközi
Malacfesztiválon. Ezt volt a kicsi
falu nagy programja, amit nem
erőn felül, hanem összefogással
valósítottak meg. A pólókon viselt
„Pusztacsó” felirat a vendégszeretet emblémája volt. A péntek esti
családias programot önmaguknak
rendezték. A hazatérőkkel együtt
200 főre duzzadt létszámot Varga
Albin a gencsapáti táncosok vezetője is megirigyelte. Erről beszélt a
fesztivál megnyitójában Kollarits
Kornél, megköszönve a részvételt.
A polgármester felidézte a 3056
db szavazat gyűjtését, amelyet a
megyei újság márciusban tartott
összetartozunk pályázatán kaptak,
és ezzel kiérdemelték az első helyezést a hozzá tartozó egymillió
Ft-tal.
Június 17-én reggel hat órakor
kezdte – saját módszerével – a
12 csapat a malacsütést. Az újítók

késsel vágtak mélyedéseket az átsütés érdekében.
A lukácsháziak
lángost, palacsintát kínáltak a szeder pálinka mellé,
a faszén árasztotta a meleget a
malacra. A helyi
szakácsok büszkén mutatták a
korábban nyert két aranyérmüket.
A kőszegi iparosok nagy létszámú
csapattal vettek részt a fesztiválon, amely leginkább a versenyzők
baráti találkozója volt. A zsűri este
eredményt hirdetett, első díjat a
Hamutiprók csapata nyerte. Az
oszlopos tag, Árvai Gábor évek óta
a vállán cipeli a malacok sütésre
való előkészítését. A kupa átvételét követően tanítómesterének,
Rácz Gábornak gyertyákkal díszített tortát adott ajándékba a születésnapja alkalmából. A 12 malacot hétórás sütés után darabolták,

Az adomány

Jó példa volt erre a Falunap. Bognár Györgyné nyolc asszonytársával reggel óta talpon volt, hogy
délre elkészüljön a két kondér
pörkölt. Egyes vélemények szerint
még soha ennyien nem voltak a
Falunapon. „Tonnaszám” fogyott a
sütemény, amelyet a lányok, aszszonyok adtak be a közösbe. Versenyen díjazták a legjobb süteményeket és pálinkákat. A helyi pincékből jutott finom bor is az asztalokra. A legjobb helyi „termék” volt
a falu művészeti csoportjai által
bemutatott színpadi produkciók. Az
alábbi nevek az ismertségük okán
önmagukért beszélnek: Vadrózsa
Népdalkör, Flórián Tűzoltó Énekkar,
Desics Bettina (mese), Kaméleon

Kőszegszerdahely: Július 1-én
tartották a hetedik Falunapot. Másodszor élvezhették az évek alatt
szorgos munkával épített Közösségi Ház előnyeit. Az udvaron 130
m2-es sátor várta a résztvevőket.
Maradandó percek voltak, amikor
Ágh Péter országgyűlési képviselő
átadta a Közösségi Ház mögött lévő
új játszóteret, és a Kőszegi utca új
járdáját. A két nagyberuházást az
önkormányzat a Kormány által biztosított húsz millitó Ft támogatásból
valósította meg. A képviselő gratulált a jó gazdálkodáshoz, és kérte
továbbra is a jó közösségi munkát.

16

majd hosszú sor várt a falatokra.
Délután fél kettőkor hat fő/csapat
malacos jelmezbe öltözött, és állt a
közönség elé. Kicsi tündér-gyermek
volt a „Megeszlek – malac” csapat
jelmezese. A színre lépés előtt a Vad
kanok „malacát” ki kellett oktani,
„te nem beszélhetsz, te malac
vagy” mondattal. Az első helyet
Szenc – Kőszegi iparosok kétfős
(Agárdy Gábor és Harsányi Zsolt)
csapata nyerte, miután bemutatták
a „végtáncukat”. A zsúfolt sátorban
Pócza Zoltán műsorvezető, a programok aktív szervezője morzsolta
az idegeket a győztes kihirdetéséig.

Sokan hallották Ágh Péter országgyűlési képviselő szavait,
amikor „milyen erő van ebben a közösségben” tapasztalatát megfogalmazta. Ez a
közösség a gyermekeket is
középpontba helyezte, programdömpinget biztosítottak
számukra. Nemescsóból érkezett Porkoláb Anett, aki két
pónilován lovagoltatta apróságokat jellemzően a Béke
utcában. A malacsült és sör
mellett üldögélő nézőket vonzotta a
sztárok színpadi programja. A helyi
sztárok voltak a kőszegi iparosok,
akik egy esküvőre betanult hatytyúk halála produkciót táncolták. A
legényeket már akkor körbeállták a
nézők, amikor az utcán vonultak a
fehér balerinaruhákban.
Az éjszakai bál hajnalig tartott. Az
aktív munkát végzők részvételével
június 24-én megtartották a köszönet estéjét. A GSD Pig Kft. által
szponzorált 13 malac utolsó darabját ekkor fogyasztották el, a sütést
ajándékként Rácz Zoltán vállalta.
Kámán Z

Színjátszókör, Önkéntes Tűzoltó
és Polgárőr Egyesület, Tűzoltó női
szakasz. A falu szerencséje, vagy
inkább büszkesége, hogy ezek a
csoportok működnek. Él Kőszegszerdahelyen valaki, aki személyét
titokban tartja, csak azt tudjuk,

hogy kétszer ötvenezer Ft-ot ajánlott fel azoknak, akik legtöbbet
tesznek a faluért. Az egyik díjazott
Vas Annamária, aki egy igazi önkéntes segítő, mindenhol ott van,
ahol valamit tenni tud másokért.
A másik díjazott Bognár Györgyné, akinek a közösség érdekében
végzett munkája példaértékű. A
jutalmat Takács Péter polgármester
adta át.
Este 20 órakor kezdődött a bál, két
óra múlva megérkezett a vihar, de
a bálozók kitartottak a végsőkig,
Kenyeres Gabiék zenéje mindenkit
maradásra ösztönzött.
KZ

Jámbor férfi dalban
Gyöngyösfalu: Július 8-án parasztolimpia keretében a Falunap
indító programjaként családias
versengés zajlott. Utcák, vagy sokkal inkább egyesítés előtti falvak
küzdöttek meg egymással. Seregélyháza vitte el az „aranyat” Pöse
előtt, és holtverseny volt Ludad
és FAKSZ között. Kötéllel húzták a
traktort, szalmabálákat állítottak,
futball körmérkőzést játszottak sok
más próba mellett. Jó szórakozást,
és közös élményt nyert mindenki. A délutáni megnyitón átadták
a Polgármesteri díszoklevelet
Porpáczy József, címzetes esperes
plébánosnak (Nyugdíjba megy?
15. old). A Kiváló polgári címet
Imre Józsefné, (fotó) a dr. Tolnay
Sándor Általános iskola igazgató
helyettese vette át. Így fogalmazott: „Amit tettem, szívvel, lélekkel

tettem. Aktív pálya után, aktív lakosa akarok lenni a falunak”. A kitüntetéseket Kiss
Tibor polgármester adta át,
majd megköszönte a „pösei
bolt” átépítésénél a hetven
ember áldozatos munkáját.
Júniusban birtokba vehették
a Közösségi Házat (15.old.).
Júliusban az építkezés még
kellemetlenséget okoz a Tanács és
a Petőfi utcában, de az elkészült
járda mindenki érdeke lesz.
Közel nyolcszáz adag ételt főzött
ebédre húsz „szakács”, a munkájukért a tapsot megérdemelték.
Az óriássátor színpadán váltották
egymást a fellépők, a zalai színészek operettdalai idén is sikert
arattak. A Gyöngyösmenti Dalárda
Egylet erre a napra alakult a Szent
Márton-templom Énekkarából. Az

A közösséget szolgálták
Kőszegpaty: A 206 fős falu július 1-én tartotta a Falunapot. A
település apraja-nagyja részt vett
a közös programon, nagy volt a
sürgés-forgás az előkészítés során,
és a másnapi „sátorbontás” időszakában is. Vonzó volt a programkínálat. A legidősebb lakó, a 97 éves
Nagy Gyuláné is élvezettel nézte az
operett műsort. Margit néni jelenléte megtiszteltetés is a közösség
számára. Az együttmunkálkodás
tette igazi Falunappá a mostanit.
Bőséges volt a vendégjárás. Délelőtt Nemescsó és Pusztacsó részvételével „vérmes”, női és férfi labdarúgó tornát rendeztek. A pálmákat magával vitte Pusztacsó, de a
barátságot minden résztvevő hátra

hagyta. Délután kettőkor rövid
beszéddel nyitotta meg a kulturális programokat Májerhoffer Attila
polgármester. A nemescsói Tézsula
hagyományőrzést, a Boglya együttes népzenét vitt a színpadra. Az
Orfeum Vándorszínpad előadásánál, az operett dalokra a lábak ’elindultak’ a padok alatt. Színpadon
kívül a nemescsói tűzoltók gázszivárgást szimulálva bevonták a tűzoltásba a gyerekeket, akik időközben a kézműves tudományukat is
bővíthették. A közben megérkezett
sok fagylaltból semmi sem maradt.
Az asszonyok állandóan sütötték a
lángost, nemcsak a kicsiknek, de
csak ők ültek fel Lagler József lovas
sétakocsijára.
Délután a „vendég-barát” Kelemen Péter főzte az igazi halászlevet. Milos Zoltán ezúttal
is ízletes és finom vaddisznó
pörköltet készített. A falu aszszonyai is kitettek magukért
az otthon elkészített finom süteményeikkel. Az esti órák is a
közösséget szolgálták. Zenélt a
Percsák zenekar, a tánc az éjszakai zivatar megérkezéséig
tartott.
KZ
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elmúlt évi Pösei sárkány legendája
után, idén sok-sok dalban mutatták be a jámbor, béketűrő, szelíd,
türelmes férfi életét. A közönség és
a dalosok is élvezték az előadást.
A három hónapig készült színdarabot a lukácsházi Falunapon is
bemutatják.
A Falunap éjszakáján Jolly és Suzy,
illetve az Unikum zenekar szórakoztatta a közönséget.
KZ
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A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium
Szakközépiskola és Kollégium
az alábbi pozíciókra keres
munkatársakat:
Matematika – fizika szakos középiskolai tanár
Informatika – bármely szakos középiskolai tanár
Német nyelv – bármely szakos középiskolai tanár
Vendéglátás ismereteket tanító tanár
Feladatok:
• szakgimnáziumi tanulók oktatása
• szakközépiskolai tanulók oktatása
• érettségire felkészítés, vizsgáztatás
Elvárások:
• középiskolai tanári végzettség (egyetem)
• vendéglátás ismereteket tanító tanár esetén legalább
főiskolai végzettség (előnyt jelent a tanári diploma)
• büntetlen előélet
• erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent:
• középiskolai tanári gyakorlat
• vizsgáztatási tapasztalat
Bérezés:
• pedagógus bértábla szerint
Munkavégzés helye:
• 9730 Kőszeg, Árpád tér 1.
Jelentkezés az állásra:
Fényképpel, a végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatával ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzát,
motivációs levelét a teki@teki.sulinet.hu e-mail címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2017. július 31.
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NYÁRI AKCIÓ a Mester Centerben
Akciós termékek széles választéka
a készlet erejéig.

www.cetelem.hu
Helyszíni hitelügyintézés.
0% THM
Egyes termékekre

Cetelem áruhitel

Faszén 2,5 kg 890 Ft 790 Ft
Grillbegyújtó 1l 850 Ft 750 Ft
Fáklyaolaj 1l
890 Ft 790 Ft
HITACHI akkus fúró-csavarozó
			 53500Ft 35900Ft
HITACHI sarokcsiszoló
			 41600Ft 29900Ft
Damilok széles választéka 890 Ft-tól
Soudal szilikonok
580 Ft-tól 960 Ft-ig
Soudal purhabok
1040 Ft-tól 1590 Ft-ig
Soudal pisztolyhabok
1070 Ft-tól 1950 Ft-ig
Ecsetek
90 Ft-tól
Lazúrecset 100mm-es
690 Ft
Festőhengerek
széles választéka
99 Ft-tól
Vakolókanál 450 Ft-tól
Kőműveskanál
830Ft-tól

Akció!
GARDENA
tömlőkocsi
készlet
már
16900 Ft-tól
Tápoldatok 690Ft-tól

ió! Csavarok (egész doboz vásárlása esetén) –10%!
c
k
A
9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)

Norton vágókorongok –10%!

ig

31-

07.

+36(30)279-5233 • +36(94)312-163;
mammon.stihl@gmail.com • www.mammon.stihl-kereskedes.hu
NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

Ősbemutató
Július 1 – 6. között tartották a
15. Zenei Fesztivált Kőszegen,
amely folytatása volt az 1992ben kezdett, Lajtha László nevével fémjelzett táboroknak. Mindegyik szervezését Horváth László
Liszt Ferenc-díjas klarinétművész
vállalta. A fesztiválok, táborok elsőrangú, szinte kizárólagos szponzora az egykori bencés-diák, Juhász
Ferenc, aki támogató hozzáállása
okán maximális tiszteletet érdemel.
(A mostani koncerteken átmeneti
gyengesége miatt nem tudott részt
venni.)

Az idei fesztivál zenei stílusában
folytatása volt a korábbi két év –
Evangélikus-templomban megtartott – koncertjeinek. A négy estén
a zenei élményeknek a Budaker
Gusztáv Zeneiskola díszterme adott
otthont. A családias koncerttermet mindannyiszor megtöltötte a
közönség. Felléptek: Nyári László
(hegedű), Szabó Marcell (zongora),
Osztrosits Eszter (hegedű), Dani
Imre (zongora) művészek. Július
3-án Serényi Tibor (1933 – 2008)
kőszegi zenetanár, zeneszerző
Sonata alla Antiqua op. 167. szerzeménye ősbemutatóként került
műsorra. Az előadás előtt Horváth
László elmondta, hogy egy évvel
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korábban találkozott a zeneszerző
fiával, Serényi Gáborral. Így vált lehetővé, hogy az egykori zenetanára
művét előadhatta Kardos Éva zongoraművésszel. A kellemes hangzású, dallamaiban többször visszatérő
művet Serényi Tibor tiszteletére mutatták be. Az est második részében
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Mérei Tamás (gordonka) csatlakozott az előadáshoz, és hárman szólaltatták meg a Brams művet (kép).
A zárókoncerten Mészáros Zsolt
Máté orgonajátékával varázsolta el
a közönséget a Jézus Szíve-templomban.
KZ

Elővári sokadalom

Kőszeg a többnapos város

Évekkel ezelőtt már élvezhettük
annak előnyeit, hogy a színházi
napokon nyitva voltak a kiállítóhelyek, a Fő téren amatőr programok
szórakoztatták az arra járókat, és
a színházjegyekkel kedvezmény is
együtt járt. Előadás után egy-egy
kijelölt étterem még melegkonyhával várta a betérőket.
Ezt gondolta újra Győrffy Gábor
turisztikai menedzser. Július 1-jén
megteltek az elővár székei és padjai,
az összegyűlt vendégek meghallgatták a zeneiskola mini koncertjét, és A
talizmán című színdarab betétdalait.
„Árpi (Némedi Árpád), nem játszunk
valamit?” – kérdezte a zenei bemutatón a Tituszt alakító Lábodi Ádám.
Aztán a darab énekes színészeivel –
Kátai Kingával és Sebesi Tamással –
belecsaptak a húrok közé.
Finom italok és ételek enyhítették a
gasztronómiai vágyakat. Árusok és
játékok bővítették a kínálatot.
(Az esti főműsor, A muzsika hangja erős hívó programnak bizonyult,

megtelt a nézőtér. Az előadásnak
sajnos nem kedvezett az időjárás, az
égi áldás félbeszakította a darabot.)
A helyszínen ott volt Pócza Zoltán
igazgató is. A színházi programok
régi gazdája a kőszegi kulturális,
turisztikai kínálatra hívta fel a figyelmet: „Próbáljunk meg úgy gondolkodni Kőszegről, hogy a városnak Velemben, Lékán, Rohoncon…
Lukácsházán vannak a határai. Ha
a turista megérkezik hozzánk, neki
Kőszeget nem csak a Jurisics tér jelenti. Fedett medence van a Dr. Nagy
László EGYMI-ben, ivóvizes medence van a lékai, tófürdőzés a rohonci
városrészen. Egy szombathelyi lakos
jóval többet utazik, ha ilyen szolgáltatásokat szeretne elérni”.
Az Elővári sokadalom programjait
megismerhetjük a tetszetős szórólapokról és az internetről. Egészen
különleges zenei élményben is részünk lehet. Találkozzunk a külső
várudvaron!
TáF.

Kőszeg és az Írottkő Natúrpark turisztikai menedzsere Győrffy Gábor.
A natúrpark és a város együttes
döntésének köszönhetően négy
hónapja kezdte munkáját. (Korom
Zita és Bakos Márton új munkatársként erősítik a csapatot.)
„Szombathelyiként a várost gyermekkorom óta ismerem, a Natúrparkot pedig már az alakulása előtt
megismertem. Kőszeg elképzelhetetlen a Hegyalja nélkül és a Hegyalja elképzelhetetlen Kőszeg nélkül,
és mindkettő évszázadokon át öszszeforrt. Erre a gondolatra épül a
megbízatásom” – mondta.
Munkakörébe tartozik megvalósítani azt, amit ebben a szezonban még
lehetséges. Elkészült a nagyplakát,
és hozzá egy olyan tájékoztató szolgáltatás, amelynek segítségével a
szállásadók naponta értesülnek a
kőszegi és hegyaljai programokról,
attrakciókról. Nyolcvanöt szállásadó, vendéglátó, múzeum és intézmény már él is a lehetőséggel.

Lőverseny: Július 1-én az IPA Kőszegi Csoportja tizedik alkalommal
rendezte meg a lőterén, a Varga
Jánosról, az egykori bűnügyi nyomozóról elnevezett versenyt 60 fő
részvételével. Dr. Kapiller Sarolta
a kategóriájában a negyedik lett.
Győztesek: Bokor Csilla, Jónás
Krisztián, dr. Jónás Zsigmond. Az
özvegy, Varga Zsuzsa köszönetet
mondott a férje emlékének ápolásáért, és különdíjakat adott át.

Kiállítás
Augusztus 20-ig tekinthető meg a
Bechtold István Látogatóközpontban Bercsi Gábor fotókiállítása. Dr.
Markovics Tibor a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park legszebb részének
nevezte a fotók témáját, a Kálimedencét. A szerző a négy évszak
varázsát mutatta be a Cothec Kft.
(Kőszegen a távhőszolgáltató cég)
támogatásával.
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„Az eddigiek alapján mondhatom,
hogy Kőszeg nem egy, hanem
többnapos város!” – hangsúlyozta
a menedzser. Munkájának eredménye is, hogy a közelmúltban elindult az Elővári sokadalom elnevezésű programsorozat. A színházi
szezonban étterem-partnerek az
előadások napjain várják a vendégeket.
Győrffy Gábor feladata még, hogy
a turisztikai fejlesztéseket szolgáló állandó szakmai koordinációs
munkákat elvégezze. Márciusban
elkészült a vár második ütemének
fejlesztési koncepciója, amelyet
remélhetően a kőszegi kiemelt turisztikai térség fejlesztési programja
követ. Előkészítése a Magyar Turizmus Ügynökséggel együtt történik.
Indul a „Kalandos Kőszeg” akció,
amelynek keretében a helyi és a
környékbeli „kalandorok” fényképösszeállításait, élményvideóit várják. (részletek: www.naturpark.hu ).
TáF.
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A táncos lányok

KU LT Ú R A

A Balog iskolában működő Dance
Jam Tánccsoportban közel száz diáklány tanulja, gyakorolja a tánc
művészetét. Az eredményeikről a
versenyeken kapott díjak tanúskodnak. Óvodások és középiskolások is tagjai a táncos, vagy inkább
összetartó családias csapatnak.
Teljességre nem törekedve június
29-én, az esti próba után kétszer
két lányt kérdeztünk meg a táncos
életüktől.
Csóka ikerpár
A két kőszegi ikertestvér, Csóka
Sára és Éva a Jurisich Gimnázium
elsős diákjai kilenc éve táncolnak, szavaik szerint „egy nagyon
jó csapatban”. Az ikertestvérek a

szinkronlépéseket gyorsan, szinte
egyidőben tanulják meg. A táncprodukciók bemutatása fárasztó
feladat, és ehhez sok-sok próba
szükséges. Sára arról beszélt, hogy
a tánc szinkronmozgásának betanulása a legfontosabb. A próbaterem falán lévő tükörben mindanynyian látják a saját mozgásukat.
Majd Éva hozzáfűzte: „A zene ritmusa sokat segít, figyeljük egymás
lépéseit”. A koreográfiákban nincs
kialakítva a vezető táncos mozgása, mindenkor egységes képre, látványra törekednek.
A próbák hangulatát átviszik a versenyekre. A csapat tagjai barátnők
is, a színpadi fellépés, a közös izgalom mindent felülmúl. Sára alig
várja, hogy mehessen versenyre,
ösztönzi az elnyerhető díj, de
még jobban az
együtt eltöltött
idő. Éva megerősítette
Sári
szavait: „nagyon
jó együtt lenni,
a közösség számít meg a tánc”.
Amikor mesterük,
Földesiné
Németh Csilla kerül

A táncoló énekes

20

A több mint húsz éves múltra viszszatekintő, Horváth Márta művészeti vezető által alapított BE-JÓ az
elmúlt évben lett egyesület. Hozzájuk erősen kötődve Tolnay Veronika
ötéves korától kezdve eddig összesen 14 évet táncolt. Az ifjú lány hiányolja azt a négy évet, amit a meseszerűen összetartó csapat nélkül
töltött el. Hét éve, 2010. november 27-én lépett színpadra először
énekesként. Arany, ezüst és bronz
minősítéseket kapott bőven a zsűriktől. Alig akarta elmondani, hogy
2012-ben az „Év fiatal tehetsége”
díjat kapta meg. Nem az aranyérmek tették számára emlékezetessé
a versenyeket. Az ének tudásáért
bronzot kapott 2012-ben Szlovákiában, az Európa bajnokságon, szavai szerint az örömre az adott okot,
hogy „oda érdem volt kijutni”.

Veronika a tánccsoportok tagjaként is érmek sokaságát szerezte

szóba, nem találták a szavakat,
mert Csilla néni kedvesen szigorú
a versenyek előtt, ott és akkor segít
mindenkinek, amikor arra szükség
van, örömmel és boldogan éli át a
lányokkal a győzelmet vagy csak a
versenyen való részvételt.
A táncok tanítói
Geider Doroti nyolcadik osztályos
tanuló hét éve táncol, Mersich
Evelin, aki szeptemberben kezdi
a gimnáziumot nyolc éve oszlopos
tagja a Dance Jam Tánccsoportnak.
Doroti a testvérét vitte el először az
ovis csoportba táncot tanulni, aztán
ott ragadt, mert „jó érzés segíteni”.
Mosolyogva mondta: „vetekszik
egymással a versenyzés és
a tanítás”. A tanítás anynyit jelent, hogy a mester
együtt táncol az óvodásokkal, a lépéseivel irányítja a kicsiket. A Dance
Jam évzáró ünnepségén
előadott műsoruk kihívás
volt, „nagyon izgultam az
ovisok mellett” – emlékezett vissza Doroti. Majd
kedves és szép feladatként
említette a tanítást: „Csilla
néni mutatja a lépéseket,
én megcsinálom, aztán
együtt gyakoroljuk az óvodásokkal”..
meg. Mindez: „összetartozunk
egy jó csapatban, együtt táncolunk” eredménye, de elsődlegesen „a tánc szeretetét, a jó
közösségi érzést Márti néninek
köszönhetjük”.
A BE-JÓ lányokkal nemcsak versenyekre jár, hanem rendszeresek
a különböző programokon való
fellépések is. Nem rutinból lépnek
a közönség elé, hanem, ahogy
megfogalmazta: „előtte mindig
próbálunk, gyakoroljuk a táncot
a majd rendelkezésre álló színpadtér szerint”. Kérésemre sem
tudott kiemelni egy maradandó
emléket a fellépések közül. „A nekünk nyújtott szeretet, barátság, a
taps olyan érzés, amit nem lehet
leírni. ’Megjöttek a táncos lányok’
mondat mindent elmond a fogadtatásról” – fogalmazta meg. Aztán
mégiscsak felidézte a 2013-as
vaihingeni utat, ahol a vendég-

„A versenyzés teljesen más, mint
az edzés. Csilla néni arra tanít bennünket, hogy mindenkor mindent
bele kell adni, de a drukk nagyobb
a versenyen. A picik pedig olyan
aranyosak, hogy csodálattal tekintek rájuk” – mondta Evelin. Majd
a két lány a versenyzés örömeiről
beszélt. Az eredményhirdetés előtt
rendszerint minden csapat a „porondra” megy, aztán együtt táncolnak. Amit Evelin megfogalmazott,
azt Doroti megerősítette: „Nagyon
nagy élmény, amikor az eredményhirdetés pillanataiban fogjuk egymás kezét, izgulunk. Kívánom ezt
az érzést minden kicsi-, és nagylánynak”.
KZ

szeretet legnagyobb fokozatát
érezhették. A BE-JÓ látványos
programjainak egyike a tűztánc,
amelyet az Ostromnapokhoz kapcsolódva vettek fel a műsorukba.
A lányok érzik, tudják az égő fáklya veszélyeit, egymásra figyelve
játszanak a tűzzel. Aki még nem
látta a produkciót, vegye a ’fáradságot’ a mostani Ostromnapokon.
Veronika szavai szerint a táncpróbák rendszeresek, majd így fogalmazott: „Ha nem lenne, nekem
nagyon hiányozna. A barátnőkkel
vagyunk együtt, egy nagycsaládot
alkotunk”. Ameddig bírja, addig
akar táncos-énekes lenni.
A fellépesek időpontjait tolerálja
a munkahelye, a Várkörön lévő
COOP élelmiszerüzlet. A vásárló
itt találkozhat egy kedves, énekes pénztárossal, Tolnay Veronikával.
Kámán Z
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Az 1994-ben alapított Musica con
Grazia volt a vendége a Concordia
Barátság Énekegyesületnek. (A
vendég együttes neve a con grazia
zenei műszóból (kellemmel, kellemesen) és az énekesek városának,
Graznak a nevéből alkotott szójáték.) A június 15-ei, hétközi időpont
nem volt igazán közönségcsalogató,
de az érdeklődőknek igazi zenei csemegében volt részük. Básthy Béla
két nyelven elmondott konferanszai
erősítették a nyáresti hangulatot.
A sors véletlenje, hogy a hangversenyre mindkét énekkar reneszánsz
művekkel készült. A Zuzanna Ronck

vezényelte Musica con Grazia európai körutat tett: a német, angol,
spanyol, francia és természetesen
az olasz reneszánsz dalkincséből
válogatott. Magabiztos, szépen
csengő hangon a műveket eredeti
nyelven adták elő. A Concordia, Szilágyi Miklós karnagy vezetésével új
műsorral állt színpadra. A dalosokon
érződött a megilletődöttség, repertoárjukkal a szerelem, a házasság
sok-sok árnyalatát tolmácsolták a
hallgatóknak. Énekeltek az udvarlásról, a vágyról, a féltékenységről,
a házastársi zsörtölődésekről, szép
donnáról, szép szirénről, szép és jó

M Ű V É SZ E T

„Concordia Con Grazia”

férjről. Eldalolták, mi történik, ha a
férj későn hazatér. A publikum lelkes
tapssal jutalmazta a produkciókat. A
műsor zárása után a kórusok önmaguk szórakoztatására rögtönzött
produkciókkal folytatták. Daloltak

az estet követő baráti találkozón
is. A graziak vendégszereplését a
Concordia-Barátság Énekegyesület,
a Musica con GRAZia meghívásának
eleget téve, várhatóan 2018-ban
viszonozza.

Ronggyal és ecsettel

Koszorús mester

Ronggyal és ecsettel címet kapta
Zsarnai Sándorné és Zsarnai Sándor
kiállítása. Június 30-án az Írottkő
halljában őket ünnepelte a közönség.
A házaspár Szombathelyen él, de
alkotómunkájuk a kőszegi Csók
István Művészkör Egyesület közösségéhez fűzi őket. Megnyitójában Básthy Béla így fogalmazott
Zsarnai Sándorról: Nem ismeretlen
Kőszegen, több alkalommal láthattuk már alkotásait.
„Ez a kiállítás most merőben más,

A Dance Jam Tánccsoport EB
versenyeken szerzett érmekkel
zárta az idei szezont. Június 24-én
Balatonfüreden tartotta a Modern
Táncok Magyar Szövetsége a bajnokságot. Hanák Rebeka erős mezőnyben Európa-bajnok lett Első
szerelem című koreográfiájával.
Partnerével, Galambos Elizával
az Egyszer így, egyszer úgy című
duettjükkel a dobogó második
fokára állhattak fel. A Fekete
szív című koreográfia szintén
ezüstérmet kapott. Elismerésre
méltó eredmény Németh Anna
bronzérme. A junior korosztályban induló lányok a Megszállott
című kortárstáncukkal a negyedik
helyet szerezték meg, Galambos
Eliza ötödik lett a Keresem önmagam című számával.
Július első hétvégéjén Budapesten rendezte meg a Magyar

hiszen a feleségemmel együtt most
először mutatkoztunk be a közönség előtt. Számunka ez egy kihívás
volt, hiszen nem csak magamért, de
egymásért is dolgoztunk az utolsó
hónapokban, hogy a művek harmóniában legyenek egymással” – nyilatkozta. A festő zömében tájképeket hozott, míg felesége a faliképek
mellett több nagyméretű takarót
állított ki. Nem csak méreteivel, hanem technikájával, közlendőivel is
lenyűgözte a látogatókat.
TáF

pontozása alapján II. helyet érBE-JÓ az EB-n zsűri
ték el. Az „
” Kumánovich
Isztambul

Június végén a Magyar Látványtánc
Sportszövetség által szervezett
VIII. Ének és Látványtánc Európa
Bajnokságon mérette meg magát a
BE-JÓ versenytáncos csapata. Nem
vette el a lányok kedvét sem a hajnali indulás, sem a hőségriadó, sem
a külföldről érkezett erős ellenfelek.
A legfiatalabb versenycsoport elsőként lépett a színpadra a vidám
„Pom-pomádé”-val az öt napos
nemzetközi táncversenyen. A fergeteges előadásmód és koreográfia a

Kata énekével ARANY minősítést
kapott magas pontszámmal, és kiérdemelte a különdíjat is.
A 7-10. osztályos korcsoport az esti
órákban lépett színpadra, a bemutatott „Saltarello” című történelmi
társastánc ARANY minősítést
érdemelt ki. Az „Emergency”
majorette show a harmadik helyet
kapta a zsűritől, fél ponttal maradtak le a másodiktól.
A BE-JÓ befejezte az éremgyűjtő
évadot, és a nyári programok biztos résztvevői.

Látványtánc Sportszövetség az
EB-t. A junior csapat a kortárs
moderntánc kategóriában bajnoki
címet kapott a Megszállott című
koreográfiával. A dobogó legfelső
fokára állhatott fel a Galambos
Eliza – Hanák Rebeka páros, akik
az Egyszer így, egyszer úgy című
táncukkal komoly ellenfeleket
utasítottak maguk mögé. A
táncos lányok további négy
ezüstéremmel, két bronzéremmel,
valamint egy ötödik és egy hatodik
helyezéssel gazdagították a csapat
eredményeit ezen a versenyen.
Nagy elismerésnek számít, hogy
a Fekete szív című koreográfia a
zsűri különdíját érdemelte ki.
A csapat koreográfusa, művészeti
vezetője, Földesiné Németh Csilla
kiérdemelte az MLTSZ 15 éves jubileuma alkalmából A látványtáncok
koszorús mestere címet.

21

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X . É V F O LYA M , 7 . S Z Á M

2017. JÚLIUS 11.

Ceruzával, krétával…
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Évente egyszer a közönség előtt is
bemutatkozik a Németh János tanár úr által vezetett rajzszakkör. A
JvMK képzőművészeti szakkörének
tagjai között ott találjuk a legfiatalabbakat és a nyugdíjas korosztály
tagjait is. „Olyanok vagyunk, mint
egy család” – mondta Németh János. A különböző korosztályokat
összeköti az érdeklődési kör, az
alkotás öröme. Ezt az örömet osztották meg a június 20-án nyílt
kiállításukkal.

ző technikáknak (kréta, ceruza,
akvarell, diófapác) milyen kitűnő
„mestereivé” váltak. Tagjaik közül
többen nemzetközi kiállításokon is
részt vehettek már, munkáik katalógusban is megtalálhatók. Egyik
tehetségük, Kondora Beáta már
tagja a Magyar Illusztrátorok Társaságának.
A szakkör jelenleg nyári szünetet
tart, de már szeptemberben megindul a mozgolódás, októbertől június
közepéig pedig aktív munka folyik.

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
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPKEZELŐ

4 műszakos munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

MECHANIKAI SPECIALISTA

1 műszakos munkarendben
középfokú végzettséggel: gépszerelő, lakatos, autószerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépi forgácsoló vagy lánghegesztő
A könyvtár gyermekrészlegében
30 kép került a falakra, amelyekkel bemutatják, hogy a különbö-

A szakkör nyitott, az érdeklődők a
Jurisics várban jelentkezhetnek.
TáF.

Sipilovszki képeslap
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Két alkalommal, július 7-én és 8-án
láthatta a közönség a Kőszegi Várszínház és a Gergye Krisztián Társulat közös bemutatóját, Nyikolaj
Koljada Murlin Murlo című darabját (fordította Spiró György), melyet
Gergye Krisztián rendezett. (A vele
készült riport a 6. o. olvasható.)
Murló, a kőszegi Murló – biztos vagyok benne – sokunknak ismerős.
Ismerős, mint ahogyan – főként az
idősebbek számára – ismerős az a
miliő és élethelyzet, amelyet Trifusz
Péter díszlete és a rendező megjelenített. Sipos Viktória, Melkvi Bea,
Rózsa Krisztián és Farkas Sándor
játékával az előadás „egy olyan
világot ábrázol, amely valóban
megérett arra, hogy véget érjen!”
– nyilatkozta Gergye Krisztián. Ha
a kívánság beteljesül(t), akkor elfelejthető az érzés, amely csak erő-

sítette, hogy „ma lesz a világvége”,
sőt akkor az érezhető, hogy holnap sem lesz világvége! Mi több,
a gyermek valóban „szeretetből
lesz”, és senki nem fogja „helyetted
lekapcsolni a villanyt”. (Ugye még
sokan emlékezünk az érthetetlen
áramszünetekre?) Ha úgy lesz, ha
úgy van, akkor a kapszulalakások,
a szabványéletek, a szabványremények és tervek kiszabadulhatnak
önmaguk korlátai és félelmei közül.
Sosem jártunk a cselekmény elképzelt helyszínén, mégis minden
olyan ismerős. A telek, a kohó, a
(csirke)gyár, az utcák, a szobrok,
a sugár…, és ismerős a papírfalak közé zárt „erőszak”, a vodkába
fojtott öröm, de maga az Isten is,
főként, ha megjelenik. Ismerős az
egész kis „bájos város”!
Tóthárpád F.

SZERVIZTECHNIKUS

rugalmas munkarendben
középfokú végzettséggel: pl.: gépszerelő, lakatos, autószerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépi forgácsoló vagy lánghegesztő
minimum 4 év termelési területen szerzett szerelői vagy technikusi
tapasztalattal, kommunikációképes angol nyelvtudással,
utazási hajlandósággal (20-40%)

Amit nyújtani tudunk:
• 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
• Stabil, növekvő nemzetközi vállalat

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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Dio darovateljskoga ugovora

formacija. Luther izjavi da prodika mora biti u
sredini Bogoslužja. Zato 1521. ljeta izdaje svoje
postile/prodike za svetke i za nedilje. Postile su
služile kao pomoćno sredstvo svećenikom koji
su željili slijediti njega. Izdane su i za domaće
hasnovanje. Postila koju čuvaju od 2013. ljeta u
fondu Zbirke, služi crikvene obrede. Poklonio ju
je Heinz Ritter iz susjedske evangelističke župe
iz Lučmana(A) Nažalost nije u potpunom obliku
sačuvana. Za vrijeme poplave potoka Répce 1965.
ljeta je jako oškodjena. Tribalo ju
je ponovo rastaviti, ošušiti i složiti.
Po svidočanstvu
darovnice, Postila
se čuvala u privatnom archivu
Heinza
Rittera
u Lučmanu. Postilu je preuzeo
od darovatelja u
vlasništvo fonda
Zbirke u Prisiki,
utemeljitelj ZbirDio Postile

dr. sc. Bernadett Zadrovich
sa Lutherovom Postilom

ke, velečasni Štefan Dumovits. S produženim
otvorenjem 24-25. junija je peljačtvo Zbirke
omogućilo da ljudi pogledaju ovu muzejsku
rijetkost.
Június 24–25-én a Múzeumok Éjszakáját
első ízben tartották meg a Magyarországi
Horvátok Keresztény Gyűjteményében Peresznyén. Luther Márton 1521-ből származó
eredeti beszédeit /Postilláit tekinthették meg
az érdeklődők.

Marija Fülöp Huljev

Német nemzetiségi hírek

„Für die Pflege der deutschen Muttersprache”

Heimattreffen in Grossdorf

9 évvel ezelőtt a Kőszegi Német Nemzetiségi
Önkormányzat megalapította ÷A német anyanyelv ápolásáért” díjat. A Balog iskola évzáróján a 8 év alatt német nemzetiségi versmondó
versenyeken kiemelkedő eredményt elérő Unger
Liza vehette át a 10.000 Ft-os könyvutalványt.
Liza középiskolai tanulmányait is a veszprémi
német nemzetiségi gimnáziumban folytatja. Sok
sikert kívánunk neki. Wir gratulieren.
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

Immár 32. alkalommal találkoztak a Vas megyében és a szomszédos Zala megyében élő németek.
Június 10-én a Vaskeresztesen volt a két megye
hagyományos „Heimattreffen” „Szülőföld” találkozója. Felléptek a jubiláló helyi táncosok és az
énekkar, a Pornóapáti Vegyeskar és a tánccsoport, az Alsószölnöki Kórus, a Rábafüzesi Kórus, a kőszegi Alpensänger kórus, a Kőszegfalvi
Nemzetiségi Kórus, a szepetneki Királyi Kórus,
valamint vendég tánccsoportok.

A szívélyes vendéglátást közös bál, jó hangulat,
vidám együttlét koronázta meg.

Fronleichnam

Úrnapján immár több éve hagyományunk,
hogy a katolikus körmenet első oltárát (sátrát)
a német közösség készíti el. Erre mindig nagy
izgalommal készülünk. Az időjárás is kegyeibe
fogadta a híveket, mert jó érzés a szépen előkészített oltár előtt imádkozni. Köszönet a lelkes
kőszegfalvi segítőknek.

÷Kultúra és nyelv nélkül nincs identitástudat.”

KŐ SZEGI NÉM ETEK

U Zbirki sakralne umjetnosti Hrvata u Madjarskoj, u Prisiki sa rijetkim izdanjem su slavili po
prvi put „Noć muzeja”. Zainteresirani mogli
su pogledati i u ruke zesti Lutherove „Postile”
(prodike), štampane 1575. ljeta u Wittenbergu.
Dr. Martin Luther (1483-1546) redovnik augustinskoga reda i profesor teologije 31. oktobra
1517. ljeta objavi svoje teze, s ciljem da obnovi
katoličku crikvu. Od ovoga slučaja se računa re-

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

„Noć muzeja” sa rijetkim izdanjem u Prisiki
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Reformáció 500
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Kőszegi Városi Múzeum legújabb
időszaki kiállítása a reformáció
500. évfordulója előtt tiszteleg.
Megnyitóján – július 6-án Révész
József igazgató üdvözölte a látogatókat: „Azt szeretnénk bemutatni
önöknek, hogy a reformáció hogyan
zajlott le Kőszegen és környékén,
valamint milyen emlékek maradtak
ebből az időszakból” – mondta.
Jelen volt Baranyay Csaba evangélikus és Donatin Tamás református
lelkész, valamint Huber László polgármester, aki szintén üdvözölte a
megjelenteket. Rövid történelmi
összefoglalójában kitért arra is,
hogy „az örökséget nem lerombolni, hanem megújítani kell”.
A megnyitón Dr. Keveházi László
– egy baleset miatt – nem tudott
részt venni, de gondolatait levélben
eljuttatta Kőszegre. „Laci bácsi” és
saját gondolatait Baranyay Csaba
mondta el. „Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük
szándékában felfuvalkodottakat”
– szól Lukács evangéliuma (1:51),
melyet idézett a lelkész, mint a kiál-

lítás odaillő mottóját. Keveházi
László tervezett
köszöntőjének
a Kőszegi reformáció címet
adta, benne a
Kőszegen történtek különlegességét és egyedülállóságát emelte
ki: egyrészt nem
kötődik nagy nevekhez, másrészt
békességben zajlott. „Az akkori plébános, Álts Mihály, 1554-ben átadta a Szent Jakab-templom kulcsát
az evangélikussá lett lakosoknak.”
A reformáció ilyen békés érvényre
jutásáról, mint Kőszegen, nem tudunk. Keveházi László kiemelte azt
is, hogy ekkortól tudunk a kőszegi
iskolákról, városunk ekkortól lett iskolaváros, „az iskolaügy ettől kezdve kapott lendületet”.
A két kiállítóterem több különlegességgel szolgál. A tárlókban
látható bibliák közül hármat külön
is ki kell emelni. Érdekes a kősze-



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!

gi Reichard-nyomdában készült
magyar nyelvű (1852) Biblia, de
csodálatos látvány a 16. századi
Luther-Biblia és a 15. századi latin
nyelvű bőrkötéses festett iniciálékkal díszített Biblia is.
Véletlen – vagy talán nem is az –,
hogy a megnyitót megelőző napon
Wittenbergben egy ökumenikus
istentiszteletet követően aláírták a
Református Világközösség vezetői
is a megigazulásról szóló közös
nyilatkozatot, melyet 1999-ben
eredetileg a Lutheránus Világszövetség és a Római Katolikus Egyház képviselői kézjegyükkel láttak

el Augsburgban. Ami
500 éve Wittenbergben
megkezdődött, az mára
„a lehető legjobb irányba
halad”! A megnyitó és a
kiállítás összegzése is lehetne, hogy az egyháznak
mindig reformációra van
szüksége.
„A REFORMÁCIÓ KŐSZEGEN” című kiállítás szeptember 30-ig, keddtől vasárnapig 10.00 és 17.00
óra között látogatható.
A múzeum munkatársa,
a kiállítás kurátora Simon Zsófia.
A fiatal szakember első munkája
az említett összeállítás. Szegedre
járt egyetemre, fél éve dolgozik
Kőszegen. „Nagyon örülök, hogy
a református, az evangélikus és a
katolikus egyházat is sikerült bevonni a tárlat létrehozásába, és
olyan tárgyakat bemutatni, amelyeket egyébként nem láthatna a
nagyközönség” – mondta. A régész-muzeológussal személyesen is
találkozhatunk, hiszen július 13-án
17 órakor tárlatvezetést tart az érdeklődők számára. Ott a helyünk!
Tóthárpád F.

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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„Köszönöm, Uram!”
„Nekem is az volt vágyam, hogy
majd a pogányok közt fogom hirdetni az evangéliumot, de ez a
történelmi események miatt meghiúsult” – fogalmazta meg P. Szabó
Alajos SVD atya a Világposta újságban. A verbita pap Úr Napján,
június 18-án 10 órakor a Missziós
Házban tartotta gyémántmiséjét a
hívők népes jelenlétével, megemlékezve a 60 évvel ezelőtt történt
pappá szenteléséről. „Hálaadásra
érkeztünk, mert hosszú időért kell
hálát adni” – mondta szentbeszéde

első mondatában. Erős
hittel 73 évvel ezelőtt
lépte át ennek a háznak
a küszöbét, ahogy fogalmazott: „jöttem miszsziós növendékként”. Az
édesanyja, akitől az atya
a hitét kapta, mindig
azért imádkozott, hogy
az egyik fia pap legyen.
Amikor a hatalom feloszlatta a szerzetes rendeket, még akkor is csak
növendék volt. A teológiát Egerben

A SZOMBAT

Hitközség tagjai ennek jegyében
– hét évtized kihagyás után – történelmet írva, indította el újra a
Szombat fogadását a Hotel Írottkő
Angol termében 5777 tammuz 6.
(2017. június 30-án), 18.00 órai
kezdettel. A gyertyagyújtást követően Harrer Norbert előimádkozó
vezetésével történt a Szombat köszöntése, mely kidussal záródott. A
vallási szertartáson a MAZSIHISZ
képviseletében, Nagy Ákos kommunikációs irodavezető is részt
vett, és átadta a 20 példány imakönyvet a közösségünknek.
Mezei Péter elnök
Kőszegi Zsidó Hitközség

A szombat (sabát, vagy sabesz)
hétről hétre ismétlődő, a legnagyobb zsidó ünnep. Ennek eredete a messzi múltra, a legkorábbi
bibliai időkre tekint vissza, minden
bizonnyal már Mózes előtt is gyakorolták. A heti munka, maga a
hét, mint időegység, „zsidó találmány”. „Emlékezz meg a szombat
napjáról, és szenteld meg azt! Hat
napon át dolgozz, ám a hetedik nap
a szombat legyen az Örökkévaló
Istened számára!” – foglaltatik a
Tízparancsolatban. A Kőszegi Zsidó

végezte, 60 évvel ezelőtt 17 fő állt
a szentelési oltárnál a főpásztor
elé. „Azok közül már csak én vagyok, aki a földön tudok hálát adni
az Istennek”. Egyházmegyei papi
szolgálata után, az első Kőszegre
érkezését követően 70 évvel később tért vissza a missziós rendbe,
az Isten Ige Társaságába, az otthonába, ahogy megfogalmazta, mert
„ide tartozom”.
Burbela Gergely svd tartományfőnök a „Deo gratias” mondatra utalva elmondta, hogy ebben benne van
minden: „benne vannak a sikereid,

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

a kudarcaid, benne vannak azok a
pillanatok, amikor
megkaptad Isten
irgalmát, benne
vannak a barátaid,
akik itt vannak. A
kegyelet rajtad keresztül működött”.
Majd a missziós
társak nevében
megköszönte P.
Szabó Alajos SVD
atya kitartását a
papi hivatás iránt.
„Köszönjük a tanúságtételt, mindannyian, akik itt
vagyunk, nekünk ez a mai nap egy
megerősítő jel, hogy érdemes kereszténynek lenni. Rajtad keresztül
a szenvedő Isten minket is megerősít. Köszönjük ezt Neked!”
Majd az atya gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, aVilágposta újságban így fogalmazott:
„Most az út végéről visszanézve a
hazai missziós munkára elmondhatom: minden nehézség ellenére
szép volt. Köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy szolgálhattam!”
KZ

HI T É LE T
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Találkozó – egyedül
Tóth Sándor egyedül érkezett a 70
éves érettségi találkozóra. Bencés
diákként 1947-ben húsz társával érettségizett, ez volt az utolsó
esztendő, amikor még a Bencéspapok adhatták át az érettségiről
szóló bizonyítványt. Korábban a
diákok öt évenként jöttek vissza az
iskolába, tíz évvel ezelőtt még öten
voltak. A szikár, ereje teljében lévő férfi most június utolsó szombatján,
egyedül állt a gimnázium kapujában, ahol a
fotó készült. Nem kérte
a belépést az épületbe,
mert „többen jobb érzés
az emlékekben kutatni”. Kőszegen született
1929-ben, majd 26 éves
korában indult el a nagy

útra, de „a városhoz való ragaszkodásom sziklaszilárd” – mondta
az egykori diák. A gimnáziumból
a Bencés-templomhoz vezetett az
útja. Három napot töltött Kőszegen, majd visszatért a fővárosba,
hogy folytassa közút, közmű tervezői munkáját.
KZ
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Dr. Horváth Lajos gyémántmisés pap
„Kőszeg a szívem csücskében mindig benne maradt”
HI T É LE T

Június 23-án Jézus Szentséges
Szívének a főünnepét, Kőszeg városának búcsúját tartották a Jézus
Szíve Plébániatemplomban. A
szentmisét bemutatta dr. Horváth
Lajos nyugalmazott plébános, akit
60 évvel ezelőtt, ezen a napon
szenteltek pappá. A gyémántmisés
atya káplánként és plébánosként
(1990 – 1997) szolgálta a kőszegi
híveket. A százéves centenáriumra
ekkor történt meg a templombelső
felújítása. A városba azóta is többször visszatért, jelenlegi székhelyén, Vasváron rendszerint fogadja
a kőszegi híveket.
A gyémántmisén az egyházi énekkar vállalta a szolgálatot. A visszatérő atyát köszöntötte Frank Szabolcs
az egyházközség elnöke, akinek szavai szerint dr. Horváth Lajos „a lelkipásztori munkája során igaz tanítója
volt a híveknek”. Majd így folytatta:
Tőle tudtuk meg egyik szentbeszédében azt a nagy igazságot, „hogy
a Karácsony nem kellemes, hanem
boldog”. Az atya megköszönte az
elhangzott verset is, és a bemutatott
szentmisét az élőkért és a holtakért
ajánlotta fel. Kifejezte, hogy „Jézus

Szíve legyen a megboldogultak
végső jutalma, az élőket segítse a
szeretetben”.
Az evangélium felolvasása után az
atya visszaemlékezett az eltelt 60
esztendőre. Ezen a napon 1957ben 14 fő társával szentelték pappá Szombathelyen, közülük heten
az örökkévalóságba költöztek. Az
életútja során három időszakban
12 évet töltött el Kőszegen, először
bencés gimnazistaként 1946-tól,
majd káplán, illetve plébánosként tért vissza. „Kőszeg a szívem
csücskében mindig benne maradt”
– fogalmazta meg a városhoz, az
ismerősökhöz való kötődését. Kifejezte örömét, hogy a templombelső
festésében részt vehetett. Magánerőből építették fel az állványt, az
akkori segítőkész emberek közül
többen ott voltak a gyémántmisén
is. A belső felújítás azért is fontos
volt, hogy „a templom régi fényében hirdesse Jézus Szent Szívének
szeretetét”. Majd az atya arról
beszélt, hogy „megérint engem a
helynek a varázsa, a sok emlék”. A
régmúltat felidézve így szólt:
„Ezt a várost, híveivel együtt 1944-

Bombázás története
Kőszegi krónika, 1938-1952 Székely László apátplébános feljegyzései című – Szülőföld Könyvkiadó
gondozásában megjelent – könyv
29. oldalán írja le, hogyan kerülte
el a várost az amerikai bombázás a
II. világháborúban.
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÷Kincs István Amerikában járt,
népmissziókat tartott, s két kivándorolt szegény magyarnak
fiait hazahozta, hogy papnak taníttassa ki őket. Az egyik valami
Fabos Imre jelentkezett is papi
pályára, fel is küldték a római
Germanicumba, de aztán letette
a reverendát, visszament Amerikába, s ott katonatiszt lett.
… Kitört a második világháború. Iszonyatosan lebombázták
Szombathelyt s majdnem minden
magyar várost, Kőszeget azonban megkímélték. Egy jóindulatú

amerikai pilóta a Guba-hegyre
szórta le a városnak szánt bombáit. Székesfehérváron kényszerleszállás után elfogott amerikai
pilótákat vallatták, mit miért
tettek, s többek között megkérdezték az egyiktől, Kőszeget miért nem bombázták. Azért, felelt
a kérdezett, mert az ezredesük,
valami Emery (Imre), meghagyta,
hogy azt a városkát kíméljék.
Így lett Kincs István milliós jótevője városának. Nem, amikor
pénzintézeteket alapított, hanem
amikor irgalmat gyakorolt két
szegény fiúval.”

A könyv részletesen ír az 1945 tavaszán Kőszeget ért borzalmakról,
a lakosság szenvedéséről, a városra
hullott néhány orosz bombáról, és
a megszállók nők ellen tanúsított
erőszakos cselekedeteiről.

ben dr. Gyöngyös Endre polgármester által a Szent Szív oltalmába
ajánlották. Ezt a felajánlást mi is
megújítottuk 1994. szeptember
24-én. Megható volt, amikor a megszépült templomban Básthy Tamás
polgármester a felajánlást megerősítette. ’Bombák hullottak a Gubahegyre, de Kőszeg sértetlen maradt, mert Te Uram meghallgattad
és teljesítetted a városért és a népéért hozzád intézett fohászunkat.
Megóvtál minket a pusztulástól’. ”

Az atya záró mondataiban, gyémántmisés áldása előtt arra kérte
a híveket, hogy „amikor megtartják
a körmenetet, gondoljanak arra,
hogy Jézus Szentséges Szívében fel
van már írva a nevük”.
Harangozó Vilmos esperesplébános,
aki egy év múlva, 2018. június 23án lesz aranymisés, azt kérte, hogy

Bérmálás
Minden évben fontos helyet foglal
el az Egyházközség ünnepeiben az
elsőáldozás és a bérmálás. Komoly
készület előzi meg mind a két alkalmat, ahol a gyermekek illetve
a fiatalok megszerzik a keresztény
élet elmélyítéséhez szükséges ismereteket. Az idei évben 51 elsőáldozó gyermek volt az Árpád-házi

atya „az Úr szőlőjében továbbra is
szolgáljon Isten akarata szerint”.
Kámán Z
Szent Margit Általános Iskolából, és
16 gyermek pedig az állami iskolákból.
A bérmálás kétévente van, így az
általános iskolák nyolcadik évfolyama, illetve a középiskolák első
évfolyama részesült a szentségben, szám szerint 63 fiatal. Imádkozzunk értük, hogy a keresztény
nagykorúság szentsége megtartsa
Őket Isten közelében.
Németh Csaba káplán

A 27 éves múlttal rendelkező vállalkozás személygépkocsik javításához teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatással keres

AUTÓSZERELŐT,
KAROSSZÉRIALAKATOST.
Érdeklődni lehet a Kőszeg, Gábor Áron utca 21/a. szám
alatti telephelyen, valamint a 06/94/362261 telefonszámon, vagy a zsigmondauto@indamail.hu e-mail címen.
A jelentkezéshez fényképes önéletrajzot és motivációs levelet is csatolni szíveskedjen a fizetési igény feltüntetésével.
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

„Egy beszületett zabigyerek! Csak
úgy terem, mint a vadalma!” –
mondta Mihály, a megcsalt férj
június 19-én a lovagteremben
Tóthárpád Ferenc Vadalma című
darabjában. Egy igaz történet
szubjektív feldolgozását emberi,
mindennapi, drámai környezetbe
helyezte el a szerző. Az írói feldolgozás szerint az egykori esemény
bárhol megtörténhetett volna, de
a valóságban 1997. január 25-én
a Sáncárok utcában lévő Szociális
Gondozási Központ (Idősek Háza) ablaka elé az
esti órákban meztelenül
a fagyos földre tettek
egy újszülöttet. A média
által a köztudatba került, Kőszegi Virág nevet
kapott gyermek csak
néhány órát élt az „eszement” cselekedet után. A
kicsi Virág a kőszegi temető kápolnája közelében nyugszik, a keresztje
mellé rendszerint virágot
tesznek az emlékezők.
A Kőszeg és Vidéke újság
(1997. február) tudósított a történetről, és minden vélemény arról
szólt, hogy a gyilkos kőszegi nem
lehetett. Kilenc hónapig egy áldott
állapotot a városban eltitkolni nem
lehet. A rendőrség máshol sem találta meg a gyanúsítható „anyát”.
Ez a történet hatott a Vadalma
szerzőjére, Tóthárpád Ferencre, és
szubjektív módon helyezte át a
történetet két pár életébe. A megszületett dráma több évig pihent a
fiókban, amíg 2015-ben a Soproni
Petőfi Sándor Színház vezető dramaturgja, Katona Imre felfigyelt a

párkapcsolati problémákat feszegető darabra. Az elmúlt év október
5-én Pápai László rendezésében
bemutatták FÉLolvasó előadás keretében. Plakátként szolgált az esetet megírt Kőszeg és Vidéke 1997.
februári lapszámának 5. oldala.
A bemutató folytatásaként került
a Kőszegi Várszínház 2017. évi
programjába Pócza Zoltán támogató döntése alapján, az ismételt
színre vitelt vállalta a Petőfi Színház. Június 19-én 20.30 órakor

ség. A konfliktusok oda
vezettek, hogy az írónő
magára maradt várandós állapotában. A férj
a magtalansága okán a
megcsalást elfogadta,
de drámai jelenetben
fejezte ki, hogy sötét
bőrű gyermeket nem
mondhat a magáénak. A feszültségekkel telített jelenetet a profi
rendezői koncepció és a színészi
tehetség jelenítette meg. A darabban a véghelyzetről
a rádió tudósított:
„ismeretlen személy
a városi szociális otthon ablaka alá …”.
Az egy óra 22 percben bemutatott drámában igazi színpadi
teljesítményt nyújtott (fotón felső sor)
Savanyu
Gergely,
Molnár Anikó, (középső sor) Papp Attila, Ács Tamás, (első
sor) Szőcs Erika,

KU
I FJÚ
LTSÁ
Ú RGA

„Eszement” cselekedet és a Vadalma

Tóthárpád Ferenc (szerző), Pápai
László (rendező).
Az előadás végén hosszan tartó
taps köszöntötte a mű minden
résztvevőjét. Személyes gratuláció
is jutott bőven a szerzőnek, illetve a rendezőnek. Pápai László a
klasszikus felolvasó előadás helyett
a FÉLolvasó színházat választotta. A színészek kezében ott volt a
szövegkönyv, de ezt a konfliktusok
mellett a néző alig észlelte. Ezen
az estén többszörösen is kőszegi
színházi élményben volt része a közönségnek. Mindezért a szerzőnek,
Tóthárpad Ferencnek alma termékekkel megrakott ajándékkosarat
adott át Pócza Zoltán igazgató.
Kámán Z

megtelt a lovagterem, a megszokott színpad-, és nézőtér átalakult.
Keresztirányban két kicsi játékteret
alakított ki a rendező, két oldalt
magasított nézőtéren ült a közönség. Az egyik színpadtéren a társadalom lecsúszott rétegébe tartozó,
feltörekvő, pénztelen festő és tanár
felesége családi konfliktusokkal
telített élete zajlott. A másik oldalon a pénzkereső ügyvéd (Mihály)
és az írói ambíciókkal rendelkező,
mentális problémákkal, kételyekkel
küszködő, magányos feleség (Andrea) találkozásait láthatta a közön-

Kőszeg, Fő tér 11.
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Könyvtári hírek
KÁIVRÉÁSZ
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SZÍNRE VISSZÜK A NYARAT!
Július 13. (esőnap július 16.) Johann Nepomuk Nestroy: A talizmán
Jurisics vár nagyszínpad, 20.30 óra
A Kőszegi Várszínház bemutatója (Belépőjegy: 3.500 Ft)
Július 14–15. (esőnap július 16.) Johann Nepomuk Nestroy: A talizmán, Jurisics vár nagyszínpad, 20.30 óra
A Kőszegi Várszínház előadása (Belépőjegy: 3.500 Ft)
Július 17. A Frici – Hollósi Frigyes Emlékest
Jurisics vár nagyszínpad, 20.30 óra (Ingyenes előadás)
Július 18-19. (esőnap július 20.) Johann Nepomuk Nestroy: A talizmán, Jurisics vár nagyszínpad, 20.30 óra
A Kőszegi Várszínház előadása (Belépőjegy: 3.500 Ft)
Július 21-22-23. (esőnap július 24.) Johann Nepomuk Nestroy: A
talizmán, Jurisics vár nagyszínpad, 20.30 óra
A Kőszegi Várszínház előadása (Belépőjegy: 3.500 Ft)
Július 22. 10.00 Piknik Koncert az International Young Soloists (Bozsoki Zenei Tábor) zenekarával – Bechtold István Látogatóközpont melletti Alpannónia Park (ingyenes program)
Július 26. (esőnap július 27.) Lautrec táncolni fog
Jurisics vár nagyszínpad, 21.00 óra
A Gergye Krisztián Társulat előadása (Belépőjegy: 2.500 Ft)
Az előadás után az International Young Soloists (Bozsoki
Zenei Tábor) éjszakai koncertje a Jurisics téren
Július 28. Szóló szőlő, csengő barack, mosolygó alma – avagy Katinka kertje, Jurisics vár nagyszínpad, 19.00 óra, (rossz idő
esetén lovagterem)
A Magyar Népmese Színház előadása (Belépőjegy: 1.000 Ft)
Július 28. Garázsbanda - Koncertszínház
Dr. Nagy László EGYMI nagyterme, 20.30 óra
A Kőszegi Várszínház és a Dumaszínház közös bemutatója
Július 29. (esőnap július 30.) – EztRád
Jurisics vár nagyszínpad, 20.30 óra
A Nézőművészeti Kft. előadása (Belépőjegy: 3.000 Ft)
Július 31. (esőnap augusztus 1.) Ifj. Johann Strauss: A Cigánybáró
Jurisics vár nagyszínpad, 20.30 óra
Csonka Zsuzsa Társulata előadása (Belépőjegy: 2.500 Ft)
Augusztus 2. (esőnap augusztus 3.) – Dés Mihály: Pesti Barokk
Jurisics vár nagyszínpad, 20.30 óra
Az Orlai Produkció előadása (Belépőjegy: 3.500 Ft)
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.-

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.-

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 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.-

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

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

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 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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ, jegyrendelés: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Iroda: 9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. (Jurisics vár külső udvara)
Tel.: 06 94/360-113; e-mail: info@koszegivarszinhaz.hu
Honlap: www.koszegivarszinhaz.hu

Kiállítás
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Augusztus 3-án (csütörtök) 18.00
órakor a Jurisics vár lovagtermében nyílik meg Gustav Just Tö-

A nyári nyitvatartási rend szerint fogadja a könyvtár a látogatókat.
A felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30-17.00 óráig, szombaton 8.3012.00 óráig tart nyitva, a gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00-17.00
óráig fogadja látogatóit, szombaton zárva tart.
A könyvtár az idei napközis tábort július 31-től augusztus 4-éig, hétfőtől
péntekig tartja. Várjuk a 2-6.osztályba induló gyermekeket. Részvételi díj
9000 Ft. Érdeklődni személyesen lehet a könyvtárban, a jelentkezéskor
2000 Ft előleg fizetendő.
A www.koszeg-konyvtar.hu oldalon könyvajánló és az összetett katalógus
(címre, szerzőre stb. lehet keresni) segíti a böngészést.

rök Impressziók című kiállítása.
Köszöntőt mond Básthy Béla alpolgármester, Dr. Lőrincz Zoltán
KME elnöke, a kiállítást megnyitja:
Harro Pirch. Megtekinthető augusztus 27-ig.

Diákbrókerek
Az 2015/2016-os tanév után idén
is Jurisich Miklós csapata bejutott a
Közép-Európai Brókerképző Alapítvány versenyének országos döntőjébe. A 400 csapat közül a Bariska
Szilárd, Tóth Kristóf és Garas Gergely alkotta csapat negyedik, míg
a Takács Alexander, Bogáth Máté
és Köbli Milán alkotta csapat az
ötödik helyet szerezte meg! Takács
Alexander elnyerte a verseny külön
díját is «opcióguru” néven. Varga
Márk a „ Pénziránytű” hálózat BÉT

versenyének lett a forduló nyertese.
A versenyt a Nemzetközi Bankárképző Központban tartották. Az
elmúlt két évben a 10 döntőbe
jutott csapatból négy kőszegi gimnazistákból állt össze. Összetett volt
a feladat, demo számlával két hónapig kereskedtek, tartottak négy
online teszt fordulót, és el kellett
készíteni a 15 oldalas tanulmányt.
2012 óta egy évfolyamon órarend
szerint oktatják a pénzügyi ismereteket a Jurisich Gimnáziumban,
de szakkörösként van tanulásra lehetőség. Az iskola a „Pénziránytű”
hálózatnak is tagja.

Változik a receptfelírás
Az e-recept rendszer egy elektronikus vénykezelő és nyilvántartó
rendszer. Az e-vény az egyéves
átmeneti időszakban a papír alapú vény elektronikus változata,
később alternatívája. A vonatkozó
jogszabály szerint 2017. november
1. után minden gyógyszertárnak
képesnek kell lennie az e-vényen
rendelt gyógyszerek kiadására. A
gyógyászati segédeszköz forgalmazók egy későbbi időpontban fognak
csatlakozni. Az érintett szakma
számára ezekről adott közre egy
tájékoztatót Dr. Bertalan Lóránt és
Héja Gergely az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részéről.
Az e-recept (erp) rendszer több
lépcsőben, fokozatosan lesz bevezetve, de a próbaüzeme már zajlik.
Kezdetben marad az OEP/NEAK
formavény, mint felírási igazolás és
a jelenlegi gyógyszerrendelési és
kiadási gyakorlat az egyéves átmeneti időszakban.
Kétféle receptkezelést valósít meg,
birtoklás alapú: akinél a felírási
igazolás van, az tudja kiváltani

a vényt, így a beteg családtagja,
meghatalmazottja számára a felírási igazolás átadható. A másik
azonosítás alapú: a beteg azonosítja magát, majd az összes (vagy
igénye szerinti) felírt és érvényes
receptjét kiválthatja. Az azonosítás
történhet az új elektronikus személyigazolvány (e-szig) vagy TAJ
kártya és hagyományos személyigazolvány együttes bemutatásával. e-vényre gyári és magisztrális
gyógyszer, valamint a későbbiekben sorozatgyártású gyógyászati
segédeszköz írható fel és adható ki.
Az orvos a szoftveres receptírás
során az e-receptet rögzíti, minden
e-vény rendeléséről „Felírási igazolást” nyomtat. A gyógyszertárban a
vényadatokat egyeztetik.
Orvosi, és ellátó rendszer szempontjából az e-recept rendszernek
több előnye van. A lakosság oldaláról gyorsul a felírás és kiadás,
csökken a sorba állási idő. Kimarad
a papíralapú vények felvétele, hordozása, több idő jut a tanácsadásra
az orvosnál és a gyógyszertárban.
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AUGUSZTUS 3. csütörtök
18.00 Török impressziók Gustav Just (Wien)
A Kőszegi Művészeti Egyesület nemzetközi kiállításának megnyitója
Helyszín: Jurisics vár, Lovagterem
Végvárak kesztyűs vitézei
AUGUSZTUS 3-4. csütörtök-péntek
Nemzetközi ökölvívó torna a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület és a Magyar Ökölvívó Szövetség
szervezésében. Díszvendég: Erdei Zsolt profi
ökölvívó világbajnok, a Magyar Ökölvívó
Szövetség elnöke, Bánhegyi Adrienn kötélugró világbajnok
Helyszín: Fő tér, rossz idő esetén Balog Iskola
Sportcsarnoka
Program (mindkét napon):
16.00 Ökölvívó mérkőzések
AUGUSZTUS 4. péntek,
18.30 Kötélugró Guiness Rekord kísérlet
(TRIPLÁZÁS)
20.30 Sabre Attila töréstechnika bemutatója

OSTROMHÉTVÉGE PROGRAMJA
AUGUSZTUS 4. péntek
Múzeumostrom.*
Katonai táborok építése /Jurisics vár, Diáksétány,
Brenner udvar/
15.00 Kirakodó vásár /Fő tér, Jurisics tér/
16.00 Végvárak kesztyűs vitézei
Nemzetközi ökölvívó mérkőzések /Fő tér/
16.15 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes műsora /Jurisics tér/
17.00 Az ostromállapot kihirdetése /Fő tér/
A hadiállapot kihirdetése, az Ostromtanács döntéseinek ismertetése
18.30 TRIPLÁZÁS – Kötélugró Guiness Rekord kísérlet
Bánhegyi Adrienn kötélugró világbajnok
19.00 III. Nemzetközi Kőszegi Festőtábor
kiállításának megnyitója /Hotel Írottkő/
Rendező: Csók István Művészkör Egyesület
20.15 Sabre Attila töréstechnika bemutatója /Fő tér/
20.30 Setnja Együttes /Jurisics tér/
horvát muzsika és táncház
21.00 „Török lesen” – Jelmezes túra, magyar
és török hírvivők felbukkanása várható!
Találkozó: Tourinform, Fő tér 2., (zseblámpával)
22.30 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes
Tűztánca /Jézus Szíve-templom előtt/
AUGUSZTUS 5. szombat
Múzeumostrom.
Vásári forgatag a Fő téren és a Jurisics téren,
látogatás a katonai táborokban
9.00 Éjszakai patronok ellövése /Jurisics tér/

9.00 Kőszeg védművei /Hősök tornya/
Történelmi séta az ostrom belvárosi helyszínein.
Vezeti: Révész József múzeumigazgató
10.00 Müezzinének, Szulejmán sétája a városban /Fő tér/
10.00–15.00 Amatőr íjászverseny /Jurisicsvár, Diáksétány/
10.00 Apródpróba /Jurisics vár/
11.00 Gyulaffy László Bandérium katonai
fegyver és viselet bemutatója /Fő tér/
11.00 Tárlatvezetés a Várkiállítás Ostromtermében /Jurisics vár/
Érvényes várbelépő vagy Múzeumostrom* bérlet
szükséges!
11.30 VÁSÁRÜTÉS /Fő tér, Jurisics tér/
13.00 Toronyzene /Hősök tornya/
14.00 Tárlatvezetés
a Várkiállítás
termeiben /Jurisics vár/
Érvényes várbelépő vagy Múzeumostrom* bérlet
szükséges!
14.30 Vas Vármegye Vitézlő Rendje /Jurisics
tér/ Hagyományőrző katonai bemutató
15.00 A Kőszegi Orientális Táncklub
műsora /Fő tér/
16.00 Musica Antiqua reneszánsz együttes
/Jurisics tér/
16.45 Tromodum dobzenekar /Fő tér/
17.15 Ostromfelvonulás
Helyszín: a Fekete kerttől a Fő téri színpadig
19.00 VÁROSTROM
Helyszín: Várfal, Diáksétány
A várostrom megtekintése belépő váltása mellett lehetséges, a helyszín befogadó képességének figyelembevételével. Jegyek 800,- illetve
1200,- forintos áron válthatók, és rossz idő esetén a vasárnapi ostromra érvényesek.
20.00 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara koncertje /Jurisics tér/
21.00 Hollóének Hungarica Zenekar koncertje /Fő tér/
22.00 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes Tűztánca /Jézus Szíve-templom előtt/
23.00 Big Box /Fő tér/
AUGUSZTUS 6. vasárnap
Múzeumostrom.*
Vásári forgatag a Fő téren és a Jurisics téren,
látogatás a katonai táborokban.
9.00 Ostromtúra a Szulejmán-kilátóhoz
Találkozó: Tourinform, Fő tér 2.
(Táv: 8 km, 2 óra) Királyvölgy – Szulejmán-kilátó – Trianoni kereszt – Kálvária – Koronaőrzőbunker – Csónakázótó
10.00-17.00 Ostrombütykölde /Tábornokház/ Kézműves foglalkozás a Kőszegi Városi Múzeum szervezésében
10.00 Lovas huszár bemutató /Várárok/
A Körmendi Batthyány Huszárok lovas bemutatója

11.00 ESŐNAP
Szombati rossz idő esetén Várostrom
11.00 Gyulaffy László Bandérium katonai
fegyver és viselet bemutatója /Jurisics tér/
11.30 Tárlatvezetés a Várkiállítás Ostromtermében /Jurisics vár/
A részvételhez érvényes várbelépő vagy Múzeumostrom* bérlet szükséges!
13.00 Toronyzene /Hősök tornya/
14.00 Tárlatvezetés a Tábornokházban és
a Hősök tornyában /Tábornokház, Jurisics tér
6./ A részvételhez érvényes múzeumi belépő
vagy Múzeumostrom* bérlet szükséges!
15.00 Újkori trubadúrok éneke /Jurisics vár,
elővár/ Tóthárpád Ferenc és a Rózsabors Zenekar műsora
16.00 Ládafia Bábszínház /Jurisics tér/
16.30 Zsikó Zenekar /Fő tér/
17.00 „A magyarok nyilaitól…” /Várárok/
Marton-Szállás lovas íjászainak bemutatója a
magyar könnyűlovas harcmodorról
18.00 Táncbarátság: a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Horvátzsidányi Néptánccsoport fellépése /Jurisics tér/
19.00 Szabó Balázs Bandája
21.00 Várkoncert – az ATARU Ütőegyüttes
koncertje /Jurisics vár/
Az ATARU koncertje belépő váltása mellett látogatható!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

O ST RO M NA PO K

11. Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok – 2017

FÉLHOLD ÉS TELIHOLD

11.

2O17.

OSTROMBOX
HAGYOMÁNYŐRZŐ AUGUSZTUS 4–6.
BEMUTATÓK,
PÉNTEK–VASÁRNAP
KONCERTEK,
KIÁLLÍTÁSOK,
KIRAKODÓVÁSÁR,
OSTROMFELVONULÁS, VÁROSTROM
SETNJA (HORVÁT),
ZSIKÓ BANDA (MAGYAR) NÉPZENE
KŐSZEGI FÚVÓSOK, BIG BOX
HOLLÓÉNEK HUNGARICA,
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA
ATARU – VÁRKONCERT

www.ostromnapok.hu
*Múzeumostrom – a kőszegi Jurisics vár és a
Kőszegi Városi Múzeum közös Ostromnapi akciója, melynek keretében a kiállítóhelyek, és a
múzeumokban zajló kézműves programok egész
hétvégén egy belépővel, kedvezményesen látogathatók. A belépőjegyet megváltó vendégek
augusztus 11-ig visszatérhetnek a kiállítóhelyekre!
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Labdarúgás: Futballszezon számokban

SPO RT

Az előző bajnoksághoz hasonlóan a 2016-17-es bajnokság őszi szezonja
is kevés örömöt hozott. A KFC hiába volt a mérkőzések többségén egyenrangú ellenfél, sokszor születhetett volna akár fordított eredmény is, a
mérleg három győzelem és 2 döntetlen mellett 10 vereség lett. (Kettőnél
nagyobb különbségű vereséget csak a Körmend és a Celldömölk – akik az
első két helyen zártak a bajnokság végén – mért a kőszegiekre. A tavaszt
a 14. helyen, közel az utolsóhoz várta a gárda, ami kevés jóval bíztatott. A téli felkészülés során sikerült a keretet megerősíteni. (A visszatérő
Szolyák egy szezon alatt is házi gólkirály lett.) A csapat megtanult győzni
is. Mivel a mezőny végén mások is beleerősítettek, csak lassan sikerült
előrébb jutni. Az utolsó fordulókra így is egyre jobban kiegyenesedtek
a kérdőjelek. A kék-sárgák pozitív mérleggel zárták a tavaszt. Kilenccel
több gólt lőttek és tízzel kevesebbet kaptak, mint az első körben. Az őszi
11 pontra 23-at pakoltak rá. 34 ponttal a 10. helyig lépegettek előre.
A kevés pontot hozó ősz után ez igazán szép eredmény, mely a csapat
küzdőszellemét, hitét dicséri. A megyei bajnokság góllövő listáján 211en szerepelnek, a legeredményesebb kőszegi, Szolyák Tibor 10 találattal
17-19. lett ebben a rangsorban. Az első csapat mérkőzésein 18 játékos
66 sárga és 4 piros lapot szedett össze. 23-mal kevesebb sárga kártyát
gyűjtöttek, mint a 2015-16-os bajnokságban. Talán a tavaszi győzelmek
is hozzájárultak a nyugodtabb játékstílushoz. Kiállítás miatt Toldi Sándor
kétszer, Marti Christofer és Molnár Csaba egyszer-egyszer mehetett korábban zuhanyozni.
Adatok: Tabella Ősz 14. Kőszegi FC 15 mérkőzés/ 3 győzelem/ 2 döntetlen/ 10 vereség/ 13:28 gólarány /11 pont. Tavasz Kőszegi SE 15/
7/ 2/ 6/ 22:18/ 23. Végeredmény 10. Kőszegi FC 30/ 10/ 4/ 16/
35:46/ 34. Góllövők Szolyák 10 gól, Varga 6, Molnár Z. 5 Molnár Cs.,
Prán 3-3, Keresztényi, Őri, Réti 2-2, Fehér, Máthé 1-1. Büntető lapok
sárga Marti Ch., Molnár Cs., Molnár Z., Őri, 7-7, Toldi 6, Máthé 5,
Szolyák, Táncsics 4-4, Biegner, Bujtás, Varga 3-3, Dévai, Fehér, Prán
2-2, Hankó, Keresztényi, Keresztes, Major 1-1, piros Toldi 2, Marti Ch.,
Molnár Cs. A csapat tagjai: Bán Martin, Biegner Dániel, Bujtás Róbert,
Dévai Roland, Fehér András, Fehér Dániel, Hamar Martin János, Hankó
Viktor József, Horváth Péter, Kasalo Jure Erik, Keresztényi Zénó, Keresztes András, Koroknai Richárd, Kovács András, Major Dániel, Marti
Christopher, Marti Raphael, Máthé Dávid Attila, Molnár Csaba, Molnár
Zoltán, Őri Gábor, Prán Dominik, Rácz Balázs, Réti Milán, Szolyák Tibor, Szűcs Norbert, Táncsics András, Toldi Sándor, Tompek Attila, Varga
Benjamin. Szakvezetés: Táncsics András vezetőedző, Németh Balázs
asszisztens edző, Molnár Zoltán utánpótlás edző.
Az előző bajnokságban kiharcolt bronzérem után a 2016-17-es bajnokság
is úgy kezdődött Kőszegfalván, hogy a csapat ismét harcban lesz a dobogóért. Az őszi szezont ugyan csak a hatodik helyen zárták, de lemaradásuk
csupán minimális volt: négy pont a másodiktól, kettő a harmadiktól. A
tavaszi idényben váratlan vereségek is becsúsztak. Hat ponttal kevesebbet
sikerült gyűjteniük, mint az első körben. A csapat támadóerejét mutatja a
meccsenkénti három gólos átlag. 7-8-9 gólt is értek el egy-egy mérkőzésen. Ami egyik oldalon erény, a másik oldalon hiba: a kapott gólátlag
is nagyobb, mint kettő. A védelem nem dicsérhető, hogy voltak mérkőzések 4-5-6-7 bekapott góllal. Slankovits Oszkár jól termelte a gólokat.
25 találatával a bajnokság legjobb gólvágói között a 7-8. helyen végzett. A figyelmeztető lapok száma nem túl magas, Kogler Máté gyűjtötte a
legtöbbet, ötöt. Kiállítás nem volt.
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Adatok: Tabella Ősz 6. Kőszegfalvi SE 12 mérkőzés/ 6 győzelem/ 4
döntetlen/ 2 vereség/ 31:22 gólarány /22 pont. Tavasz Kőszegfalvi
SE 12/ 5/ 1/ 6/ 41:33/ 16. Végeredmény 5. Kőszegfalvi SE 24/ 11/
5/ 8/ 72:55/ 38.

Góllövők Slankovits 25, Nagy 11, Molnár 8, Jánó 7, Pukler 6, Kelemen,
Németh 5-5, Pukler 4, Horváth, Ódor 3-3, Döbrösi 2, Mészáros András, Mészáros Attila, Wurst 1-1. Büntető lapok sárga Kogler 5, Ódor,
Peresznyei, Slankovits 4-4, Kelemen 3, Döbrösi, Horváth, Molnár, Nagy,
Németh, Pukler, Wurst 2-2, Halper, Jánó, Karacs, Pukler 1-1, piros –.,
A csapat tagjai: Döbrösi Zoltán, Halper Ferenc, Horváth Dániel, Horváth Dávid, Janó Zoltán, Karacs László, Kelemen Tamás, Kogler Máté,
Mészáros András, Mészáros Attila, Molnár Zsolt, Móricz Csaba, Nagy
Milán, Németh Krisztián, Ódor Márió, Peresznyei Gábor, Pongrácz Zsolt,
Pukler Adrián, Pukler Péter, Slankovits Oszkár, Szántó József, Székely
Csaba, Wurst Antal, Wurst Dávid. Szakvezetés: Gyarmati Kálmán technikai vezető.

Kosárlabda: Számjáték
A 2016-17-es bajnokság nyitányán már látszott, hogy Vas megye bajnokságán (Szombathely Város és Városkörnyék) szétnyílt az olló a jobb és
kevésbé erős csapatai között. A 15 nevezett csapat két csoportban játszotta le az alapszakasz első két körét, majd az alsó és felső házban a másik csoport hasonló erőt képviselő csapataival folytatták oda-visszavágós
körmérkőzéses rendszerrel. A többi alsóházi csapat elleni eredményeiket
vitték magukkal. A Kőszegi SE az első 12 mérkőzésből hármat tudott
megnyerni. A nyolc alsóházi mérkőzésből is csak kettőt sikerült megnyerni.
Így végül a 14. helyen zártak. A felsőház elérése irreális cél lett volna, de a
hasonló játékerőt képviselő csapatok ellen lehetett volna még győzelmeket szerezni. Erősebb hittel és szenvedélyesebb küzdeni tudással az alsó
ház élmezőnye elérhető lett volna. A dobott pontok átlaga 49, a kapotté
68. Összesen 973 pontot dobott a csapat.
A Viktória 80:63-as legyőzése volt a legnagyobb arányú siker, s a Vasalja elleni 46:114 a legméretesebb zakó. A pontcsúcsok is ezeken a mérkőzéseken születtek (dobott, kapott). Legkevesebb dobott pontig, 26-ig
Oladon jutott az együttes, a legkevesebb pontot, 44-et a Szembeszél
dobott a KSE-nek. A legeredményesebb dobók Horváth Roland (253),
Barabás Krisztián (230) és Nyilicska Csaba (196 voltak). Az egy mec�csen dobott pontok mutatójában Horváth Roland 26 pontja (Vép ellen)
és Nyilicska Csaba 24 pontja (Vasalja ellen) emelkedik ki. Összesen 68
triplát dobott süllyesztettek el az ellenfelek kosarában. Érdekesség, hogy
ebben a kiegészítő játékosok jeleskedtek, akik más-más okból a palánk
alóli pontszerzésből kevésbé tudták kivenni a részük: Mágócsy Balázs (15)
és Nemes Gábor (14). Büntetőzésben Barabás Krisztián a bajnokság legjobb mutatójú játékosa. 105 kísérletből 71-szer talált (68 %).
Az alapszakasz végeredménye: „B” csoport: 6. Kőszegi SE 12
mérkőzés/ 3 győzelem/ 9 vereség/ 609:889 kosárarány/ 15 pont. A
bajnokság végeredménye az alsóházi mérkőzések után: 14. Kőszegi SE 12/ 4/ 8/ 580:713/ 16. A csapat játékosai (a név után a
dobott ponttal és a hárompontosok számával): Barabás Krisztián 230,
5, Polgár László 56, 5, Nyilicska Csaba 196, 3, Horváth Roland 253,
9, Mágócsy Balázs 52, 15, Szakos András 43, 12, Zsigmond Balász 12,
3, Szabó Ferenc 61, 2, Mágócsy Bence 20, 0, Nemes Gábor 50, 14.

Jó tanuló – jó sportoló
A tanulás és a sport összeegyeztethető. Ékes bizonyítékát adta ennek a
feltevésnek a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub négy sportolója, akik elnyerték
„Magyarország jó tanuló – jó sportolója” kitüntető címet. A tételt erősíti,
hogy a tanulásban olyan sportág mellett bizonyították kiválóságukat, mely
különösen sok kitartást és edzést igényel. Hóbor Eszter, Palatkás Anna és
Schwahofer Balázs az Árpád-házi iskola tanulói, Molnár Gábor Szombathelyen a Zrínyi iskolában tanul.

Boksz hírek

Ökölvívó EB: Hámori az eliben
Kharkivban
(Ukrajna) rendezték június
16-24. között
a felnőtt Ökölvívó Európa
Bajnokságot.
A kőszegi Fittboksz ÖE bajnoka, Hámori
Ádám 91 kgban két remek
győzelemmel
bejutott a legjobb nyolc közé és világbajnoki
kvalifikációt szerzett. A 32-es táblán a német
Nicolas Weizmannon egyhangú pontozással jutott túl. Színvonalas mérkőzés volt, de a 16 között igazán kiélezett csata következett a szlovák
Eric Tikaneccel. 3:2-es pontozással jutott tovább
Hámori, de a lényeg, hogy az ő kezét emelte
magasba a mérkőzés bírája. Ha az első két ellenfél nehéz volt, akkor elmondható, hogy a negyeddöntőben az orosz Jevgenyij Tyiscsenkónál
aligha találhattak volna nehezebbet. A remek
testi felépítésű orosz olimpiai bajnok, világbajnok. Az esélyek nyilván mellette szóltak, de
ez Hámori öklözésén egyáltalán nem látszott.
Bátran kezdett, kemény küzdelemre késztette
nagynevű ellenfelét. Az olimpiai bajnok később
erősített, de a meccs egyáltalán nem volt olyan
egyértelmű, mint amit az 5:0-s pontozás sejtet, amivel a pontozók neki ítélték a győzelmet.
Hámori igazolta: helye van a legjobbak között.
Ezt a következő világbajnokságon is igazolhatja,
ahová az elért ötödik helyezés jogosítja.
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Lakotár Hanna (jun. 52 kg), Ambrus Viktória
(jun. 66 kg), Finesz Kamilla (ifi 60 kg) és Jankó
Krisztián. Edzőként Finesz Ernő kísérte a csapatot. Az első fordulóból Ambrus Viktória a litván
Karolina Wasiliauskatiet magabiztosan verve
jutott tovább. Finesz Kamillával litván Zydrune
Straskeviciute nézett farkasszemet. Finesz a 2.
és 3. menetben nyújtott meggyőző bokszával
jutott tovább. Jankó Krisztián az osztrák válogatott Shekeb Wazirit verte hatalmas ütésszámmal, látványos küzdelemben. A döntőbe jutásért
Búza Rómeó jól kezdett, de bekapott egy megrendítő ütést, mely végett vetett a küzdelemnek. Lakotár Hanna a lengyel bajnok Roksana
Wierzbicka ellen lépett ringbe. Szépen öklözött,
de a pontozók a meccset megosztott pontozással ellenfelének adták. Ambrus Viki pontos
ütéseivel megtörte a cseh Michaela Brancikova
ellenállását s került a döntőbe. Finesz Kamilla
a döntőért a német bajnok Elisa Rohdet egyre
fokozódó tempóval, nagy ütésekkel győzte le.
Jankó Krisztián kiegyensúlyozott bunyóval, óriási csatában a lengyel Konrad Grymasweszkivel
szemben jutott a fináléba. A döntőkben Ambrus osztott pontozással szenvedett vereséget
a gyakran fogásba menekülő olasz Myriam El
Mekki ellen. Hullámzó küzdelemben, ugyancsak
osztott pontozással kapott ki Finesz Kamilla is
kazah Zhansaya Baltabekovtól. Jankó vereségéhez kellett az is, hogy a vezetőbíró elnézte a
lengyel Konrad Bialas szabálytalanságait. Így az
ellenfél egyhangú pontozással győzött.

Utánpótlás foci:
UFC arany U 16-ban
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Bajnoki eredmények: (bajnokság, helyezés, csapat, mérkőzésszám, győzelem,
döntetlen, vereség, gólarány, pont, legjobb
góllövők, gólok száma, sárga, piros lapok)
U 19 7. Kőszegi FC/30 /18/ 5/ 7/ 119:61/
56 pont, Vörös Bálint 21 gól, Janó Iván 18,
Fehér Dániel 14, Horváth Norbert 13. U 16
észak 1. UFC 20/ 19/ 1/0/ 137:21/ 58 pont,
Janzsó Bence 59 gól, Abért Márk 33, Mátyus
Márk 14, Dan Dávid 12, Takács Dorián 11,
sárga: Lakihegyi Patrik 8, piros: 0. U 16 dél
8. KFC 18/ 5/ 1/ 12/64:141/ 13 pont, Horváth Viktor 16 gól, sárga: 1, piros: 0. U 14
szombathelyi 5. KFC 18/ 8/ 1/ 9/ 77:56/ 33
pont, Németh Olivér 42 gól. Futsal U 15 „A”
3. KFC 12/ 4/ 0/ 8/ 36:63/ 12 pont. U 15
„B” 2. UFC 8/ 3/ 2/ 3/ 30:23/ 11 pont (A
KFC „B” csak nevezett, de nem indult). U 13
„A” 4. KFC 12/ 0/ 1/ 11/ 16:109/ 1 pont. U
13 „B” 2. UFC 9/ 6/ 0/ 3/ 50:24/ 18 pont,
4. KFC 3/ 0/ 0/ 3/ 5:17/ 0 pont (Csak egy
tornán vett részt. U 11 „A” 2. UFC 12/ 9/ 1/
2/ 57:27/ 28 pont. U 11 „B” 4. KFC 12/ 1/
0/ 11/ 22:124/ 3 pont.
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Diákolimpiai címek kerékpárban

Négy kőszegi diák vett részt a szülők segítségé-

Nyugati Harcosok a Szlovák Kupán A Kőszegi FC közvetlen utánpótlását jelentő U vel Rajkán, június 9-én a Országúti Kerékpá-

Június 15-19. között, Klin-ben rendezték a III.
Szlovák Kupát. Az Árvai tó partján található
városkában 20 ország 420 versenyzője lépett
szorítóba. (Ukrajnából, Olaszországból, Oroszországból, Németországból, Finnországból,
Angliából, Svédországból, Svájcból, Ausztriából, Lengyelországból, Izraelből, Csehországból, Litvániából, Lettországból, Romániából,
Kazahsztánból, Sri-Lankáról érkeztek sportolók.
Magyarországot régiónk csapata, a „Nyugati
Harcosok” képviselte. A Nyugati Harcosok csapatában öt kőszegi, Búza Rómeó (ser. 44,5 kg),

19-es csapat a tavalyi bajnoki ezüst után ezúttal a középmezőnyben végzett. A góltermeléssel
ezúttal sem volt gond. A tavalyi 107-et 12-vel
meg is fejelték. Sajnos a kapott gólok terén
kedvezőtlen a változás: az előző évi 31 után a
2016-17-es bajnokságban 61 gólt hozott össze
a védelem.
A fiatalabb korcsoportok közül az U 16-os
korosztály „Észak” csoportjában az Utánpótlás
Futball Club (UFC) kiemelkedő sikert ért el:
veretlenül, mindössze két pontot veszítve végeztek az élen. Janzsó Bence egymaga 59 gólt
termelt. (Abért Márkkal ketten összesen 92 gólig
jutottak. A bajnokság 5. helyezettje csak 81-ig
jutott.). A Kőszegi FC az U-14, szombathelyi
csoportjában ötödik, az U 16 „Dél” csoportban
8. helyen zárt. A futsal bajnokságokat négynégy villámtorna formájában rendezték. Az UFC
mindhárom korcsoportban (U 11, U 13, U 15)
második helyezést ért el csoportjában, a KFC
egy harmadik (U 15) és két negyedik helyezést
teljesített.

ros Diákolimpián. Sárközi Tirza és Pillisz Ákos
a Balog iskolát, Pillisz Réka és Fekete Gellért a
Jurisich gimnáziumot képviselte. Pillisz Ákos az
időfutamban, a mezőnyversenyben is élen végzett így természetesen az összetett elsőség is az
övé. A többiek értékes helyezéseket szereztek.
Eredmények: III. korcsoport „B” kategória,
Sárközi Tirza, Balog időfutam 5. –mezőnyverseny 6. –összetett 5., IV. kcs. „B” Pillisz
Ákos, Balog if. 1. –mv. 1.– össz. 1. V. kcs. „A”
Pillisz Réka, Jurisich if. 6. –mv. 5.– össz. 6.
V. kcs. „A” Fekete Gellért, Jurisich if. 5. –mv.
12.– össz. 8.
Pillisz Réka és Fekete Gellért a Várgesztesen
rendezett, Mountain Bike Kerékpáros Diákolimpián is rajthoz állt. Pillisz Réka meg sem
állt a diákolimpiai címig.
Eredmények: U17 8. Fekete Gellért, U19 1.
Pillisz Réka (mindkettő Jurisich gimnázium)

31

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X . É V F O LYA M , 7 . S Z Á M

2017. JÚLIUS 11.

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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