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Augusztus 30-án véget ért a 11. Félhold
Huszonnyolc csökkent munkaképesés Telihold – Ostromnapok rendezvénységű embert alkalmaz a belvárosban
sorozat. Délután öt órakor a várudvaron,
működő MEA-GOLD Kft. A béreket,
a Jurisics-szobor mellett gyülekeztek az
az üzemelés költségeit a munkájukért
ünneplők. A Himnusz hangjai után Kátai
kapott árbevételből és az állami táZoltán énekmondó „Vitézek, mi lehet
mogatásból biztosítják. Reggel hatkor
ez széles föld felett szebb dolog az
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak
végeknél?” dalt szólaltatta meg. Talán
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a
még több ágyúszó, bajvívás a következő
munkahely fontosságát, nem zúgolódévek augusztusában a civil szervezetek
nak, többen az óraközi szünetekben is
összefogásával.
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas
„1532-ben a hős várvédők nemcsak a
törlőkendők hajtogatását örökíti meg.
várost, hanem Európát védelmezték”
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki
– fogalmazta meg Huber László polLISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve
gármester. Szavai szerint 2007-ben, az
habpatronokat válogatnak. A Kromberg
ostrom 475. évfordulóján a gondolatok
& Schubert Kft. régi megrendelőjük.
a méltó megemlékezés körül forogtak.
Számukra fröccsöntött gumiidomokat
Azóta már 11. alkalommal vonta magára
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel
a város a térség figyelmét. Hogy ez sikeután – felsőkategóriás autók alkatrésze
res, kiemelt turisztikai attrakció lehetett,
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40
ahhoz szükség volt a lelkes és tevékeny
csökkent munkaképességű embert tudkőszegiekre, civil szervezetekre, akik
jon a kft. alkalmazni.
mindezt magukénak érezték. Majd a váA cégvezető, Rusznyákné Biczó Valéria
rosvezető így fogalmazott: „ezért nagyon
elmondása szerint: ehhez várják – a
hálásak vagyunk, hiszen olyan lelkesen
reményekben, az ígéretekben megléálltak a szolgálathoz, mint az egykori várvő – nagy megrendelést. A cég elődje
védők”. A mondatait megerősítve Huber
2002-ben indult egykori textilesekkel,
László polgármester átadott 21 emléklaazóta is magánvállalkozásként műpot azoknak a szervezeteknek és magánködik. Petkovits Sándor közreműköszemélyeknek, akik legtöbbet tettek az
désével a Bencés Székházban találtak
Ostromnapokért. (11. old.)
munkavégzésre alkalmas termeket. A
„Kőszeg, ez a gyönyörű város, a magyaszigorú feltételekhez kötött munkakörok és a horvátok elszántságának, hazarülményeket elsődlegesen Kaltenecker
fias összefogásának jelképe” – mondta
Lajos önkéntes segítségével építették
ünnepi köszöntőjében szép magyarságki. A cég működéséért a dolgozók fegal Gordan Grlić Radman, Horvátország
lelősséget éreznek, és csak önmagukra
magyarországi nagykövete. Majd így
számíthatnak.
folytatta: „úgy gondolom ma jó érzés
horvátként Kőszegen
ezt bizonyítja
Írtaélni,
és fényképezte:
a kisszámú horvátság aktivitása
is. …
Kámán
Z.
Könnyű nekik, ha itt van velük Jurisics
Miklós, alias Petkovits Sándor”.
Az ünnepség végén a nagykövet közös
fotózáson (11.o.) gratulált a Zora Horvát Nemzetiségi Énekkarnak, amelynek
tagjai az ostromon védték a várat, és
rendszeres résztvevői a város kulturális
programjainak is.
Kámán Zoltán
Fényképezte: Németh Iván
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Kőszeg hírei
V Á RO SHÁ Z A

Kodály Zoltánné
Július 19-én Huber László polgármester és Básthy Béla alpolgármester meglátogatta Kodály
Zoltánnét, az özvegy meghívására.
Kodályné a jubileumi esztendő
legszebb, legemlékezetesebb programjai közé sorolta a május 27
–28-án Kőszegen megtartott Kodály Ünnepet. Az özvegy felvetette
azt is, hogy érdemes – a találkozón
is jelenlévő – Gráf Zsuzsannával
közösen további, hasonló programokon gondolkodni.
Kőszeg honlapja
Változik Kőszeg honlapja (www.
koszeg.hu), várhatóan februárban
új arculattal jelenik meg a látogatók előtt. Erről döntöttek a képviselők augusztus 31-én Győrffy Gábor
turisztikai menedzser előterjesztése
alapján. Az indoklás szerint elsődleges cél, hogy a városlakóknak és
a hozzánk érkező turistáknak szánt
információk külön legyenek elérhetőek a honlapon. A menedzser
elmondta, hogy nyáron Bükfürdőn
egy pavilonban várták az érdeklődőket, és adtak tájékoztatást Kőszeg turisztikai, kulturális lehetőségeiről. Harminc év alatti személy

nem érdeklődött, talán azért, mert
ők az okos telefonon, interneten
keresztül akarnak mindent megtalálni. Tóth Gábor véleménye szerint
hasznos volt a büki jelenlét, mert
akkor a natúrpark jóvoltából sok
külföldi turista érkezett a városba.
Kiss Péter elismeréssel szólt Győrffy
Gábor turisztikai menedzser munkájáról, mert ötletei nyomán a korábbi évekhez képest változatosabb
és bővebb lett a programkínálat a
városban, több ajánlat várta a turistákat és a kőszegieket. Kifejtette:
„legyen az irány változatlan”.
Jurisich Gimnázium
Augusztus 31-én a testületi ülésen
Keszei Balázs a gimnázium – egy
újabb, valamint megvalósítás irányába fordult – pénzügyi támogatásról számolt be. Az elmúlt év
decemberében 420 millió Ft fejlesztési pénzt kapott az iskola. Az
elmúlt hónapban megérkeztek a
mérnökök, akik kidolgozzák a fejlesztés műszaki tartalmát. Várhatóan az épületen a nyílászárók cseréje,
padlás szigetelése, homlokzat felújítása és szigetelése történik meg.
Támogatást nyert egy újabb projekt, amelyet a Sárvári Tankerületi
Központ adott be. Ennek eredményéről a képviselő-testületi ülés
végén, telefonon kapott tájékoz-

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: október 4.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: szeptember 13., október 11.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: szeptember 20.
DR. NAGY EDINA aljegyző: szeptember 27.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
SAS NORBERT a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
szeptember 18-án (hétfőn) 17 – 18 óra között,
PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
szeptember 21-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között
fogadóórát tart a városháza tanácskozó termében.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 4-én (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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.

tatást a képviselő Rozmán László
tankerületi központ igazgatójától.
A 124 millió forintot a gimnáziumi
tantermek és folyosók világításának
korszerűsítésére, termek, folyosók,
díszterem és tornaterem festésére,
illetve ez utóbbi aljzatának felújítására fordíthatják. A támogatásból az épület tetőzetét is felújítják,
és defebrillátor készüléket is kap a
gimnázium. A tervek megvalósulásával gyakorlatilag megújul az
1908-ban elkészült és 1977-78ban felújított alma mater. Az épület
a város tulajdonát képezi.

2018-tól
A VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető
elkészítette az ivóvíz- és csatornahálózatra vonatkozó gördülő
fejlesztési tervet. A szakmai előterjesztést a képviselők elfogadták, de még további ügyviteli
folyamatokra van szükség ahhoz,
hogy 2018-tól megkezdődhessenek a munkálatok. Kőszeg és a
környék településeinek lakosságát
elsődlegesen a szennyvízhálózat
karbantartása illetve a működtetés biztonsága szolgálja.
KZ

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám október 17-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Otthonom
hitel

Tervezze velünk
új(ra) otthonát!
Lakáscélú jelzáloghitel
magánszemélyek részére.

THM 3,21-6,02%*
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; +36 94 562 030

f www.sopronbank.hu

*A THM meghatározása a 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, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata
és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.
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.

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

Új út a határátkelőnél
A 87. számú főút Kőszeg – B61a
Rattersdorf (Rőtfalva) összekötő
út építése a következő év második
felében kezdődhet el, a beruházás

tervezett időtartama másfél év. A
projekt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közreműködésével
valósul meg, és nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt jelentőségű beruházás. Idén
nyáron a 87es út határhoz
közeli szakaszát – a teljes
burkolatot kicserélve – felújították. Talán
a következő
évi teljes beruházás előzményeként.

Ingyenes a B61a
A Rattersdorfról (Rőtfalva) induló Oberpullendorfig megépült B61a utat
július végén adták át. A kétszer egysávos új útszakasz nagy előnye, hogy
a falvak elkerülésével gyorsan elérhető az S31-es autóút. A másik nagy
előnye, hogy az igénybe vételéhez nem szükséges autópálya matrica. Az
osztrák falvak lakói kérik, hogy az autósok a B61a úton közlekedjenek.
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A nyomvonal osztrák oldalon
Rattersdorf-tól északra, a település
külterületén csatlakozik a 2017.
július 17-én átadott B61a jelű út
körforgalmába. Az út osztrák oldalon a B61a körforgalom közelében
megközelítőleg egy jelenlegi földút
nyomvonalán halad, a határmetszési ponttól pedig magyar oldalon
haladva az itt található erdővel
borított területen keresztül lép át a
meglévő 87. számú főúthoz. A végszelvény előtt a határon áthaladni
szándékozó forgalom esetleges ellenőrzésére pihenőhely méreteinek
megfelelő burkolatra lesz szükség.
Az új út megépítésével csökken a

forgalmi terhelés a jelenlegi határszakaszon. A teljes új út hossza 1,8
km, ebből a magyar oldalon lévő
közel 800 méterből mintegy 500
méteren kell új utat építeni.
A képviselők erről a fejlesztésről
tárgyaltak augusztus 31-én, és elfogadták a beruházáshoz szükséges
rendezési terv módosítása érdekében
teendő intézkedéseket.
Plechl Tibor vetette fel, hogy a 87es útról való leágazáshoz körforgalom, vagy kétszintű útkereszteződés
kerüljön kiépítésre. Az elhangzott
válaszok szerint ennek kiépítését
a forgalmi adatok nem indokolják.
KZ

Építkezésről

útfejlesztést két szakaszra bontották, és mindegyiket más pályázó
nyerte meg. A legjobb ajánlatot adták: SMALL Consulting Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. és a BIT-ÉP
Építőipari és Kereskedelmi Bt. A
nagyobb területre vonatkozó nettó
ár 27 349 700 Ft, amelyre a Kormány támogatása nyújt fedezetet,
a másik kisebb területre vonatkozó
ajánlati ár 10,8 millió Ft, és ezt az
önkormányzat saját költségvetéséből fedezi.

A Temető utca felső szakasza és a
Szabóhegyi út Kökény utcáig tartó
szakaszának felújítása, valamint a
Károlyi Mihály utca, Bercsényi Miklós utca és Temető utca közti szakaszának és a Károlyi M. utcai garázssor előtti út felújítása érdekében írt ki közbeszerzési pályázatot
az önkormányzat. Augusztus 29-én
ennek eredményéről döntöttek. Az
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MESTER CENTER Szakkereskedés
Induló őszi STIHL akció
BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK
SZÉLES VÁLASZTÉKKAL
MS170
69 900 helyett
59 900 Ft
MS211
119 900 helyett
99 900 Ft
MS261
224 900 helyett 189 900 Ft
MS661 C-M 343 900 helyett 309 900 Ft
(71 cm-es vezetővel)

Új modell
MS462

MUNKARUHÁK, VÉDŐCÍPŐK!

299 900 helyett

269 900 Ft

LOMBFÚVÓ ÉS SZÍVÓ GÉPEK ÉS
FAAPRÍTÓ GÉPEK széles választékban,

elektromos és benzinmotoros változatban!

AKKUMULÁTOROK! RÖNKHASÍTÓK! BILLENŐ FAFŰRÉSZEK!
9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)

+36(30)190-3085 • +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
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„Első kézből!”
V Á RO SHÁ Z A

Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Gondolom Önök közül is már többen találkoztak Kőszegen olyan
vissza-visszatérő jelenséggel, mely
nagyon bosszantotta, sőt talán fel
is háborította Önöket. Gondolok
itt az időnként látható értelmetlen
rongálásokra a közterületi bútorzatban, táblákban, növényzetben
és különböző magántulajdonú
épületeken végzett károkozásokra.
Ezeknek a teljesen értelmetlen,
megmagyarázhatatlan, felelőtlen
cselekedeteknek a közös problémája, hogy nagyon nehéz felde-
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ríteni a tettes(ek) kilétét. Ebben
van, illetve lenne segítségünkre
a közterületeken elhelyezett térkamerák által készített felvétel.
Ezeknek a visszanézésére a rendőrségen van lehetőség, ami nem
mindig problémamentes, ezért
a képviselő-testület úgy döntött,
hogy a felvételeket ezentúl az önkormányzat közterület-felügyeletén
is folyamatosan figyelemmel lehet
majd kísérni, és így gyorsan el lehet járni az adott rongálás ügyében.
Ennek a technikai lehetőségét a
közeljövőben fogjuk kialakítani.
Bízom benne, hogy ezeken a
megfigyelt területeken kevesebb
lesz a rongálás, mivel nagyobb a
kockázata a tettesek „lebukásának”.

A súlykorlátozásról
2017. július 1-jén hatályba lépett Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás
szabályairól szóló 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete, amely
a helyi közutak állagának megóvása érdekében került megalkotásra.
A szabályozás értelmében minden 20 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsival a rendelet hatálya alá tartozó utcákba behajtani
kizárólag közútkezelői hozzájárulás beszerzése mellett van lehetőség,
amely díjfizetési kötelezettséggel jár. A közútkezelői hozzájárulás díja
1.000,-Ft + Áfa eljárási díjból, valamint túlsúlydíjból tevődik össze.
A túlsúlydíj mértéke össztömeghatár felett megkezdett tonnánként
300,-Ft/nap, 6.000,-Ft/hónap vagy 60.000,-Ft/év. A rendelet hatálya alól kivételt képeznek a közforgalmú személyszállító járművek,
a kommunális feladatot ellátó járművek és a szilárd burkolattal nem
rendelkező közutakon közlekedő túlméretes járművek.
A közútkezelői hozzájárulás igénylésére a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán van lehetőség.
(Tel.: 94/562-527, email: titkarsag@koszeg.hu)

Eboltás 2017-ben
KŐSZEGEN a Városmajorban, a szokásos helyen:
szeptember 28-án (csütörtökön)
14.00-15.30 óráig
szeptember 29-én (pénteken)
08.00-09.30 óráig
KŐSZEGFALVÁN, a kőszegfalvi városrészben:
szeptember 29-én (pénteken)
14.00-15.30 óráig.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!
A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelősséget az esetleges köz- és állategészségügyi, valamint az állatvédelmi
hatósági következményekért.
Az eboltás díja 3.500,- Ft, melyet a helyszínen kell befizetni és tartalmazza a veszettség elleni oltás, valamint a kötelező féregtelenítés díját is.
Az eboltási bizonyítványt mindenki hozza magával!
2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb csak CHIP-pel
megjelölve tartható, ezért a megjelölést oltás előtt kell elvégeztetni.
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Dr. Zalán Gábor sk.
jegyző

Ez a kamerarendszer még csak a
belvárosban működik, tehát a város legnagyobb részén még nincs
jelen az önkormányzat „szeme”.
Ezeken a területeken (pl. lakótelep)
Önöknek kellene pótolni a „szem”
hiányát. Elsősorban az ott élőkre
gondolok, akiknek egyébként is saját érdekük az, hogy a lakókörnyezetük rendezett és tiszta legyen. Az
időnkénti rongálásokon túl itt főleg
a szabálytalanul vagy illetéktelenül
közterületre kihelyezett szemétre,
elektronikai, veszélyes és lim-lom
(bútorok) hulladékra gondolok. Pedig ezeknek a tárgyaknak a Hulladékudvaron való elhelyezése a kőszegi lakók számára általában
ingyenes.
A rendetlenségen túl, sajnos még
balesetet is okozhat a kirakott
tárgy (pl. üvegezett ablak stb.),
ezért nagy felelőtlenséget követ
el, aki ezt teszi!
A közterület-felügyelők többször
próbálták már a tettesek kilétét
kideríteni, de sajnos az elkövetők
mindig észrevétlenek maradtak,
mert soha senki nem látta őket,
senki nem tudja honnan kerültek
oda ezek a tárgyak. Tanuk hiányá-

ban viszont szélmalomharcot vívunk, aminek nagyon nagy az ára
is, mert az elszállításuk és elhelyezésük tetemes költséggel járnak a
Városgondnokságnak.
Kérem, legyenek ebben partnereink, hogy ezt a jelenséget sikerüljön
visszaszorítani, netán megszüntetni, hogy tisztább, rendezettebb,
élhetőbb legyen városunk, mely
mindannyiunk számára fontos kell,
hogy legyen!
Előre is köszönöm közreműködésüket!
Huber László
polgármester

Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869
Szakorvos és Diplomás
Optometrista által
végzett teljes körű
szemvizsgálat és szaktanácsadás
Keret vásárlása esetén 1 pár naplencsét
INGYEN adunk!
Multifokális szemüveglencsék
30% kedvezménnyel!

Napszemüveg KIÁRUSÍTÁS

20-30-40%!

az akciók részszleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204
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Megérkezett a vadonatúj Ford Fiesta
Legurult a gyártósorról az első új Ford Fiesta, sőt, a magyar piacra hamarosan hivatalosan is bevezetésre kerül.
Az új Ford Fiesta a legfejlettebb technológiájú kisautó, még szerethetőbb,
élvezetesebb és sportosabb, mint elődje.

A Ford minden autóvezető-típus számára kínál egy neki megfelelő Fiestát,
olyan technológiákkal, amelyekről a kisautók vásárlói még néhány évvel
ezelőtt is csak álmodozhattak. A Fiesta az első Ford, amelyben megjelenik
a Gyalogosészlelő, ami éjszaka is segít a balesetek
megelőzésében; a prémium minőségű B&O PLAY
Hangrendszer; a SYNC
3 kapcsolódási rendszer
Business, Titanium és ST
Line felszereltség esetén
szériaként tartalmaz 8 colos, nagy felbontású érintőképernyőt.

Fő jellemzők az elegáns karosszéria, tágas és ergonomikus utastér. A
prémium tartozékok sorában már a Fiestában is megtalálható a nyitható
panoráma üvegtető.
A legmodernebb motorok kínálatában megtalálható a Ford többszörösen
díjnyertes 1.0 literes EcoBoost benzinmotorja, aminek akár 140 lóerős
változata is megrendelhető, az 1.5 literes, 120 lóerős TDCi egység, a Fiesta legelső nagy teljesítményű dízele és egy új, 1.1 literes benzines háromhengeres 85 lóerős motor.

GA Z DA SÁ G

Fiesta Fesztivál a Ford Straussnál: október 1-én, vasárnap

Az Új Ford Fiesta vadonatúj metálfényei a Blue Wave, Bohai Bay Mint vagy
a Chrome Copper.

A Ford Aktív Parkolóasszisztensének új változata szintén az új Fiesta-ban
lelhető fel elsőként, ezen technológia automatikus fékezési funkciója megakadályozza a koccanásokat, amikor az autó a vezető kormányzása nélkül
parkol le.
A biztonságot illetően az alapfelszereltség bővült két technológiával: a
sávelhagyásra figyelmeztetés felhívja figyelmünket sávunk elhagyására,
míg a sávtartó automatika segít a kormányzásban, hogy visszataláljunk
a megfelelő sávba.
A Ford arra is nagy figyelmet fordított, hogy tovább javítsa az autó közismerten élvezetes vezetési élményét.
A vásárlók öt különböző változat – a stílusos Titanium és a Trend, Business
kivitel a luxuskivitelű Vignale, a sportos ST-Line – közül választhatnak egy
új Ford Fiestát.

Október 1-én, vasárnap kipróbálhatjuk az új modellt a szombathelyi márkakereskedésben, emellett számtalan vonzó programot ígér
a Strauss Autószalon által szervezett Fiesta Fesztivál. Szeretettel
várja a Strauss teljes csapata ügyfeleit és az új Ford Fiesta szerelmeseit! A rendezvény egyelőre sok meglepetést ígér, javasoljuk,
hogy akár emiatt is kövessék a Strauss facebook oldalát!
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Kávészünet Szász Judittal
Negyedszázada a zeneiskola élén
KÁ V É SZ Ü NE T
6

A Zeneiskolát Budaker Gusztáv alapította
1962-ben, azóta is a Chernel utca 12. szám
alatti épületben működik. Az alapító nevét
1988 óta viseli. Talán azóta sem volt benne
és rajta komolyabb felújítás, pedig nagyon
ráférne kívül-belül, egy új díszterem kialakítása, a bővítés, a bútorzat cseréje és nem
utolsó sorban a korszerű hangszigetelés. A
benne folyó tartalmi munka az általános és
középiskolai diákok részvételével nagyjából a déli óráktól este 8 óráig zajlik. Zongorán, furulyán, fuvolán, klarinéton, rézfúvós
hangszereken – trombitán, harsonán, kürtön, tubán – továbbá hegedűn, gordonkán,
gitáron, vagy ütőhangszereken tanulhat,
akinek kedve és tehetsége van hozzá. Kiváló tanári gárda oktatja türelemmel és nagy
hozzáértéssel őket. Szász Judit a negyedik
igazgatója az iskolának. Idestova negyedszázada vezeti a város egyik meghatározó
intézményét, hiszen az itt nevelkedő fiatalokból kerülnek ki a fúvósok, a vonósok
tagjai, sokan énekelnek a város kórusaiban, de még azt is hozzá tehetjük, hogy az
Ocho Macho tagjai is többen itt alapozták
meg zenei tudásukat. Szász Judit maga is
végigjárta ezeket a lépcsőfokokat, mire a
Zeneiskola igazgatójává avanzsált pályázat
útján 1993-ban. Tizenkét főállású és néhány részmunkaidős zeneoktató munkáját
koordinálja. Harmadikos korában szülei
beíratták a Zeneiskolába, ahol zongorát is
tanult, kitartóan gyakorolt. Akkor a Zeneiskola igazgatója Gréts Károly volt, később
Maitz József, aki St.Pöltenben a színházban
futott be énekes karriert. Hatodikos korában döntötte el, hogy zenei pályára készül.
Zongoratanára Lasky Mária volt, szolfézsra
Maitz Józsefhez járt, az utolsó évben minden nap. Kamaraegyüttesekben is játszott,
napjait a zene teljesen lekötötte. Következett a Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskola. Gyakran indult hajnalban,
vagy ért haza éjfélkor, ha reggel még gyakorolni szeretett volna, vagy este koncertet
hallgattak a Bartók-teremben. Az érettségit
követően az ország másik végére vetődött,
hiszen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézete Debrecenben készítette fel a pályára. Szolfézszeneelmélet, karvezetés szakot végzett, a
zongorát később abszolválta Győrben. Itt
végezte el az egyházzenét is 2001-ben. Így
van három zenei diplomája. Szolfézs-zeneelmélet, zongora és egyházzene. Szász Judit
kiskora óta él a zene világában, hiszen a
Kossuth Zsuzsanna iskolában zenei általánosba járt. Csermely Irénke néni volt az

énektanára. Minden nap volt énekórájuk,
kórusban is énekeltek. Kötelező volt furulyázniuk. Emellett alsó tagozatban kötelező
tárgy volt a néptánc is, amit Szalai Ferencné Marika néni, Juhász Lajos, Szolnoki Ottó
is tanított nekik. A néptáncot az általános
iskola végéig a várban, Hortobágyi Ferencné Éva néni szakkörében folytatta.

Az azóta eltelt időszakban több mint 300 koncertet adott a zenekar, mely a zeneiskolánk égisze alatt működik. Alig várják a gyerekek, hogy
bekerüljenek. Hangszigetelt teremben, edzőgépekkel felszerelve gyakorolnak, hiszen a fizikai
állóképességre is szükségük van.
– A felújított Fő tér avatási ünnepségén soksok év után ismét felhangzott a Kőszegi ének,
Malachowszky László – Bárdos Lajos szerzeménye. Azóta sem ült el az a nosztalgiahullám, amit ez kiváltott.

– Rengetegen vannak, akikben ez a 2006-os,
dr. Schrott Géza karnagy által felújított mű kellemes emlékeket ébresztett, hiszen annak idején
az Éneklő Ifjúság várbéli rendezvényein nagy
siker volt éveken át. Az egyesített kórus adta elő,
felejthetetlen élményt szerezve énekeseknek és
hallgatóknak egyaránt.
– Néhány egykori MÁV-os növendék, Gráf
László - tanítvány még támogatást is megajánlott, hogy kerüljön fel hanghordozóra a
mű, mely akár az Ostromnapok himnusza is
lehetne, de a Királynapon is elhangozhatna,
hiszen ez egy igazi kőszegi alkotás, mely Kőszeg egyik legnagyobb történelmi eseményének állít emléket. Van ennek realitása?

– Legalább hét kórus van a városban, meg lehetne hirdetni, hogy régi kórustagok, akiknek
kedve van, azok is vegyenek részt egy próbasorozaton és a hangfelvételen. Nagyon jó gondolat, meg lehet csinálni.
– Mire az írás megjelenik, becsengetnek. Hol
tart az év indítása?

– Az igazgatói munkád mellett melyik szakirányt gyakorlod a legintenzívebben?

– Már megtörtént az új tanévre a beiratkozás,
több mint kétszázötven tanulóval indítjuk a tanévet. Folyik az ideiglenes órabeosztás készítése,
hiszen a véglegeset a gyerekek délelőtti iskolai
óráihoz kell igazítani. Nem egyszerű feladat,
hiszen a hangszeres órák egyéniek, az elméleti,
szolfézs órákat tartjuk csoportosan. Nehezebb
a csoportos órákat összehangolni, mert a gyerekeknek sok délutáni elfoglaltsága is van. Ez
nagyon megnehezíti a szervezést.

– Egyértelműen az egyházzenét. Az Evangélikus
Gyülekezet kántora vagyok.Vezetem az Evangélikus Énekkart, orgonálok az istentiszteleteken,
büszke vagyok, hogy ezen a téren is Budaker
Guszti bácsi utódja lehetek. Rendszeres elfoglaltság ez. Fóton, az Evangélikus Egyház Kántorképző Intézetében 17 nyáron át szolfézst,
éneket, harmóniumot és orgonát is tanítottam.
Felsőpulyán a Közép-Burgenlandi Magyar Egyesület énekkarát tanítom és dirigálom. Ezen kívül
segítem a nemescsói Tézsula Hagyományőrző
Egyesület Nótakörének munkáját is.

– A város közéletében, a hivatalos rendezvényeken gyakran látni zeneiskolásokat. Hogyan kerülnek oda a tanulók?

– Rendszeresen hívnak bennünket akár iskolai,
akár önkormányzati rendezvényekre. Ez öröm,
egyrészt szereplési lehetőség a gyerekeknek,
másrészt azzal, hogy számítanak ránk, egyúttal a
munkánkat és a gyerekek tehetségét is elismerik.
Mi választjuk ki az alkalomhoz illő műveket, vagy
felkészülünk abból, amit kérnek, mondjuk egy
koszorúzás alkalmából. Mehet a tücsökzenekarunk, a fúvósaink, ütőseink is, de helyszíntől függően szólóhangszeresek is bemutatkozhatnak.
– Említetted, hogy többen kinézték már maguknak, hogy hol szeretnék a zenei tudásukat később kamatoztatni.

– Nagyon vonzó az utóbbi időben az ATARU
TAIKO ütőegyüttes, amely Vörös Emil kollégám
vezetésével működik 2006 óta és képviseli hazánkban a japán taiko dobolás hagyományait.

– Igazgatói terveid?

– Úgy mondanám inkább, hogy szeretném, ha a
közeljövőben sikerülne felújítani az egész tetőzetet, az utcai és udvari homlokzatot, mert most
a zeneiskola a Chernel utca leglehangolóbb
külsejű épülete. Elavultak a nyílászáró szerkezetek, a fűtés, a vízhálózat. A berendezés nagyon eklektikus, mindenhonnan összeszedett.
Nagyban megnehezíti a megvalósítást, hogy az
épület műemlék, rengeteg pénz kellene hozzá.
Műemléképületre vonatkozó pályázat nem jelenik meg. Hangszerre, berendezésre lehet pályázni, azon szoktunk is nyerni. Folyamatosan
figyelem a pályázatokat.
Remélem, hogy amikor sikerül a terveimből valamit megvalósítani, nem csak én örülök, hanem
mindenki, akinek fontos városunk zeneoktatása.
Kiss János

Megvalósult az álom
Augusztus 20-án 20 órakor a Jurisics-várban Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekara ünnepi koncertet
tartott. Folytatták a 2015-ben elkezdett hagyományt, akkor még a
Jurisics-téren egy zenei összeállítással vonták magukra a figyelmet,

megszólaltatva „István a király”
rockopera részletét is. Az elmúlt évi
ünnepi koncerten a Jurisics-várban
ismét felhangzottak Szilágyi Miklós
hangszerelésében az ismert alkotás
dallamai.
Az idei ünnepen „megvalósult az
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álom”, a teljes művet fúvósokra
hangszerelte a karnagy, és vele
együtt óriásit alkotott Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara. Csak
néhány szék maradt üresen a belső
udvaron lévő színházi nézőtéren. A
zene, a művészi előadás lekötötte
a hűvösebbé váló időjárás ellenére
is a közönség figyelmét. A koncert
végén hangzott fel a Himnusz,

Választanunk kell!
Augusztus 20-án azért gyűltünk
össze, hogy – mint Ágh Péter országgyűlési képviselő mondta –
fejet hajtsunk államalapító Szent
István királyunk előtt. Ez a nap öszszeforrt mindazzal az emlékezettel,
amit azok irányába táplálunk, akik
megszerezték, megalapították és
megtartották nekünk a Hazát.
Ágh Péter szónoklatának középpontjába a Haza fogalmát állította,
amelynek egy ezredév örökségével
része Kőszeg is. „Joggal büszkék
erre az itt élők” – mondta, hiszen
az ő hitük és tenni akarásuk jót és
maradandót alkotott. Emlékeztetett arra, hogy ennek a munkának

az eredménye
az is, hogy a
TOP pályázaton egy milliárd forintot
nyert Kőszeg:
Az eddigieket
követően, folyik a Művészetek Háza
felújítása, „jó irányt vehet a Bálház,
a Festetics-palota, a Sgraffitós ház,
a bencés rendház és a zsinagóga
sorsa”. Arra biztatta a kőszegieket,
hogy legyenek büszkék, hiszen általunk Kőszeg értékes mozaikként
az egész nemzetet gazdagítani, szí-

nesíteni és erősíteni fogja.
A szónok a holnap „ügyével” is foglalkozott, hiszen tisztázni kell, hogy
milyen jövő előtt állunk. „Sajnos
olyan világot élünk, amely állandó
megpróbáltatásokat rejt magában,
ha meg akarjuk őrizni a szabadságunkat, a függetlenségünket és
a nemzeti identitásunkat!” Hazánk
keresztény államként született, saját törvényekkel, saját identitással
és saját határokkal! Felhívta a figyelmet, hogy Magyarország azért
létezik még, mert az előttünk járó
nemzedékek, amikor kellett, kiálltak ezért a Hazáért, és megőrizték
Szent István Magyarországát!
Figyelmeztetett: „Mi is választás
előtt állunk: Szent István Magyarországa vagy egy másik ország,
amely talán a nevében sem lesz
már magyar!” „Mindig lesznek
olyanok, olyan külső és belső ellen-
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amelyet Erkel Ferenc eredeti kézirata alapján hangszerelt Szilágyi
Miklós. Az első taktusokat hallva
a közönség felállt, és nemcsak a
nemzet dalát tisztelte meg, hanem
azt a munkát és előadást, amelynek eredményeként a hangverseny,
a karnagy és a zenekar álma megvalósult. Köszönet érte!
Kámán Z

Ü NNE P
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ségei a nemzetnek, akik át akarják
írni az ország határait, a nemzet
történetét, és más birodalmak részévé akarják tenni a Hazánkat!”
Az ünnepi megemlékezést szentmise előzte meg, ahol – Soskó András
előadásában – felcsendült a sokak
szívét megdobogtató ének: „Hol
szőke sellő, lenge szellő, játszik a
Tiszán, ott él egy nép…”
A megemlékezést követően Harangozó Vilmos plébános megáldotta az újkenyeret, amelyből egy
falat jutott az ünneplőknek. E napon különösen igaz volt, amit Nyul
Dorina által mondott Faludi-versben is hallottunk: „Dicső István,
nagy királyunk, Téged ég és föld
magasztal…” Választanunk kell
hát! Gyermekeink, unokáink milyen országban, milyen Hazában
éljenek?
Tóthárpád F.

Az ünnep
Kőszegfalva: Augusztus 20-án a
Szent István-napi megemlékezés
a 11 órai szentmisével kezdődött.
Kovács Richárd káplán a hívekhez
szólva az összetartás erejéről beszélt. Az atya megáldotta az Újkenyeret, amelyet Révész József és
Harangozó Vilmos plébános szelt
fel. A jelenlévők elfogyasztották
a három kenyeret, és jutott ehhez
vörös és fehér bor is.
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Lomtalanítás Kőszegen és a falvakban
KÖ Z É R D E K

A Városgondnokság augusztusban
befejezte a lomtalanítást a Hegyalja falvaiban, szeptember elején
a horvát nemzetiségi településről
szállították el a lomokat, majd a
hónap végére Nemescsótól kezdve
Gyöngyösfaluig végzik el a munkát.
A kőszegi szüreti programok után
kezdődik a városban az évi egyszeri
kötelező közszolgálati feladat elvégzése. Az időpontról tájékoztatást
adnak az érintett lakosság számára.
A kötelező közszolgálati feladat a
lomtalanításra vonatkozik. Nem
tartoznak ide a veszélyes hulladékok, az autógumik, az építési
törmelék, zöldhulladék, olyan szemét sem, amely egyébként elfér a
kommunális kukákba. A korábbi
években tömegesen dobtak ki a
családok elektronikus készüléke-

ket, tévéket. A változó hulladékkezelés rendszere szerint idén a
tiltást érvényesítik. Azért, mert
minden családnak megvan a lehetősége, hogy évente 100 kg veszélyes hulladékot (a festékes, vegyszeres dobozokat is) ingyenesen
elhelyezzen a Hulladékudvarban. A
zöldhulladék befogadása évi 1000
kg-ig szintén ingyenes a lakosság
számára. Az építési hulladék Hulladékudvarban történő elhelyezésért
díjat kell fizetni. Az előbbiek a lomtalanítás csoportjába nem tartoznak, így azokat nem szállítja el a
Városgondnokság.
Ott maradnak az „utca díszére”, és
azoknak a szégyenére, akik abban
a körzetben élnek. Figyeljen mindenki erre a szabályra, és a lakótársának is hívja fel erre a figyelmét. A

Lomtalanítás időpontjai
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot lomtalanítást első szakaszáról.
Kérjük, hogy a megjelölt utcákban és napon 7.30 óráig a rendszeres
hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló
edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhető), feleslegessé vált tárgyakat szállító járművel megközelíthető közterületre szíveskedjenek kihelyezni. Az el nem szállítható hulladékokat a hirdetés tartalmazza. Kérjük ezek
kirakását mellőzni!

Lomtalanítás Kőszegen
A lomtalanítás Kőszegen október 5-én
Kőszegfalván kezdődik.

LomtalanításkorNEM
NEMRAKHATÓ
RAKHATÓ
Lomtalanításkor
KI:KI:
- ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK

2017. október 5. (csütörtök)
Kőszegfalva, Szombathelyi u., Cáki u.

- AUTÓGUMI

2017. október 16. (hétfő)
Mohás u., Napsugár u., Óház u., Forrás u., Panoráma körút, Tölgyes
u., Ciklámen tér, Felsőerdő u., Festetics u., Arborétum, Bersek J. u.,
Szelestey u., Csőszház u., Postásrét u., Köböl u.,Vaihingen u., Bechtold
I. u., Hadik A. u., Gesztenyefa u., Mélyút, Freh Alfonz u., Szőlőskert u.,
Szent György u., Szent Anna u., Kankalin u.

- VESZÉLYES HULLADÉK

2017. október 17. (kedd)
Ady E. u., Várkör, Zrínyi u., Pék u., Hegyalja u., Rajnis u., Chernel u.,
Győry J. u., Városháza u., Jurisics tér, Kelcz A. u., Bem J. u., Táblaház
u., Schneller u.

- ZÖLDHULLADÉK

2017. október 18. (szerda)
Rákóczi F. u., Pogányi u; Fő tér, Kossuth u., Munkácsy M. u., Szűk köz,
Liszt F. u., Táncsics M. u., Kiss János u.
2017. október 19. (csütörtök)
Temető u., Fenyő u., Diófa u., Hermina u., Szeder u., Park u., Szabóhegyi u. Kökény u., Berkenye u., Hunyadi u., Szent Imre hg. u.
2017. október 20. (péntek)
Sánc u., Petőfi tér, Szent Lénárd u., Sáncárok u., Gábor Á. u., Forintos
M. u., Alsó krt., Kórház u., Téglás köz, Strand sétány

8

különböző hulladékokat nem lehet
keverni, el kell választani egymástól, hogy a további feldolgozása,
kezelése biztosítható legyen. A
feldolgozás azért fontos, hogy ne
halmozzuk fel tovább a hulladékainkat, hogy az unokáink abban „fürödjenek”, ők is élni akarnak tiszta
környezetben.
Katasztrofális helyzetet okoz a lakótelepen egy-egy lakásfelújítás
vagy ablakcsere. A lakását felújító
személy kötelessége, hogy a cserélt bútor, régi ablakok szakszerű
elhelyezéséről gondoskodjon. A
környezete, lakótársai ellen követ
el bűnt, környezetrombolást, ha a
leszerelt anyagokat az utcára, járdára, parkba rakja le. A lakótelepen ezt sokan megteszik, a bútort,
ablakokat gond nélkül kirakják az

utcára. Kukák, illetve a szelektív
gyűjtők helye rendszerint „központi
hulladéklerakó” lett az évek során.
Mindez szinte az egész városra jellemző. Szeptember 2-án az Űrhajósok útja 13. számú ház mellett
zöld kanapé feküdt a földön. Az
Írottkő 11. előtt pedig „minden,
amely ingerli a szemet”. Működik a
„nem szólok, hogy ne haragudjon
rám meg senki” gondolkodás is.
Csak hát, rendetlen lesz a környezet. Egyik ablakcserével foglalkozó
vállalkozó elmondta, hogy a díjazás ellenében vállalja a kiszerelt
ablakok elszállítását. Ezt a lehetőséget a szerződése tartalmazza, de
nagyon sokan nem veszik igénybe.
A vállalkozó azt is elmondta, hogy
a Hulladékudvarban való közlekedés több veszélyt hordoz az autók
számára. Jó lenne egy építési törmelékkel kiépített út.
Kámán Z

Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

							

- ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK
- OLAJOS, FESTÉKES KANNÁK
EEZEKET NEM SZÁLLÍTJÁK EL!
EZEKETMARADNAK,
NEM SZÁLLÍTJÁK
EL!
AZ UTCÁN
HA KITESZIK!
AZ UTCÁN MARADNAK, HA KITESZIK!

Ha a fentieket Ön egyénileg kiviszi, vagy
kiviteti a Hulladékudvarba, akkor azt ott
szakszerűen befogadják. Ezek közül csak
az építési törmelék és az autógumi lerakása díjköteles, a többi ingyenes.

TAPOSSA LAPOSRA!!!

Augusztus elején még kétséges
volt a városüzemeltető kft. hulladékszállítással kapcsolatos finanszírozása – erről beszélt Kovács
István igazgató augusztus 31-én
a testületi ülésen. Az előzményeket
ismertetve elmondta, hogy 2016ban létrejött az országos hatáskörű
cég, a NHKV Zrt. az egységes hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása érdekében. Idén áprilisig a
városüzemeltető kft. rendelkezett
a hulladékgyűjtéshez szükséges
közszolgálati engedéllyel, de ezt,
mint az ország több cégénél is
tették, visszavonták, és általában
megyénként neveztek meg egyet.
Kőszeg területe a Soproni STKH
Kft.-hez tartozik, de Kőszegen a
városüzemeltető alvállalkozóként
végzi a hulladékszállítással kap-

csolatos munkákat. Az illetékességi területük nagyobb lett, mert
Lukácsháza, Gyöngyösfalu, és a
horvát nyelvű falvakban is a kőszegi kft. végzi el ezt a munkát. A
lakosság már a NHKV Zrt. felé fizeti
a díjakat, így ebből a városüzemeltetőnek nem volt bevétele, és hos�szabb időn keresztül nem kapott
pénzt a Zrt.-től sem. Kovács István
végső pontként – szavai szerint –
ultimátumszerű levelet írt a megbízójának, ebben közölte, hogy pénz
hiányában a falvakban nem tudják
a hulladékszállítással kapcsolatos
munkákat elvégezni. Szeptember
elején megtörtént a változás, 16
millió Ft+Áfa átutalás megérkezett
a városüzemeltető számlájára, így
a falvakban továbbra is elvégzik a
hulladékszállítást.
A testületi ülésen, augusztus 31-én
Tóth Gábor kérdésére elhangzott,
hogy a Kőszegi Városüzemeltető

Gyűjtő zsákok
Kérjük, a szelektív zsákokba helyezze el:

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

Kft.-nek a kintlévősége kerekítve
60 millió Ft, a tartozása pedig 30
millió Ft. Vagyis az adatok szerint
nettó 30 millió Ft hiányzik a kft.nél. Keszei Balázs szerint a központosítás nem vezetett eredményre,
szerinte az a jó, ha a problémák
megoldásához a helyieknek van
döntési joga. Kiválónak minősítette a városüzemeltető szelektív
hulladékgyűjtés területén végzett
munkáját. A képviselő nem értett
egyet azzal, hogy augusztustól csak
havonta egyszer szállítják el a sárga

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

és kék zsákokat. Rába Kálmán is jónak minősítette a városüzemeltető
munkáját, de a beszámolóját mégsem fogadta el az országos „holding” működése miatt. Básthy Béla
alpolgármester elmondta, hogy az
önkormányzat a városüzemeltető
kft. működésének biztonságát mindig előtérbe helyezte. Kovács István
válaszként elmondta a szelektív
gyűjtés érdekében a tömblakásos
területen megmarad a korábban
kialakított gyűjtőszigetes rendszer.
KZ

A használt, szennyezett étolajat átveszi a MOL-kút!

Köszönjük!!!!

Ultimátum

2017. SZEPTEMBER 12.
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Élelmiszertől mentesen, tisztítva tegyék a zsákokba!
A flakonról a kupakot vegye le!!

A KÉK színű zsákokba tegye a papírhulladékot!

Szelektív gyűjtés időpontjai
Kőszegen:
2017. augusztus 1-től minden
hónap első egész hetében, a
kommunális hulladék elszállításának napján.
Időpontok: október 2 – 6. • november 6 – 10. • december 4 – 8.
Falvakban:
Bozsok,
Kőszegszerdahely:
szeptember 25. • október 23. •
november 20. • december 18.
Ólmod, Kiszsidány, Horvátzsidány, Peresznye: szeptember 26.

• október 24. • november 21. •
december 19.
Cák, Kőszegdoroszló, Velem:
szeptember 27. • október 25. •
november 22. • december 20.
Lukácsháza, Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty: szeptember 28.
• október 26. • november 23. •
december 21.
Gyöngyösfalu, Perenye: szeptember 29.• október 27. • november 24. • december 22.
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Huber László polgármester augusztus 31-én az 11. Ostromnapok
zárásakor emléklapokat adott át
a programok megvalósításért legtöbb munkát végző szervezetek és
magánszemélyek részére.
Közreműködő szervezetek:
Írottkő Natúrparkért Egyesület •
Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház • Kőszegi Polgárőr
Egyesület.
Az ostromnapokat önálló programmal bővítették:
Csók István Művészkör Egyesület
• Kőszegi Művészeti Egyesület
• Kőszegért Egyesület • Kőszegi
Orientális Táncklub • Kőszegi Vá-

rosi Múzeum • Ilon Gábor.
Az ostromnapok programját
önálló fellépéssel színesítették:
BE-JÓ Táncegyüttes • Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes • Kőszeg Város
Koncert Fúvószenekara • ATARU
TAIKO ÜTŐEGYÜTTES • Rácz Gábor • Kovács Miklós.
Az ostromjátékban részt vettek:
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület • Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület • Kőszeg és Vidéke Vállalkozók
Ipartestülete • Kőszegi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat • Kőszegi Darabontok • Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete.
Főszervező: Básthy Béla

Versenyeztek az éttermek Ostromnapi specialitásokkal. Eredmények: Arany Strucc Étterem, Bécsi Kapu Lovagi Étterem, Kék Huszár Vendéglő a kiváló szolgáltatásért járó oklevelet vehette át. ÷A
legfinomabb ostromnapi kínálatot nyújtó étterem” büszke címét a
Boszorkánykonyha nyerte el.

Jégpálya
Végfázishoz közeledik a jégpálya
építése. Szeptember első napjaiban
elkészült a jégpálya gépészete, a hónap középen kezdődik a próbahűtés,
amely akkortól már folyamatosan
működik. A sátor bejáratánál konténerekből alakítják ki a fogadóteret,
ehhez az alapok már elkészültek.

80 millió Ft
Augusztus 31-én a testületi ülésen Básthy Béla alpolgármester
elmondta, hogy a Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézete egy kormányhatározat alapján fejlesztheti
kutató- és képzési tevékenységét,
új típusú nemzetközi doktori iskolát hozhat létre. Ennek a létrehozási feltételeiről a jelentést október
31-ig kell elvégezni. Az erről szóló

A rendezvényt támogatták:
126.sz. Forrás-Coop Szuper • Alpok Aqua • Cothec Kft. • Csepregi
Pékség • Tesco Globál Zrt. • Kőszegi Sör • Alpokalja Étterem •
Arany Strucc Étterem • Bécsikapu
Étterem • Garabonciás Étterem
és Pizzéria • Kék Huszár Étterem
• Vasivíz Zrt. • Tenning Invest Zrt.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Az építéssel egyidőben megkezdődik a műszaki átadáshoz szükséges
ügyintézés is. Az átadás időpontja
még nem ismert, de annyi biztos –
Soós Attila beruházó tájékoztatása
szerint –, hogy Kőszegre költözik
egy jégkorong edző, mert egy helyi csapatot akarnak létrehozni.
Aki ehhez kedvet érez, vegye fel a
kapcsolatot az építő céggel, akár a
beüzemelés időszakában.

KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
Z AK

Emléklapot kaptak

2017. SZEPTEMBER 12.

terveiket bemutatták a Kormány
Stratégiai Bizottsága előtt Lázár
János és Varga Mihály jelenlétében. Kőszeg számára fontos lenne
az innovációs központ létrehozása. Ugyanez a kormányhatározat
(1570/2017. VIII. 28.) rendelkezik
arról is, hogy alkalmazott adattudományi kutatásokat végezzen az
FTI a kiemelt halálozási kockázatú betegségekkel kapcsolatban. A
kormány által nyújtott támogatási
összeg nyolcvan millió Ft.

• Írottkő Natúrparkért Egyesület
• Kőszeg Város Önkormányzata •
Kőszegi Ostromnapok Egyesület és
a Nemzeti Együttműködési Alap •
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete • Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat • S-Group
Defence & Security • Rácz Gábor
• Magyar Ökölvívó Szövetség és a
Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület

Zora Horvát Nemzetiségi Énekkar Gordan Grlić Radman, Horvátország magyarországi nagykövetével
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Megtörtént
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A kőszegi kötődéssel is rendelkező,
Villányban élő Dr. Kottlár Gáborné levelet küldött a szerkesztőségi
címre, amelyben megköszönte a
számára két ismeretlen fiatalember
segítségét. Az asszony augusztus
19-én elesett a TESCO parkolójában, a két fiú azonnal a segítségére sietett, minden problémát
megoldottak. Az akkori helyzetben
az asszonynak nem volt annyi lelki ereje, hogy kifejezze köszönetét,
még a fiatalemberek nevét sem
kérdezte meg. Kérte, hogy hozzuk
nyilvánosságra csupa nagybetűvel:
„KÖSZÖNÖM!”
•
Augusztus 10-én 21 óra tájban érkezett meg a vihar Kőszegre. Mindenkit meglepetésként ért az erős
szél és a lezúduló eső. Sokan voltak autójukkal útközben, Kőszeg és
Horvátzsidány között is, a többség a
város felé igyekezett. Az útra ágak,
fatörzsek dőltek araszolni kellett az

Viharkárok
Augusztus 10-én 21 óra 14 perckor
érkezett az első riasztás a kőszegi
tűzoltóságra szélvihar okozta károk
elhárítása miatt. Ezt követően a kőszegi önkéntes tűzoltók másnap 13
óra 58 percig folyamatosan szolgálatban voltak. Ekkor érkezett be az
esetkocsi a Kossuth Lajos utcai telephelyre. A viharkárok személyi sérülést nem okoztak, de tömegesen
dőltek ki a fák, okoztak veszélyhelyzeteket, közlekedési problémákat.
Több helyen megszűnt a városban
az áramszolgáltatás. A Felső körúton a Munkás utca kereszteződésében a vihar gyökerestől tépett ki
egy vastag törzsű hársfát, amely
nekidőlt a villanyoszlopnak, és ezzel
napokra megszűnt az áramszolgáltatás. A Szent Imre-templomról a

12

2017. SZEPTEMBER 12.

autósoknak, akik alig tudtak haladni. Megállt a forgalom, amikor két
fiatalember kiszállt az autóból és a
szakadó esőben vitték el az útról az
ágakat. Az esemény másnapján egy
nyugdíjas férfi azt kérte, hogy Kőszeg és Vidéke újság hasábjain keresztül köszönhesse meg a fiatalok
példamutató magatartását.
•
Augusztus 12-én átlagos nap kezdődött. Délelőtt a piac előtt alig
lehetett közlekedni, amint ez már
megszokott. Egy asszony felháborodottan mondta, hogy a tűzoltójárművet percekig nem engedték ki
az autósok a fő útra, pedig riasztáshoz indultak.
•
Egy idős asszony gyógyszertárban
váltotta ki a vényeket. Az asszisztens
megjegyezte, hogy „látom szépen
gyógyult a sebe”. Majd az asszony
elmondta: „mennem kell egy másik
műtétre is”. A kapott válasz szívébe
ivódott a néninek: „Majd imáinkkal
megostromoljuk az égieket”.
Kámán Z
szél leszedte a néhány éve felrakott
új cserepeket, a Hősök tornya két
oldaláról is lehullottak a cserepek.
A tűzoltók a kárelhárítást elvégezték, de ezt követően is bőven maradt munka a városgondnokságnak, különösen a látogatóközpont
melletti játszótéren. A kertek tulajdonosai kidőlt fákkal szembesültek,
érkezett Kőszegre óriás daru is,
hogy a veszélyessé váló ágakat le
lehessen vágni.
A tűzoltóknál váltásokkal két gépjármű volt szolgálatban ezen a két
napon. Idén augusztus végéig 101
kivonulást regisztráltak, az adatok
szerint évente átlagosan 120 –150
alkalommal vonultak ki káreseményhez. A 45 fő vizsgával rendelkező önkéntes saját szabadidejében indul el otthonából menteni
éjjel és nappal egyaránt.
KZ

Stihl, Husqvarna, Makita, McCulloch, Partner, Alko és minden
kínai motorfűrész és fűkasza javítása.
Stihl és Husqvarna használt
motorfűrészek, kedvező áron
megvásárolhatók.

1532 – 2032
Kőszeg történelmének kerek évfordulója. Olyan, amiről minden
városlakó tudja, mi a tartalma. Mi
történt valójában? A tény: Kőszeg
gyenge falakkal rendelkező és néhányszáz paraszttal és polgárral
védekező városát nem foglalja el a
török, de le sem rombolja. A szultán
és serege tovább megy. A város pedig emlékezik, ünnepel.
De ismerjük-e a város történelmét
1532 előtt? Honnan és hogyan vezetett az út 1532 augusztusáig?
Összefoglalóan nem tudunk semmit,
csak egy-egy „pillanatkép” világos.
Világos? A később Kőszegieknek nevezett család településalapítása….
Valóban várost alapítottak? És mikor is történt ez? Mit ünnepelhetünk
e dátumként? Károly Róbert 1328.

Filmforgatás
Szeptember 10-én az Adam és
Evelyn című német film egy-egy
jelenetét forgatták a bozsoki határátkelőnél. A történet 1989
nyarán játszódik, egy kelet-német
szerelmespár a Balatonon nyaral. Mire véget ér a nyár, az NDK
megszűnik, visszatérésük a Paradicsomukba lehetetlenné válik.

évi oklevele, amely kiváltságos
rangúvá emeli a települést…. De
a folyamatot elemző feldolgozás
eddig nem készült, el sem indult ez a munka. Chernel Kálmán
megkerülhetetlen
várostörténeti
monográfiáját (1877) ma már
túlhaladhatónak tekinthetjük. Megyénk városai sikerrel kísérletet
tettek arra, hogy várostörténeti öszszefoglalást hozzanak létre.
Vajon Kőszeg városa az ünnepig
hátralévő 15 év után tud majd
érdemi eredményt felmutatni?
Szeretném!
Elhatározás, döntés kéne mielőbb.
Miről és mikortól meddig szóljon a
dal? Egyáltalán szóljon? Az alapítástól 1532-ig? Egy felkért, tekintélyes kutató, aki összetartaná a tudósokat. Rögvest az elején legyen
világos: ez nem kevés pénzbe kerül.
Ilon Gábor
A filmre vitt könyv Bacsó Péter
filmrendező inspirálására készült
el. Bozsok régi átkelőjénél vettek
fel egy jelenetet másfél óra alatt.
Három korabeli autó mögé állt be
a német Wartburg, amelyben elhelyezett kamera rögzítette a határátlépés ellenőrzését. Több próba
és technikai háttér felvonultatása
után rögzítették a jelenetet. A kőszegi átkelőnél szeptember 11-én
forgattak.

Vaksötétben – veszélyben
A Krombergben dolgozó Mária
keserű szavait fogalmazta meg.
Reggel és este munkába menet és
hazafelé vaksötétben gyalogolnak,
kerékpároznak a „Cicifix” előtti kerékpárúton / járdán. Kénytelenek
errefelé közlekedni. A ruhaipari cég

megszűnése után még egy ideig világítottak az udvari lámpák, de ez a
fény is már rég eltűnt. A sötét járdán nem érzik a közlekedés biztonságát, csak a balesetveszélyt. Kérdésük: Ki tud rajtuk segíteni, hova
forduljanak a régi panaszukkal?

„Mozgalmas volt a nyár”
Szeptember 6-án ezt a megállapítást tette az a 31 fő turizmusban
érintett vállalkozó, intézményvezető, akik a Jurisics-várban találkoztak. A megbeszélésen a nyári
turizmusról cseréltek véleményt, de
ennél erősebb indok volt az őszi és
a téli szezonra való felkészülés.
Gulyás Ernő, a Sziget Vendégház
tulajdonosa szerint nem kell program nyárra, akkor tele vannak a
szállások. Őszre és télre kellenek
programok, amikor a vendégek
nem tudnak kimenni a hegyre
esőben, hidegben. Keszei Andrea
a zsirai Napvirág Vendégház tulajdonosa szerint programverseny
van a települések között, ha nincs
ajánlat, akkor nem jön vendég. Ezt
alátámasztotta a Tourinform nyári
bemutatkozása Bükön is, mert bármilyen vonzó is volt a romantikus
kisváros, a hegyvidéki paradicsom,
legtöbbször egy-egy délutáni vagy
esti program csalta át Bükfürdőről Kőszegre az érdeklődőket.
Érezhető volt a növekedés, több
cseh csoport, német, osztrák jött el.

Láng Józseftől több palackozott bort
vittek el, és részt vettek borkóstolón
is. Jeszenszky Zsuzsának, az Alpokalja Panzióban 11 év óta az idei júliusban volt a legnagyobb a forgalma.
A múzeumokban is több volt a látogató, egy-egy hosszú hétvégén akár
ezren is érkezhetnek. Jövőre öt ilyen
lesz, amely összehangolt felkészülést
kíván az érintettek részéről.
A hiányokról is szó esett. Sokan
fájlalják, hogy „nevéhez hűtlenül”
csónaktalan a Csónakázótó. Ma
már lasszóval sem lehet munkatársat találni. A következő évek
legnagyobb kihívása lesz ez! Reményi Anita elmondta, hogy a
foglalkoztatási paktum keretében
lehet átképzésre és foglalkoztatásra is támogatást kérni. Básthy Béla
alpolgármester beszélt az idegenforgalmi adó növekedéséről, pedig
sok szálláshelyet Ausztriában dolgozó magyarok foglalnak el, akik
ezért nem fizetnek idegenforgalmi
adót. Tóth Gábor (Tóth Pincészet)
évek óta működteti a zenés udvart.
Támogatta a vállalkozói összefo-
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gást. Ha a változatos zenei kínálatot összefogjuk, ez kiegészülhet
nyári kínálattal, akkor Kőszeg a
zenei élet megbecsült városa lehet.
Jó alapot ad erre a Kodály Ünnep
és a Hangzó Város egyaránt.
Wächter Balázs beszélt a város és
az Írottkő Natúrparkért Egyesület
összehangolt turisztikai fejlesztési
tervéről. Szeptemberben nyújtották be azt a 300 millió forintos
pályázatot, amely a Rőtivölgyi
utcától az osztrák határig vezeti a
kerékpárutat, megújítja a vár és a
város rendezvény-infrastruktúráját, a Fő téren egy igazi vendégfogadó látogatóközpontot épít ki,
ahol maketteken és képernyőn is
megtervezheti majd egyéni programjait a turista. Huber László
polgármester reméli, hogy ez a
program és a folytatódó KRAFT
fejlesztések – a Festetics/Chernel
palota, a Bálház és a Bencés rend-

ház – is erősíti a város vonzerejét.
Pócza Zoltán, a város honlapjának
gazdája elmondta, hogy a képviselő-testület jelentős összeget szavazott meg a turisztikai tartalom
fejlesztésére. Összeállt Kőszeg és a
Natúrpark legfontosabb 2018. évi
eseményeinek gerince, és januárig
ez még kiegészülhet számos,
addig körvonalazódó eseménnyel.
Már látszik, jövőre is sűrű lesz a
programnaptár.
Ősszel is számos feladat vár ránk.
A vendég találjon magának programot! Az ősszel megnyíló jégpálya
a turistáknak is kiváló szórakozást
nyújthat. Szó esett az advent előkészületeiről, esetleges szilveszteri-újévi koncertről, őszi-téli új rendezvényekről, és főleg arról, hogy
mindezekről jó lenne még többször
és kiadósan beszélgetni, és az ötleteket fokozatosan megvalósítani.
Győrffy Gábor

Zenés estek

Augusztus 25 – 26-án a kőszegi Fő
téren Kendik Péter tartott több órás
zongoraestet. Péter 14 éve
zongorázik, melyet a bátyjai által ismert és szeretett
meg. Ez számára nem csak
hobbi, komoly tervei is vannak a zongorázást illetően.
Könnyűzenei dalokat dolgoz
fel, amelyeket feltölt a videó
megosztóra, augusztus végéig hat videó volt elérhető. A
Savaria Történelmi Karneválon a Civil Korzó színpadán
is zongorázott. A kőszegi
zenés estéken jól érezte magát, köszönetként gratulációk
sokaságát kapta. Tervei között
szerepel, hogy újra zenélhessen Kőszegen, ugyanitt.
Kiss Alexandra

TURIZMUS
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Gyermekekre várókért
Z A R Á ND O KLAT

Augusztus 26-án tartották az
1Úton Nemzetközi Zarándoknapot,
amelyet a gyermekekre várókért
ajánlottak fel. Székely János megyéspüspök könyörgő megfogalmazása szerint a fiatal házaspárokért, a szülőkért, a nagyszülőkért,
akiknek életét a megszületendő
gyermek bearanyozná. A kőszegiek
és a falvakban élők idén is csatlakoztak a zarándoklathoz. A Jézus
Szíve-templomtól a Kálvária első
stációjáig Weigl Erzsébet vezetésé-

vel a kismamák, asszonyok gyermekekkel vállalták a rövid utat.
Kőszeggel együtt még két központja volt az 1Úton napnak. A Jézus
Szíve-templomban Németh Csaba káplán, Kirschlagban Wolowicz
Ádám verbita atya, Mariazellben
Dumovits István plébános mutatta
be a szentmisét az imaszándékra a
zarándokok részvételével.
Idén negyedik alkalommal Sudár
György szervezésével kezdődött
a zarándoklat a 18 km-es úton

Rendelésállomány növekedése miatt

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

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

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

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

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

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
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Csepregre, a lelki vezetést Kovács
Richárd iskolalelkész vállalta. A
Szentkút-kápolnánál 150 főre gyarapodtak, itt csatlakoztak a babakocsival vagy kisgyermekkel érkezők.
A csepregi Boldogasszony-kápolnánál újabb csoportokkal növekedett
a létszám. A hálaadó szentmisét
Richárd atya és Finta József plébános mutatta be. Délben a forró
napsütésben indult Pászner Gábor
vezetésével a kerékpáros csoport
a 32 km-es úton Kirschlagba. A
csoportok zarándoklatán keresztül
vált teljessé az út Mariazellig, Hajós
Attila, Eredics Marika, Pontyos Ildi,
Eső Attila vezetésével.
Az 1Úton utolsó szakaszát a kőszegi
horvát zarándokok csoportja tette
meg. Augusztus 23-án indultak, a
kegyhelyre 26-án érkeztek. Ez volt a
34. mariazelli zarándoklat, egyben a
25. Kőszegről induló csoport. Negyvenhatan gyalogoltak, de az útközben hozzájuk csatlakozókkal együtt
hatvannégyen léptek a templomba.
A csoport legfiatalabb tagja 11 éves,
a legidősebb tagja pedig 72 éves
volt. Az utolsó szakaszt Nasswaldtól
Mariazellig tették meg.
A kőszegi esti szentmisére fáradtan érkezett Giczy József, aki Bozsokról, a Szent Anna-templomtól
futott egyedül. Útközben „egy nem
keresztény ember adott innom háromszor”– mondta.
A dokumentumok szerint több mint
300 éve szervezetten indultak Kőszegről hívők Mariazellbe. A rendszerváltás után Gyarmati Mihály,
Maurer Péter és Petkovits Sándor
újra életre keltették a zarándoklatot, majd 2013-ban a huszadik év
emlékére fát ültettek a Szent Korona őrzési emlékhelye mellett.
KZ–TáF
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Kőszegiek a karneválon
• Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara a legnagyobb előadóteret uralta. A zenészek fölött, a
Fórum színpad hátterében, óriási
kivetítő közvetítette a muzsikusok
játékát. A színpadon így is, úgy is
forrt a levegő. A hallgatóságból
sokan az enyhet adó árnyékba húzódtak, onnan élvezték a játékot.
• A BE-JÓ Táncegyüttes lassan
egy évtizede visszajáró vendége a

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Gyöngyösfalu: Aranyi Barbara és Dávid Gábor fia
Gábor, Balaton Dorottya és Mészáros András lánya Rozina. Kőszeg:
Stefanich András és Mailach Gyöngyi lánya Hermina, Pfeiffer János és
Horváth Alexandra fia János, Koósz Krisztián és Kirizs Eszter fia Krisztián, Nagy Ákos és Szűcs Beatrix fia Bence, Kuntner Erik és Ukszta
Gabriella lányai Olga és Sarolta, Mucsi Márk és Katona Brigitta fia
Viktor, Hódosi Gábor és Nemes Adrienn lánya Szófia Mária, Lajos Péter
és Borissza Dominika lánya Leonetta. Lukácsháza: Kálmán Júlia és
Kercselics László lánya Kata Kamilla.
HÁZASSÁG: Torda Ramóna – Zsiros Péter, Mórocz Barbara – Pál
Tibor, Kovács Jusztina – Tangl Zoltán, Hajtó Henrietta – Hosszu Roland,
Haramia Nikolett – Lakics Zoltán, Prátpál Mirtyll Fanny – Németh
Gábor, Tompeck Ildikó – Ávár Árpád Tamás, Gelencsér Júlia Katalin –
Bodorkós Balázs, Nagy Krisztina Donatella – Riegler Gábor József.
HALÁLOZÁS: Baráth Sándor, Korbai Ildikó Lívia, Eszterhai Béláné
szül. Török Julianna, Nádor Károlyné szül. Markovits Teréz, Kappel Károlyné szül. Lamp Anna, Varga Gábor, Horváth Istvánné szül. Dévai
Edit, Mészáros Istvánné szül. Szalai Éva.

KU LT Ú R A

A megye kiemelt rendezvénye a
Savaria Karnevál. Az ország különböző részeiből is sokan érkeztek
augusztus utolsó hétvégéjére. A
forgatagban több színhelyen találkozhattunk ismerősökkel, olyan
kőszegiekkel, akik „karneváli viszszajáróknak” számítanak és olyanokkal, akik most először képviselték városunkat a színes forgatag
programkínálatában.

karneváli forgatagnak. Rengeteg
dicséretet, elismerést kaptak az
évek során. A Művészetek utcájában ezúttal is több alkalommal
láthatta őket a közönség.
• Kőszeg a hastáncművészet egyik
fellegvára. „Lányaink” sokat vendégszerepelnek. Közülük ketten
(26-án) részt vettek Seres Zoltán
hastánc technikai workshopján.
A csoport, a Kőszegi Orientális
Táncklub (27-én) hölgyei a Keleti Udvarban varázsolták el az
érdeklődőket. A „Vallomások a
háremből” című műsorukból adtak ízelítőt. A Szombathelyen lengedező háremfátylak nem sokat
pihentek, hiszen szeptember 2-án
A Kelet varázsa nyugaton című
hagyományos rendezvényen újra
találkozhattunk a táncosokkal és

meghívott vendégeikkel.
• A BigBox augusztus 25-én pénteken a Bohém Lounge & Cafe
kerthelyiségében koncertezett. A
szervezők elmondása szerint ekkora bulit és ennyi táncoló talpat még
nem láttak ott a korábbiakban.
Nem véletlen, hogy visszahívták a
kőszegi csapatot!
• A 26-i éjszakában is a kőszegieké
volt a főszerep (Egotrippin), hiszen a
Bohém Lounge & Cafe belső udvarán Blazsew (Tóth Balázs), Mr. B.
(Berki Bálint), Magnus (Pöltl Gábor) és Ráduly (László) nyomta hajnali négyig az After Party muzsikáját.
• Még csak kevesen tudják, hogy
a Rózsabors Műhely is kőszegi
formáció. Augusztus 27-én a Dőzsöl az égen a Hold című versdal
összeállításukkal szerepeltek a Művészetek utcájában. Műsorukban
Tóthárpád Ferenc megzenésített
verseiből énekeltek.
• Játszott a karneválon a kőszegi „érdekeltséggel” (Scheer József, Pepi)
zenélő Ruben’s Latino „tropical”
muzsikát játszó formáció is.
• A Kőszegi Borbarát Hölgyek
Egyesülete számos helyi rendezvényen végez nélkülözhetetlen
háttérmunkát. Két tagjuk évek óta
meghívást kap a Savaria Karnevál
borversenyére. A hölgyek a borversenyen közreműködtek. Ez alkalommal is segítették a közjegyző
munkáját, s a borbírák részére
felszolgálták a benevezett borokat.
TáF.

ELADÓ
KŐSZEGEN 8 kw-os, fatüzeléses lemezkandalló eladó.
Tel.: 06/30-441-2608
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Ólmodi a horvát himnusz szerzője

VIDÉK

Ólmod: Augusztus 13-án tartották a sajátos falunapot, amelynek elsődleges célja volt a horvát
nemzetisági hagyományok őrzése.
A falura jellemző összetartás, már
előző nap, szombat este is bebizonyosodott. Vadpörköltes vacsorát
tartottak, és kétszer felállították a
tóparton az új sátrat, mert egyszer
elfújta a szél. A nemzetiségi zene, a
jó hangulat éjszakáig marasztalta
a résztvevőket. Másnap a 11 órai
harangszó ünnepi szentmisére hívta a lakosságot. Az évek alatt megszépített kicsi templom mindenkit
befogadott. Dumovits István plébános ünnepet köszöntő szavai
után megkoszorúzták a templom
falán lévő hősi emlékművet, amely
emlékeztet Magyarország Trianoni

tragédiájára. Majd elindultak a Galéria és Alkotóházhoz, ahol a nemzetiségi gyökereket őrzik. Hergovich
Vince polgármester és Ivan Guagan
az Országos Horvát Önkormányzat
elnöke koszorúzta meg a horvát
himnusz szerzőjének, Mersic Mate
Nilorade emléktábláját. A költő Ólmodon töltötte a gyermekkorát. A

Újkenyér Ünnepe
Nemescsó: Augusztus 19-én harmadik alkalommal rendezte meg a
Tézsula Hagyományőrző Egyesület, az önkormányzat, az önkéntes
tűzoltó egyesület az Újkenyér Ünnepét. Céljuk volt a régi tárgyak,
képek, emlékek, és a gasztronómia megőrzése a hagyományok
jegyében. Emellett tiszteletteljes
megemlékezés Szent István király
államalapítónkról, aki hazát, vallást, anyanyelvet és identitást adott
nekünk. Ágh Péter országgyűlési

képviselő nyitotta meg köszöntőjével az ünnepet, Porpáczy József
esperesplébános megáldotta az újkenyeret. A gasztronómiai hagyományok őrzésében részt vett a falu
apraja-nagyja, megjelent az ünnepen a vidéki konyha sokrétűsége.
A Kőszegpatyért Egyesület juhtúrós sztrapacskát készített, amelyet
Ágh Péter is szívesen kóstolgatott.
Kőszegfalvi szakácsok babstercet
tejlevessel, Pusztacsóból érkezők
gáncát kínáltak a népes közönség-

koszorúzást követően felhangzott
„Boldog asszony anyánk”, Magyarország egykori himnusza. Az ünneplők a tóparti sátorban töltötték
a délutánt. A finom falatok után
az Undon élő dr. Karagic Mihály,
Horvátország tiszteletbeli konzulja
mutatta be Brigovich Lajos Tajne/
Titkok című könyvét. (Kőszeg és
Vidéke, 2017. április 11.
20. old)
Ágh Péter országgyűlési képviselő átadta
Hergovich Vincének az
Ólmodról szóló törvény
díszes kiadását, amelyet
Áder János köztársasági
elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László
az országgyűlés elnöke is

aláírt. A jogszabályt Ágh Péter és
dr. Hende Csaba kezdeményezésére fogadta el az országgyűlés. Ez a
törvény rendelkezik arról, hogy Ólmod viselheti a leghűségesebb falu
címet. A Trianoni trauma után a falu
lakossága népszavazáson döntött
arról, hogy Magyarország a hazája.
Ezt a döntést az utódok is rendszerint megerősítik, összetartanak, és
közösséget alkotnak. Erről szólt a
délutáni kulturális műsor is, amelyben színpadra lépett a Szent Cecilia
Énekkar, a Peruska Maria Énekkar
és a Horvátzsidányi Cakavski Tánccsoport. Aztán következett az est
fénypontja, a házi színház. A falu
lányai, asszonyai egy fergeteges
táncos (rumba, szamba), énekes
műsorral lepték meg a közönséget.
Óriási sikert arattak. Legyen ennek
máskor is folytatása!
KZ

nek, lukácsháziak a kőtrétest és az
angyalbögyörőt hozták el az alkalomra. A helyi termelők újbúzájából
készült a kenyér. A régi ételek közül
mindenki megkóstolhatta a kráflit,
amely két napig készült, a kalinkót,
amely egy régi lakodalmas sütemény, és a prószát, amely talán a
legrégibb hagyományos sütemény.
Mindezen finomságokat Nemescsó
lányai, asszonyai készítették. Különleges ajándékot kapott a falu
Kovács Miklóstól, a kőszegi Csendes Kovácstól, aki egy kondér ételt
ajándékozott.
Ezen a napon kapott szerepet egy

kiállítás, amely négyéves munka
eredménye. A több év alatt öszszegyűjtött tárgyakat mutatták be
a régi iskola épületében. Ezek a
tárgyak az akkori életvitelt tükrözték. Lényege az időutazás, amely
során 100 éves képeket, tárgyakat
ismerhetünk meg. A falu közössége
azt vallja, hogy hagyomány és hit
nélkül lehet élni, de nem érdemes.
A szervezők köszönik mindenkinek,
akik valamilyen formában segítettek az ünnep és a kiállítás megvalósításában.
Kiss Alexandra
Fotó: Szalmer Gábor

Járdafelújítás

mogatásból valósulhatott meg az
Ady utcai csapadékvíz-elvezető
árok, valamint a Petőfi Sándor és
a Táncsics Mihály utca járdafelújítása. A beruházásokat Kiss Tibor
polgármester és Ágh Péter országgyűlési képviselő adta át. A Szent
Márton Énekkar tette emlékezetessé az eseményt. A fejlesztéseket
Porpáczy József esperesplébános
áldotta meg.

Gyöngyösfalu: A Kormány támogatásban részesítette azokat az
önkormányzatokat, melyek nem
rendelkeztek adóssággal. Ebben
részesült a falu önkormányzata
is, és két ütemben, összesen 40
millió forintos állami fejlesztési
forrást kaptak. Az idén kapott tá-
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Lukácsháza hírei
Az önkormányzat és a Közösségi Ház a csömötei kilátónál
rendezte meg augusztus 19-én
az újkenyér-napi pikniket és főzőversenyt nagy számú érdeklődő
részvételével. Tíz csapat készített
szabadon választott ételt. A zsűri
véleménye alapján a Laci-konyha
csülkös bablevese érdemelte meg
az I. helyezésért járó vándorserleget. Ezüstöt kapott az Angyalok
és pásztorok harcsapaprikása,
amelyet túrós csuszával kínáltak.
Finom ételt, körömpörköltet kínált
a harmadik helyezett Kerti sör csapat. Megkapták az önkormányzat
különdíját is az elkészített gombás
csirkepaprikásukért.
Ugyancsak
különdíjat kapott a Zala bogrács
és a Nagycsömötei Pac-Ászok csapata is. A főzőverseny után Bognár
Györgyné kemencéjében sült Újkenyeret Porpáczy József esperes
áldotta meg. A rendezvény jókedvű
beszélgetéssel és a finom ételek elfogyasztásával zárult.
Szeptember 1-jén megtörtént a
Kiscsömötei u. járda és csapadékvíz elvezetés és a Kőszegi u. 1 –
27. közötti járdafelújítás műszaki
átadása. A 29 millió Ft-os fejlesztés a magyar kormány által biztosított 20 millió Ft-os konszolidációs
pályázatból és 9 millió Ft önerőből
valósult meg a TIA 2002 Kft. kivitelezésében. A Kőszegi utca 27. szám
előtti buszváró melletti teret is felújították. Megtörtént a csapadékvíz
elvezetés, és az utasváró padozat
felújítása. Karbantartási feladat-

ként mintegy 3 km hosszúságban a
település belső utcáinak padkajavítását is elvégezték.
A Gépállomás u. 1 előtt október
elején egy VALCOL típusú buszvárót
telepítenek.
Mini bölcsődei csoport indult
el a Gyöngyház Óvodában szeptember 4-én. A hétgyermekes csoportról az óvoda egyéni fejlesztőjében gondoskodnak az építés
alatt, a jó ütemben álló bölcsőde
decemberi átadásáig. Szeptember elsejétől az intézmény neve
Lukácsházi Gyöngyház Óvoda,
Bölcsőde és Konyha elnevezésre
változott.
Az önkormányzat pályázatot
nyújtott be TOP-3.2.1-16 számú
felhívásra „Önkormányzati épület
energetikai korszerűsítésére”. A
projekt keretében a Közösségi Ház
külső hőszigetelése, gépészeti felújítása, a nagyterem nyílászáróinak
cseréje és napelemek elhelyezése
valósulhat meg.
Szeptember 14-én az Állatorvos-tudományi Egyetem, a MÁOK
Pannon területi szervezete, a Vas
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztálya és Lukácsháza község
Önkormányzata Tolnay Sándor
Emléknapot rendez a Közösségi
Házban.
Szüret 2017 rendezvényt szeptember 16-án tarják. A felvonulók a
Kisposta utcából indulva Lukácsháza és Gyöngyösfalu utcáin vonulnak fel, és a települések különböző

Villany nélkül

zárták el. Másnap reggel lett nyilvánvaló a súlyos helyzet, amelyet
a kőszegi lánglovagok profi, szakszerű munkával délre elhárították.
Az EON szakemberei még éjszaka
áramtalanítottak, majd délelőtt
folytatták a munkát, így péntek
délre a falu középső és alsó részén
helyre állt a villamosenergia szolgáltatás. A nehezebb munka ezután következett, de estére a falu
többi részén is lett áram. Köszönet
és hála minden tűzoltónak, az
EON munkatársainak, magánembernek, akik segítettek a falu
lakosainak!
Rába Ákos

Velem: Augusztus 10-i vihar nagy
károkat okozott a faluban, csütörtök este megszűnt az áramszolgáltatás, mert több helyen a szél
a villanyvezetékekre döntötte a
fákat. Több villanyoszlopot eltörtek
a faágak, amelyek kárt okoztak lakóépületekben, veszélyeztettek az
autókat, vagy éppen utakat zártak
el. A szél megbontotta az óvoda
épületén a tetőcserepet. Már aznap
este szükség volt a velemi önkéntes
tűzoltók beavatkozására, hiszen a
falu egyetlen bekötőútját farönkök
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részein műsort adnak elő a résztvevők. A felvonulás után a Közösségi
Házban folytatódik a program.
Defibrillátor
adományokból
való megvásárlására a Lukácsházi
Boszorkányok Egyesület ötlete
alapján az önkormányzat alszámlát
nyit. A képviselő-testület támogatja a kezdeményezést. A szervező
munkát a civil egyesület vállalta
magára.
Lukácsháza község Önkormányzata Gyöngyösfalu Önkormányzata támogatásával a Gyöngyösfalu Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola területén megvalósuló
„Új étkező és melegítő-tálaló konyha építése” címmel az NGM, BM, és

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

EMMI minisztériumok által közösen
meghirdetett pályázatra májusban
benyújtotta a kérelmét. Szeptember 4-én érkezett a döntésről a hír,
hogy a projekt 35 862 117 Ft támogatásban részesült.
Pincés Kemencés Aszalt Gyümölcsök Napját a Csömötei
szőlőhegyen október 14-én tartja
a Borbarát Hölgyek Lukácsházi
Egyesülete. Déltől 18.00 óráig 15
pincés kemencés helyszín várja a
vendégeket a gazdák által aszalt
gyümölcsökkel, langallóval és
egyéb finomságokkal. A belépődíj:
1500 Ft, amely tartalmazza a kóstolást. A kilátó téren helyi termékek
vására lesz.

VIDÉK
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Főszegiek győztek
Bozsok: Szeptember 9-én a Borházban kezdődött a 19. Bozsoki
Szüreti Mulatság, ahova a háziaszszonyok gyümölcsös süteményeiket, a gazdák pedig boraikat vitték
el a hagyományos versenyre. A
gyermekek pónifogaton utazhattak
és ugráló váron töltötték a napsütéses órákat. A szüreti felvonulásra
jelmezbe öltözött a fél falu. A civil
szervezetek, baráti társaságok, a
környékbeli települések maskarásai feldíszített járművekkel vonultak át a főutcán. A bírói pár – Horváth Zoltán és Horváthné Bognár
Iza – hintóját egy lovas vezette fel.
A tűzoltó egyesület hosszú pótkocsit alakított át a felvonulásra, az
ovisok a dottót választották, a Bozsoki Kökörcsin Egyesület felnőtt
színjátszói háromszor mutatták
be öt percben Petőfi Sándor: A
helység kalapácsa című művét,
színpadként pótkocsit választva.
Traktorral utaztak bozsoki baráta-

ikkal a szlovákiai Lendváról érkező dalos kedvű fiatalok. A jelenlévők hamisítatlan falusi mulatságba csöppentek, amit a bozsokiak
vendégszeretetén túl a magyar és
horvát néptánccsoportok fellépései is emlékezetessé tettek. A falu
közepén megrendezett kötélhúzást az első alkalommal nyerték a
„főszegiek”, vagyis a falu felső felében lakók. A sportpályán sokan
megcsodálták az esti mulatozáson
megrendezett tombolasorsolás fődíját, a szombathelyi Ford Strauss
Autószalon által felajánlott új Ford
Fiestát, amelyet egy hétvégére lehetett megnyerni. A sportpályán
felállított színpadon a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a Tulipánt
Együttes, a „Buccsi” Rezedák
Néptánccsoport, a Cakavci Táncegyüttes és a Garabonciás Együttes lépett fel. Az esti vigadalom
sokáig tartott.
KZ
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Elkezdődött a 2017/2018-as tanév
I SKO LÁ K
18

Iskolakezdés az Árpád-háziban
Az „árpád-házis” nevelőtestület számára augusztus második felében kezdődött a tanév.
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak szakmailag,
szellemileg, hanem lelkileg is felkészüljünk a
növendékekkel való találkozásra, ezért három
napot tantestületi lelkigyakorlattal töltöttünk.
Gimnazistáink augusztus 31-én délután, az általános iskolás diákok pedig szeptember 1-jén
gyűltek össze a tanévnyitóra. Mindkét „Veni
Sancte” szentmisét újonnan kinevezett iskolalelkészünk, Kovács Richárd káplán atya (27.oldal)
celebrálta.
A nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése, az idén 43 fő kis elsősünk beszoktatása, a
továbbtanulás dilemmái – minden tanév visszatérő feladata. A 2017/18-as iskolai év azonban
néhány új erőpróbával is szembe állít minket.
Rövidesen építési munkálatok kezdődnek az
intézmény területén. Reményeink szerint ennek
gyümölcseként jövőre új, korszerű tornatermet
vehetnek birtokba a diákok. Talán még ennél is
komolyabb kihívás, hogy – bár az előző évben
már született néhány nagyon szép előre hozott
érettségi eredmény – idén májusban megkezdi
az érettségit az első tizenkettedikes osztályunk.
Bízunk benne, hogy a tanév eleji lendület sokáig
kitart, a megtorpanás perceiben pedig erőt ad a
jó közösség, a barátok, szülők és pedagógusok
biztató szava és az iskolai lelki élet; így júniusban elégedetten zárhatjuk majd le ezt az iskolai
esztendőt.
Petra nővér
•
38 elsős a Balogban
A 2017-2018-as tanévben a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskolában 38 elsős tanuló
kezdi meg tanulmányait, két osztályban. Nyolc
évfolyam tizenhat osztályában folyik a nevelés,
és az oktatás. Minden évfolyam egy osztályában német nemzetiségi nyelvoktatás keretében
tanulnak a gyerekek. Megismerkednek az adott
nyelvterület kultúrájával és hagyományával is.
Az első három évfolyam egy-egy osztályában,
iskolaotthonos jelleggel folyik a tanítás. Ez azt
jelenti, hogy a tanórák egész napra el vannak
osztva, közbe vetve pihenéssel, kikapcsolódással. Délután a szakkörök, a tánc és a sportfoglalkozások mellett, napközis és tanulószobás ellátást biztosítunk. Aki igényli, az tízórait, ebédet és
uzsonnát is kérhet. A teljes szakos ellátottságot
28 pedagógus biztosítja.
Idén sem maradnak el a hagyományos „Balogos” rendezvények, mint például a Családi
sportnap, Luca-nap, farsang, iskolanap, de még
sorolhatnánk. A diákok által bemutatott műsorok keretében emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről.Törekszünk arra, hogy városi rendezvényeken, tanulmányi és sportversenyeken minél
több diákunk szerepeljen, ezzel is erősítve ben-

nük a közösség összetartó erejét. Tovább kívánjuk ápolni a szülőkkel kialakított jó kapcsolatot.
A nyáron elvégeztük az épületben a legfontosabb felújításokat, karbantartásokat. Igaz még
csak szeptember van, de remélhetőleg a tanév
végén elmondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk.
Földesi János
•
Bersekes tanévkezdés
Ebben a tanévben ünnepeljük az iskolánk fennállásának 55. éves évfordulóját. 2018. március
15-i ünnepély keretében megemlékezünk a
névadónkról, Bersek József huszárezredesről.
(20. oldal)
Programokban gazdag nyara volt 71 diáknak a
kétszer egyhetes táborokban: kirándulás, túrák,
kézműves foglalkozások, sportversenyek és sok
egyéb tartalmas időtöltésben volt részük. Mindez
Kőszeg Város Önkormányzata és az iskola szülői
munkaközössége anyagi támogatásával valósulhatott meg. Köszönjük a diákok nevében is!
A szeptember 1-jén 225 tanulónak, közöttük
22 első osztályosnak kezdődött meg a tanév.
Elsőseink a szülői munkaközösség jóvoltából
„Bersek” feliratú pólót kaptak, ezzel is „Bersekes
diákokká” fogadtuk őket.
Iskolánk szellemisége, a pedagógusok elhivatottsága, programjaink, rendezvényeink színes
palettája biztosítéka annak, hogy a szülők a
megfelelő intézményt választották gyermekeik
számára.
A Horvátzsidányi Tagiskolánkban 28 kisdiák
kezdte meg a tanévet. Nagy változás a korábbiakhoz képest, hogy külön osztályt alkotnak az
elsősök és másodikosok, a 3-dik és a 4-dik évfolyamon összevontan tartjuk az órákat. Kiemelt
figyelmet fordítunk a nemzetiségi hagyományok,
a horvát nyelv ápolására. Testvériskolai kapcsolat működik a Zágráb melletti Marija Goricai iskolával, amelyet Horvátzsidány önkormányzata
támogat. A horvát nyelvet felső tagozaton az
anyaiskolában folytathatják a tanulók, élnek is
ezzel a lehetőséggel.
Minden diáknak, szülőnek sikerekben gazdag,
nyugodt tanévet kíván a Bersek József Általános
Iskola nevében.
Kovácsné Szabó Éva
•
Tanévkezdés a Tolnayban
A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolánkban tanul
176 gyöngyszemünk, a SZM a legjobb partner,
az önkormányzatnak köszönhetően 10 éve avattuk az új épületszárnyat.
Augusztus 31-én tartott tanévnyitó ünnepélyen
Déri Szidónia a Sárvári Tankerületi Központ
irodavezetőjétől kaptuk a tájékoztatást, hogy
98 millió forintos támogatást nyert az iskola,
amelyből megújulnak a tantermek, az iskola
folyosói, mellékhelyiségei, az iskolaudvar, kialakításra kerül egy sportpálya.

A nevelőtestület új tagjai: Peidlné Kelényi Judit tanítónő és Varga Ivett magyar- történelem
szakos tanárnő. Igazgatóhelyettesi megbízást
kapott Imre Julianna. A pedagóguspályán eltöltött 25 éves jubileuma alkalmából jutalmat vehetett át Szanyi Katalin, az intézmény pedagógusa. Szeptemberben 25 első osztályos tanuló
kezdte meg tanulmányait, a beiskolázási körzet
Kőszegdoroszlóval bővült. Nemescsó, Pusztacsó,
Kőszegpaty, Kőszegdoroszló területéről 28
tanuló szerződéses járattal jut el az iskolába.
Az idei tanévre is sokrétű feladatot vállalt
magára a tantestület a 176 gyöngyszemünk
érdekében. Folytatódik a zeneoktatás az Ács
Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
oktatóinak közreműködésével.
A diákok érdekében szervezett nyári programok
után kezdtük a 2017/18-as tanévet. Öröm ért
bennünket júniusban, amikor az iskola történetében először, diákolimpiai országos bajnoki
címet szerzett a fiú svédváltó. A csapat tagjai:
Páli Csanád, Debreczeni Dávid, Szűcs András és
Kovács Máté. Ők is a büszkeségeink lettek.
Köszönetet mondok a tantestület nevében a
szülőknek, akik bizalmukkal megerősítik az iskolánkban folyó szakmai munkát.
Kósáné Farkas Mária
•
Új tervek a TEKI-ben
Az idén 118. tanévét kezdő Kőszegi Evangélikus
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban nyár óta új vezetőség van. Intézményünket
a képzés sokszínűsége jellemzi. A szakgimnáziumi képzés egyik előnye az, hogy az érettségi
bizonyítvány mellé szakmai végzettséget is ad.
A „klasszikus” mezőgazdaság és logisztika mellett a vendéglátás és a turisztika viszonylag új
szakok a képzés palettáján. A három éves szakközépiskolai képzésben pincér, szakács, lovász,
kertész végzettséget lehet szerezni. Ingyenes
kertész szakképesítést adó esti tagozatot is
hirdetünk. Tanulóink saját (tankonyha, kabinet
terem, taniroda, tankert, tangazdaság) és kihelyezett gyakorlóhelyeken sajátítják el a szakma
fortélyait. Diákjaink otthonos kollégiumban
kaphatnak elhelyezést.
Az idei tanévet is szakmai és kulturális nyitottság hatja át. A tornaöltözőt és szertárat még idén
tervezzük felújítani. Kilátásban van az egyik kollégium napelemekkel való felszerelése, és bízunk
a KRAFT pályázat közeli megvalósulásában!
Ökoiskolai terveinket is szeretnénk valóra váltani: szelektív hulladékgyűjtés zajlik, „kizöldültek”
a tantermek, folyosók. Hamarosan diáksarokban
pihenhetik ki „tanórai fáradalmaikat” a tanulók. Az idei tanév újdonsága még, hogy az ún.
rekollekciós osztályfoglalkozásokon gondolkodtatjuk el a diákokat életükről az ige fényében.
75 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait iskolánkban, akiknek szép diákéveket kívánunk!
Családiasság, odafigyelés, tanulás és szakma –
ez a TEKI!
Illés Péter megbízott igazgató
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Henn Sofia, Dorner Mária, német nyelv •
Marton Csaba, történelem • Molnár Krisztina,
kémia • Nagy Levente, mozgóképkultúra és
média ismeret • Pászner Gellért, informatika és
matematika • Pintér Karolin, mozgóképkultúra
és médiaismeret • Simon Bence, pénzügyi ismeretek • Szakács Noémi, történelem.

A 2017/2018. tanévben 92 kezdő évfolyamos
lép az iskola falai közé. Bízom abban, hogy 4-5
év múlva az ő sikereiknek örülhetünk!
A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium szellemisége és értékrendje változatlan és állandó. Ez
pedig a mindig szem előtt tartott Vörösmarty
gondolat: „Gyűjts, takaríts a nemzetnek s tudománynak egyenlőn!”
Keszei Balázs

I SKO LÁ K

72 diák felsőfokún folytatja
A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban a
tanévzárót követően két héten át tartott a három
végzős osztály érettségi vizsgája.
Örömmel írom, hogy az elmúlt tanévben 79
diákunk tett sikeres rendes érettségi vizsgát.
A vizsgázók száma 103 fő volt az előrehozott
érettségizőkkel együtt.
A rendes érettségizők összesen 417 tantárgyi
vizsgát teljesítettek idén gimnáziumunkban az
alábbi eredményekkel: 256 jeles, 117 jó, 35
közepes, 9 elégséges. Az átlag: 4,49.
Érdekes és örömteljes, hogy matematikából, német nyelvből és kémiából az emelt szintű érettségi átlag 5,00. Kiemelkedőek az eredmények
abból a szempontból is, hogy 15 kitűnő és 14
jeles (az az egyetlen négyes az osztályzatok között) tanulói bizonyítvány született.
A felkészülés, felkészítés eredményességét jelzi,
hogy a vizsgabizottságok összesen 96 tantárgyi
dicséretet rögzítettek a jegyzőkönyvekben. Külön örvendetes, hogy a végzős tanulók összesen
55 középfokú és 30 felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeztek.
A 79 érettségizett közül 72-ről tudjuk, hogy felvételt nyert valamilyen továbbtanulásként megcélzott intézménybe. Bízom további sikerükben
és minden jót kívánok!
Az érettségi vizsgán tehát, minden osztályunkban, minden tantárgyból, az országos átlagokat
jóval meghaladó eredményeknek örülhettünk.
Iskolánk legrangosabb kitüntetését a „Jurisich
Miklós Gimnáziumért” emlékplakettet a négy-öt
éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók
kaphatják meg.
A 2016/2017. tanév díjazottjai:
Benkő Ágnes, kitűnő tanulmányi munkájáért
(öt éven át) • Horváth Zsófia, kiemelkedő közösségi munkájáért (DÖK) • Molnár Krisztina,
kiemelkedő tanulmányi munkáért és versenyeredményeiért • Somogyi Kata kiemelkedő tanulmányi munkáért • Szakács Noémi (kiemelkedő tanulmányi munkáért.
Szintén a JMG Baráti Társaságának köszönhetően, tantárgyanként, pénzjutalmat kapnak azok
a végzősök, akik elismerésre méltó eredményt
értek el egy-egy szakterületen.
Az elmúlt tanévben: Berta Zoltán, pénzügyi ismeretek • Fazekas Patrik, angol nyelv • Gaál
Bence, mozgóképkultúra és médiaismeret •
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„A szülők bezáratták az iskolát”
Ez a mondat hangzott el az egyik megbeszélésen. A nyilvánosságra hozott hírek szerint a
tankerület a törvény szabályozása szerint nem
indíthatta el Kőszegszerdahelyen az első osztályt, mert csak öt gyermek kívánt itt tanulni.
Hirtelen jött a döntés, mert még augusztus közepén megvolt a nyolc fő, valójában azonban
csak hét volt, mert az egyik gyermek speciális
helyzete miatt a létszámban duplán számit. A
hivatalos álláspont szerint az iskolát nem be-

zárták, hanem szünetel a tanítás. A tanévkezdés
előtt néhány szülő döntött úgy, hogy számára, a
gyermeke érdekében máshol történő tanulás az
előnyösebb. Ez lett a végpont, de nem a kezdet
és a kiváltó ok.
Egy évvel ezelőtt a szeptemberi lapszámban
megjelent fotót újra közzé tesszük. Akkor még
talán csak kevesen gondoltak arra, hogy ez már
az iskola működésének végkifejlete. Úgy tudjuk,
hogy a remény most is megvan az újraindulásra, mert … A 2016/17-as tanévet Kőszegszerdahelyen működő tagiskolában tíz diák kezdte
meg az összevont négy osztályban. Akkor még
arról szóltak a hírek, hogy idén hét első osztályos
iratkozik be, de nem így lett. Nem volt meg az
összesített nyolc fő. Az elmúlt tanévben a tagiskolában tanító tanárok szeptembertől is pedagógusként dolgoznak – máshol.
KZ
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Vaihingen
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Az idei évben is 20 gyermeket
hívott meg Untersteinbachba
Vaihingen an der Enz városa, az
utazó résztvevők létszáma 26
volt, a visszajáró táborozók miatt.
A siker kulcsa az önkéntesség, az
egymásért való tenni akarás, ezek
biztosítják, hogy már 58 éve minden év augusztusában az almafákkal és szőlővel körülölelt tábor
megtelik élettel. A MonsterKiller
csapat minden napra élvezetes
programokat kínált a gyermekeknek, akik más sátrak ellen küzdöttek a Lagermeister címért. Hét
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évet kellett várnom rá, hogy idén, a
fiúkkal bajnokok legyünk, öt német
fiú sátrat utasítottunk magunk
mögé. A két kőszegi lánycsapat
is rengeteg élményt gyűjtött,
éjszakai túra, tájékozódási verseny,
baseball is volt a kínálatban, de
mindannyian eltöltöttünk egy éjszakát a szabad ég alatt. Minden
évben meglátogat bennünket
Vaihingen főpolgármestere, Gerd
Maisch úr, aki mindig ajándékokkal érkezik. De ami talán ennél is
fontosabb, hogy a szívén viseli a két
város kapcsolatát, szeretné, ha a jövőben minél több kőszegi gyermek
juthatna el a sátortáborba, hogy
az ott kialakult barátságok hosszú



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!

évekre biztosítsák a testvérvárosi
kapcsolat fennmaradását. Nem szabad elfelejteni, hogy egy kapcsolat
építéséért, fennmaradásáért mindkét félnek rengeteget kell tennie!
Köszönet illeti azokat, akik a szervezésben a segítségemre voltak:
Bokor Grétát, a lányok kísérőjét,
Kőszeg Város Önkormányzatát és a

Kőszegi Sportegyesület kosarasait,
Táncsics Pétert, a buszok sofőrjeit és a szülőket, akik nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy el tudjunk jutni Németországba, ahol a
táborvezetés és a Betreuer csapat
gondoskodott arról, hogy rengeteg
élménnyel jöjjünk haza.
Riegler András

Bersekről

magyar földben nyughasson, de ez
nem valósítható meg.
Rév településről küldött levelet Hasas János:
„Négy év megfeszített munka,

Trianon után elszakították Magyarországtól a Nagyvárad mellett lévő
Rév települést. Itt fejezte be életét
Bersek József a ’48-as szabadságharc huszárezredese, aki 1807.
december 20-án Kőszegen született, és itt a temetőben – a nevét
viselő iskola által gondozott – sírkő őrzi az emlékét. Rév községben
a sírhantja az 1950-es években
megsemmisült. Az ott élő szórvány
magyarság számára egy összekapcsoló erőt jelent a huszárezredes.
Hasas János 2016 januárjában
azért jött Kőszegre, hogy Bersek
Józsefet újra lehessen temetni a
szülővárosában. A cél az volt, hogy

adományozás, pályázás után
idén november 12-én a Magyar
Szórványnap alkalmából a révi
református gyülekezet szeretné
átadni azt a háromszintes, 530
nm-es új épületet, amely Bersek
József Közösségi, Kulturális és
Szórványközpont nevet viseli
majd. A fejlesztés célja: a településünkön és a mikrorégióban
szórványban élő magyarok hitbeli, kulturális és identitás megőrző
tevékenységeinek, programjainak
helyet adó épület befejezése”.

KZ

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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Cipruson
Augusztus 6-án Kőszegi Testvérvárosi Egyesület által delegált hét diák,
egy kísérő tanár indult el Ciprusra a
„Hobby Education” projekt keretein
belül. Felhőtlen jókedv, izgatottság
jellemezte a csapatot 2400 km-es
úton. Trodosz-hegység vonulatai között megérkeztünk Agrosba, amely
befogadott minket egy hétig. A
projekt alapgondolata új kultúrák,
szokások és emberek megismerése,
valamint a különböző nemzetiségű

fiatalok egymáshoz közelebb hozása, amely egyéni és európai szinten
fontos a diákok számára.
Az itt töltött idő alatt olyan problémákra próbáltunk közösen megoldást találni, mint fiatalok bevonása
a közéletbe, vagy az oktatási rendszer javítása, a diákok felkészítése
a munkaerőpiac számára. Emellett
bepillantást nyerhettünk az itt élő
emberek mindennapjaiba, és megismerhettük egymás kultúráját. Lehetőséget kaptunk Nicosia és Limassol
felfedezésére, valamint kipróbálhattuk különböző konyhák ízeit is.

2017. SZEPTEMBER 12.

„Különbözőek vagyunk, de a
céljaink közösek” – ezzel a mondattal tudom jellemezni az elmúlt
hetet. Európa más és más országaiból érkeztünk, mégis egyenlő
emberekként a világ fiataljait képviseltük. Mindenkinek mást jelent
egy ilyen projekt. Van, akinek a legfontosabb az új hely megismerése,
van, aki elsajátította más nyelvek
alapjait, és van olyan is, akinek a
projekt új kapcsolatok kiépítéséről
szólt. Számomra az Agrosban töltött
idő szellemi felüdülés volt. Tudásanyagom kiszélesedett, életre szóló

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
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

barátságokat kötöttem és felejthetetlen élményekkel gazdagodtam.
Sohasem fogom elfelejteni azt a sok
kedvességet, amelyet a többiektől
kaptam, azt, hogy rengeteg új szót
tanulhattam és taníthattam meg.
Nem számított az, ki honnan jött,
kinek mi az anyanyelve, mert csak
egy csapat fiatal voltunk, hatalmas
álmokkal, tele élettel és egy közös
céllal. Mindannyian – öt országból,
negyven részvevővel érkezők – többek lettünk a projekt által. Egység a
különbözőségben!
Takács Roxána

Tánctábor

Nara Thai Massage

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY
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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)

Kétszer egyhetes tánctáborral készült az új évadra a Dance Jam
tánccsoport a Balog iskolában. Az
első héten a versenyzőket Földesiné
Németh Csilla várta, a napi tréningeket Göböly Bettina vendégtanárral együtt tartották. A lányok tánctudása sokat fejlődött a kemény
edzések hatására, ugyanakkor adódott lehetőség lazításra is, hiszen az
egyik táncos szülei rendelkezésre
bocsátották a kertjüket, medencéjüket, amelyért ezúton is köszönetüket fejezik ki a lányok és a tanárok.
A második héten az óvodások és az
alsó tagozatosok népesítették be
az iskolát. A kicsik a tánc mellett
meséket dramatizáltak, illetve kézműves foglalkozásokon vettek részt,
amelyek megtartásában Kóródi
Sándorné és Horváth Csabáné segített. A gyermekek élvezték a három korcsoportban zajló munkát, az
oklevelek és az ajándékok mellett
sok-sok élményben is gazdagodtak.
A versenyzők első megmérettetése
szeptember 16-án lesz Budapesten, az Interkontinentális Fesztiválon, amely egyben minősítő verseny is. Hajrá Lányok!
Virág Zsuzsa

Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú
lakóit születésnapjuk alkalmából:
Fatalin Józsefné sz. Mészáros Margitot (97), Horváth Lászlóné sz.
Horváth Ilonát (96), Schreithofer
Erzsébet sz. Nyáguj Erzsébetet
(93), Németh Isvánné sz. Polgár
Gizellát (92), Dóra Istvánné sz.
Nagy Margitot (91).
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Mindentudás Egyeteme
A KT U Á LI S

A Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete augusztus 21. és
szeptember 01. között tartotta
a 22. Nyári Egyetemet. KözépEurópa-i nézőpontból a világ ügyei
kerültek terítékre. Több mint 60
kutató, politikus tartott előadást,
amelynek egy részét online közvetítették, így azok megtekinthetők az
FTI honlapján, illetve a Facebookprofilján.
Az FTI főigazgatója, Miszlivetz Ferenc megnyitóját követően Erhard
Busek, Ausztria volt alkancellárja, Bogyay Katalin, Magyarország
ENSZ nagykövete és Réthelyi Miklós, a Magyar UNESCO Bizottság
elnöke egyetértettek abban, hogy
Közép-Európa kihasználatlan tartalék az EU számára.
Bemutatták Bogyay Katalin „Kiáltás a szabadságért” című könyvét.
A szerző elmondta: miként érte
el, hogy az ENSZ-ben nyilvánossá tették a mártír dán diplomata,
Povl Ban-Jensen által 1956-os
menekültekkel készített interjúkat.
A következő napon a világ békéjét
fenyegető veszélyek elhárításáról,
a globális katonai szerepvállalások ellentmondásairól, konfliktus
megelőző diplomácia esélyeiről
hangzottak el fontos megállapítások. Augusztus 23-án délelőtt a
közgazdász viták középpontjába
került a neoliberális közgazdasági
doktrina, a költségvetési egyen-

súly drasztikus eszközökkel történő
biztosítása. A környezeti változások
témájában a Földön rendelkezésre
álló víz és a levegő minőségi és
mennyiségi romlása mögött lévő
társadalmi okokról szóltak az előadások. A migráció egyik legfontosabb kiváltó oka az Afrikát sújtó
környezeti katasztrófa.
A természettudományok szakértői
szerint, hogy a jövő a tudományok
egységesülése, és olyan gyakorlati
eredmények elérése, amelyek révén meghosszabbodik az emberi
élet, javul a minősége, és hatékonyabbá válnak a kutatási eszközök.
Augusztus 29-én a III. Nemzetközi
KRAFT konferencia előadásai különböző európai és észak-amerikai
városok példáin mutatták be, hogy
milyen hatalmas erő rejlik a városi,
társadalmi szövetben, ha azt az
összefogás, a fenntarthatóság és a
kreativitás dinamizmusa mozgatja.
Az előadásokon bebizonyították,
hogy a gazdasági érdek és a környezet érdeke összeegyeztethető.
A jövő egyeteméről szóló beszélgetés résztvevői úgy látták, hogy az
elkerülhetetlen mennyiségi expanzió a minőség rovására ment, így
szerintük az egyetemeknek nyitniuk kell az üzleti világ, a városok, a
civil társadalom fele.
A hagyományokhoz illően esténként a Hangzó Város koncertjeit
hallhatták az érdeklődők.

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
Elvárás: középfokú vagy 8 általános végzettség
Feladat: termékek vizuális ellenőrzése,
elsődleges csomagolási feladatok ellátása

MECHANIKAI SPECIALISTA

1 műszakos munkarendben
Elvárás: műszaki középfokú végzettség: gépszerelő, mezőgazdasági
gépszerelő vagy autószerelő • minimum 4 éves tapasztalat gépek
szerelése, javítása, karbantartása, felújítása terén
Feladat: gépek, gépsorok szerelési, javítási és felújítási munkáinak elvégzése • elkészült gépek, gépsorok tesztelésében való közreműködés

SZERVIZTECHNIKUS

rugalmas munkarendben, elektronikai és mechanikai területre is
Elvárás: középfokú mechanikai vagy elektronikai szakirányú végzettség
• termelési területen szerzett 4 év szerelői, technikusi tapasztalat • kommunikációs szintű angol nyelvtudás • utazási hajlandóság (20-40%)
Feladat: gépek, gépsorok szerelési, javítási és felújítási munkáinak
elvégzése • elkészült gépek, gépsorok tesztelésében való közreműködés
• vevők szakmai és szerviz támogatása • szerelések szükséges
dokumentációjának elkészítése • új gépek berendezések termelésbe
állítása, a rendszer átadása, a termelésindítás segítése,
szakmai instrukciók nyújtása

Amit nyújtani tudunk:
Versenyképes alapbér
Saját munkavállalói, határozatlan idejű szerződés
Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi mértéket
meghaladó műszakpótlékok
Egyénre szabható Cafetéria
Ingyenes buszközlekedés számos településről
Folyamatos képzési lehetőségek
Kedvezményes étkezési lehetőség helyben
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.
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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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Hrvatsko shodišće u Celje
U organizaciji Šandora Petkovića, predsjednika
Hrvatske samouprave u Kisegu vjerniki iz Petrovoga Sela, Narde, Gornjega Četara, Kisega,
Hrvatskoga Židana, Prisike, Unde i Čeprega piše
su krenuli na put u Celje na skupno hrvatsko
shodišće ovoga ljeta. K njim su se uključili prijatelji iz Dušnoka i pišači iz Budimpešte. Tradicija
je već nastala da neki privatniki, neka druženja
želju ov dosta umoran 160 km dužički put s
jilom i pilom malo pofriškati, - čemu se hodočasniki naravno raduju. Tako je obitelj od Imre
Tengeliča od 10 kg mesa napravila faširane ku-

gljice, Fam. Popovič palačinke, Zoli Grossmann
4 pečene šunkice/bunceke, Bela Farkaš, Julija Brezovich, Levente Horvath, Agi Both, Jozsi
Horvath i čepreški hodočasniki soka, piva, sadja,
slatke i slane kolače, čokolade su nudili pišačem
na raznimi štacijami. Po četirednevnom pišačenju 26. augustuša otpodne je stiglo oko 70
hodočasnikov u Baziliku Majke Božje Celjanske.
Rodbina, prijatelji i poznaniki su ih čekali da se
pa skupa obrnu molitvom prošnje i zahvale Blaženoj Divici pri svetoj maši. Glavni celebrant dr.
Michael Staberl je vodio vjersko slavlje, a tam-
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buraši i jačkari Hrv. Jandrofa i Čunova muzički su
ga oblikovali. Fara Hrvatskoga Jandrofa je drugi
dan, nedilju naprik dala na ljetodansko čuvanje
Putujuću Celjansku Mariju fari Cogrštofa. Neka
ov vjerski susret s Majkom Božjom Celjanskom
doprimi odgovornost med ljudi, aldov i pokoru
..kako to Majka Božja u Fatimi prosi.
Augusztus 26-án négynapos gyalogos zarándoklat után érkezett meg a közel 70 fős csoport Kőszegről és környékéről Mariazellbe,
hogy zarándokmise és gyertyás felvonulás
által is köszöntsék a Szűzanyát. A horvát zarándoklatot Petkovits Sándor a Kőszegi Horvát Önkormányzat elnöke szervezi.

Marija Fülöp Huljev
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Pišački hodočasniki iz kiseške okoline

A Kőszegfalvi SE 1958-ban alakult, akkor épült
meg a jelenlegi pálya. Sajnos több játékos bevonult katonának és így megszűnt a csapat. A
lelkes sportemberek 1992-ben újraindították a
csapatot a bajnokságban. Jelenleg a szombathelyi csoportban a III. osztályban szerepelnek
jó eredménnyel, 1-5 hely között végeznek a
bajnokságban. Nincs annyi kőszegfalvi játékos,
hogy a helyi labdarúgók alkossák a csapatot, így
vidékiekkel pótoljuk a hiányt. Több játékosunk
kőszegi. Gólkirályunk Slankovits Oszkár, több
évig gyártotta a gólokat. Sajnos pályafutását
befejezte Pukler Péter, nehéz a pótlása a középpályán. Bal szélen jól teljesít Nagy Milán. Jól irányítja a középpályát, hasznos tagja a csapatnak
Ódor Márió, valamint Németh Krisztián (Kiki). Két
jó képességű helyi fiatalt sikerült beépíteni a csapatba, Horváth Dávidot és Kogler Mátét. A bajnokságot az új edzővel nem a legjobb formában
sikerült kezdeni, de bízunk a jó szereplésben.
Több alkalommal TAO pályázaton vettünk részt,
ennek eredményeként pálya gondozásához vásároltunk fűnyíró traktort. Tavaly beadott pályázatunk nem hozott eredményt, de nem mondunk le
a közösségi ház építéséről. Mindig arra törekszünk,
hogy a pályát és a hozzá tartozó területet gondozzuk, és fejlesszük. Tavaly felújítottuk az öltözőhöz

és a pályához vezető járdát. Szerencsére lelkes
kőszegfalviak segítik a
munkánkat, ha nagyobb
a feladat, több a munka,
jönnek és dolgoznak. A
teljesség igénye nélkül
például az esőbeálló Váradi József ács és Wurst
Antal tetőfedő irányításával készült el. Köszönetet mondunk minden
segítségért!
Gyarmati Kálmán

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Kőszegfalvi SE
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Mesterkurzus és az Angelika Leánykar
KU LT Ú R A

A korában tervezett kamarazenei
fesztivál anyagi feltételek hiányában nem valósult meg – kaptuk a
tájékoztatást Sebestyén Ernő Liszt
Ferenc-díjas zongoraművésztől, aki
számos kitüntetés tulajdonosa, 12
éve Kőszegen él. Fontos céljának
tekinti a város zenei életének fejlesztését. Elhatározását mesterkurzusra váltotta, amelyet augusztus
12 – 19. között valósított meg a Dr.
Nagy László EGYMI dísztermében.
Több hallgató tudása mélyült el a
hegedülés és zongorázás művészetében, ez utóbbira Bognár Ferenc
zongoraművész tanította a növendékeket. A Keszthelyről érkezett

Alföldi Nelli megismerte a hegedülés
művészi technikáját,
az Augsburgban tanító dr. Urlich Graba
kifinomult zongoratudását mutatta be
a közönségnek az
augusztus 18-án tartott házi koncerten.
Ennek lett részese
Gráf Zsuzsanna karnagy vezetésével az
Angelika Leánykar,
a baráti találkozó részeként Ave Mariát énekelték el a
mesterkurzus résztvevőinek, a kö-

Szüleit átölelhette
Szeptember 1-én az Európa Házban tartották a Creative Art Díj
versenyét, amelyet Vukán György,
Kőszeg város díszpolgára alapított. Indoklásként megfogalmazta:
„a zenész elsősorban attól zenész,
hogy a saját gondolatait játssza”.
Vukán György előre gondoskodott
arról, hogy 2029-ig az ő aláírásával vehessék át az oklevelet a
díjazottak. Két állandó tagja van a
zsűrinek: Szakcsi Lakatos Béla Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész,
és Binder Károly Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, egyetemi
tanár. Miután kihirdették az
eredményt, a 17 éves ifj. Balázs Elemér győzelmét Szakcsi
Lakatos Béla, aki improvizáló
művésznek nevezte önmagát,
elmondta: „végső győztes a
győztes, mindez, mind a négy
versenyzőnek benne van a
pakliban, mert a tehetségük
fantasztikus”. A verseny céljaként említette Binder Károly az improvizáló képesség
fejlesztését. A zeneakadémián
tanuló zongorista, ifj. Balázs
Elemér a díjátvétel után arról
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beszélt, hogy a két és fél óráig tartó
versenyen elsődlegesen a társaknak
szurkolt. A legnagyobb örömet talán akkor érezhette, amikor oklevelével a kezében szüleit átölelhette.
Az elhangzottak szerint 10 versenyzőből a hangfelvételek alapján
választották ki azt a négy főt, akik
Kőszegen szerepelhettek a zenei
versenyen. Papp Tamás és Raffael
Márió megosztott második helyezett lett, és harmadik helyezést ért
el Binder Márió.
KZ

VERSEK KŐSZEGRŐL. Gyakran olvashatunk arról, hogy verseskötetek
jelennek meg. Ritkább azonban az olyan hír, hogy külföldi lapok hasábjain kortárs magyar költők művei olvashatók.Tóthárpád Ferenc több versét Pallai Károly Sándor fordította angolra. A kőszegi szerző rövid életrajzával ezek közül jelent meg kettő, a Seychelle-szigetek Sipay – irodalmi
áttekintés alcímű folyóiratának júniusi számában. Gratulálunk!

zönségnek. Sebestyén Ernő meghívásának szívesen tettek eleget. Az
erős kőszegi kötődéssel
rendelkező
karnagy
elmondta, hogy a leányok négy napon át a
zeneiskolában készültek fel az őszi koncertekre. Azért is jöttek
Kőszegre, mert imádják
a várost. Az énekesek
napi hét–nyolc órát
dolgoztak, gyakoroltak
a Kodály évfordulóhoz
kapcsolódó őszi Madrid-i koncertekre.
KZ

Színházi évadról
Rendkívüli évaddal és kínálattal
zárta a nyarat a 35 éves Kőszegi
Várszínház. Eddig még nem volt
arra példa, hogy összesen hat kőszegi produkció szerepelt volna a
műsorban. A négy saját bemutató
mellett egy ráadás- és egy „meglepetés-előadással” rukkolt ki a színházi szervezőgárda.
„A családoknak szólt Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni című
darabja, melyet a Mesebolt Bábszínházzal közösen állítottak színre.
Gergye Krisztián újra hazatért, ő
rendezte Nyikolaj Koljada: Murlin
Murlo című „világvégi vígjátékát”, amely a társulatával közösen
készült. Az önálló nagyszínházi
bemutatót a már ismert Kelemen
József rendezte. A talizmánt összesen nyolc alkalommal és a Köszönet estély(j)én játszották. A sort a
GarázsBanda című, a Dumaszínházzal közösen színpadra állított
koncertszínházi premier zárta.
„Ezek mellett bemutattuk egy kő-

szegi szerző, kőszegi történésen alapuló művének FÉLolvasó színházi
előadását, Tóthárpád Ferenc Vadalma című művét, ami ezzel hazatért;
és visszatért a tavalyi HOPParttal
készített közös bemutató az Árpádház is” – nyilatkozta Pócza Zoltán
igazgató.
A kínálat gazdagsága annak is köszönhető, hogy az elmúlt évihez
képest 10 millió forinttal több pályázati pénzből gazdálkodhattak. A
meghívott előadásokkal együtt egészen augusztus 4-ig szórakoztatták
a közönséget a várszínház előadásai. Az összesen 32 előadást 5638
fizető néző tekintette meg. A kasszát
16,3 millió Ft bevétel gyarapította.
A látogatottsági adatok nagyon jók,
az átlagot A talizmán rontja. Több
száz fős a hiány, amely részben az
időjárás miatt, részben pedig azért
lehetett, mert a megyei rendezvények gazdag kínálata több esetben
elvitte a fizetőképes közönséget.
Tóthárpád F.

2017. SZEPTEMBER 12.

Valami hiányzik?!
Szűknek bizonyult a kiállítótér,
olyan sokan eljöttek Trifusz Péter
Hiánygyűjtemény című kiállításának megnyitójára augusztus 25-én
az Öregtoronyba.
Hiánygyűjtemény. Jó cím! Az érdeklődő felkapja a fejét ugyanúgy,
mint amikor meglátja a csomagolópapírral betekert szoboralakot a
meghívón.
A fotóünnepen Mizsei Zoltán (iASK)
„hiány-pótló” zenész köszöntőénekét lelkes taps jutalmazta. Miszlivetz
Ferenc (iASK) főigazgató üdvözölte
a látogatókat, Bánfalvi István „művészet-fogyasztó” szociálpolitikus
pedig élvezetes előadással szólt
a hiány fogalmáról, és méltatta a
kiállított műveket. „Minek itt beszélni arról, ami éppen itt: nincs?”
„Lehet-e fotografálni a hiányt?” –

kérdezte. A nézelődők bizonyára megállapították, hogy
igen, lehet! Lehet sejtetni azt,
ami ott van és
mégis hiányzik, és azt is,
ami hiányzik és
mégis ott van!
Ha belegondolunk a képek – bizonyára tudatosan
elrejtett (hiányzó?) – mélyrétegű
üzeneteibe, akkor több érdekesség
is felfedezhető a témák és megfogalmazások sokaságában.
Aki ismeri a kőszegi alkotó munkáit,
tudja, hogy Trifusz Péter felvételei
nem öncélú alkotások. Nem elégszik
meg, nem elégedhet meg a látvány

adta esztétikai élvezettel. Pedig
nagy a kísértés a felületes élvezetek
begyűjtésére. Szép képeket hozott
még akkor is, ha azokon az enyészet
– a park egy szegletében, az egykor
sokakat csobbanásra késztető medencében, a fonnyadó almák ölében
vagy egy málló téglakerítés mögött
– „totális uralomra tör”!
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A hiányok (mulasztások?)
sorában, az értő látásmód a
rendteremtő egészet ábrázolja úgy, hogy abból mindenki
annyit ért meg, amennyire őt
magát a tárlatlátogatói jelen
felhatalmazza!
A belépő tekintetét szinte
azonnal magához vonzó tájtrikolorral szemben ott van
egy kép, a „Nem látni”. Fehér „semmijéből”, kiszüremlik valami, valaki… talán a
lelkiismeret?
Hiánygyűjtemény – mondja
a kiállítás címe, és hirdeti a szépség, a felülkerekedő rend diadalát.
Látogassanak el az Öregtoronyba,
és döntse el mindenki maga, kinek
mi hiányzik, ha hiányzik egyáltalán!
(A kiállítás megtekinthető szeptember 29-ig, hétköznapokon
9.00–16.30-ig.)
Tóthárpád F.
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Megdicsőült borostyánhalál Örökségek olvasókönyve
Otto Potsch műveiből nyílt kiállítás
a vár lovagtermében szeptember
1-jén. (A különleges alkalmon a
Kőszegi Vonósok közreműködtek.)
A belépő látogatót egy kétnyelvű
tábla fogadja: „Vasvármegye, Borostyánkő község, Kőszegi Járás.”
A megnyitóra a művész nem tudott
eljönni. A fia és annak felesége (a
borostyánkői Sziklamúzeum két
tulajdonosa) volt jelen. Otto Potsch
nem csak fotózik, féldrágakövekből és fémből is készít szobrokat.
Ő az egyetlen Ausztriában, aki
nemesszerpentint és természetes
borostyánkövet megmunkál.
A kiállítás ötlete Gerhard Krutzlertől
eredt, a Kőszegi Művészeti Egyesület pedig támogatta a kezdeményezést. A lovagterem falain
kihelyezett felvételekről évezredek
borostyánba dermedt hírnökei tekintenek ránk. Különleges érzés
megtapasztalni a múlt sok-sok éve
holt hírnökeinek a „jelenlétét”. Két

tárló a kincsek fotografálásának
kezdetleges módját mutatja be, és
a teremben három újrahasznosított
vashulladékokból alkotott kompozíciót is elhelyeztek.
Az érkezőt – teljes nevén említve –
Henri Marie Raymond de ToulouseLautrec Monfa (1864-1901) vasszobra fogadja. A látvány nem hagy
kétséget: rendkívül tehetséges és
kreatív alkotó keze nyomát viseli a
mű. Ugyanez mondható el a másik
két tekintetet vonzó alkotásról. Az
egyik egy teljes körmenetet (püspökkel és hívekkel…) megjelenítő
miniszobor-együttes, a másik pedig
egy önfeledt fúvószenész fémbe álmodott ember nagyságú figurája.
Külön mindegyik „műfaj” is sok érdekességet tartogat, ha rászánjuk
az időt, és elmélyedünk a részletekbe is. (A kiállítás hétfő kivételével
naponta október 1-ig megtekinthető.)
Tóthárpád F.

Szeptember 8-án 11 órakor
mutatták be a Chernel Kálmán
Városi Könyvtárban Ilon Gábor
Kőszeghegyalja régészeti örökségének olvasókönyvét, amelyet
Trifusz Péter illusztrációja díszít.
Huber László köszöntője után a
könyvről Bokányi Péter, iASK kutató, tanár, irodalomtörténész beszélt. Az író életútjáról is készült
könyv, eddig nyolc kötete jelent
meg különböző témákban. Ilon
Gábor régész 60. születésnapján
mutatták be először az örökségekről szóló olvasókönyvét. Ebben
összefoglalva Kőszeg város múltját
és történelmét hozza közelebb az
olvasóhoz, melynek célközönsége az iskolás korosztály. A könyv
két egységből áll; Kőszeg belvá-

rosának feltérképezése régészeti
szempontból és Kőszeghegyalja
régészeti örökségének bemutatása.
Ez a könyv tankönyvnek is megfelelő lenne, ugyanis kidolgozott
módszertani háttérrel rendelkezik. A történelem mellett a régész
munkájával is megismerkedhet az
olvasó. A könyv borítóján a Jurisics
tér, illetve a Városháza található,
mely kiemelkedő épület egy régész
szemével. Az író célja, hogy a szakmáján keresztül minél nagyobb
ismeretet adhasson az olvasóknak.
Hiszen hazaszeretet nem létezhet a
haza ismerete nélkül. Készül a következő kötet is, melyben további
települések régészeti örökségét
tárja fel Ilon Gábor.
Kiss Alexandra

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Monarchia koncert

Száz éve bomlott fel a Monarchia

KU LT Ú R A

2018-ban lesz 100 éve annak,
hogy az Osztrák Magyar Monarchia
felbomlott. Sebestyén Ernő Liszt
Ferenc-díjas zongoraművész az évfordulóhoz kapcsolódva idén őszre
tervezi az első Monarchia koncert
megvalósítását, amelynek lesz folytatása. Ennek egyik fontos feltétele a Dr. Nagy László EGYMI-ben
lévő, a művész tulajdonát képező,
ritka kincsnek számító Bösendorfer Imperiál zongora. „Családi
körben”, a Kodály Ünnep napján,
május 27-én délben tartott – talán
soha, újra meg nem valósítható –
koncertje után ezen
a hangszeren is bizonyította Vásáry Tamás
Kossuth-díjas zongoraművész (fotó)
felülmúlhatatlan tehetségét. A géniuszi
tudásának elismerése, hogy augusztus
20-án Erdő Péter
bíboros és Vásáry Tamás zongoraművész

a Sándor-palotában vehette át
Áder János köztársasági elnöktől a
Magyar Szent István Rend díjat.
Az államfő szavai szerint mindazok
kapják meg az „elismerést, akik
megerősítik: emberként és magyarként is mindenkinek küldetése,
hogy a maga egyedi teljesítményével, ötleteivel, elszántságával
gazdagabbá tegye ezt a világot”. A
díjat 1764. május 5-én Mária Terézia alapította.
Miért lesz az első Monarchia koncert a Dr. Nagy László EGYMI dísztermében? Vagyis abban az egy-

kori kápolnában, ahol Ferenc
József császár és II. Vilmos császár találkozott, imádkozott 1893
szeptemberében. Az akkori Magyar
Hírlap részletes tudósítást adott a
Kőszegen és környéken megrendezett – 140 ezer fő katonát számláló
– hadgyakorlatról. Ferenc József
udvari vonat érkezésekor a környező falvak lakói tiszteletüket
kifejezve fáklyás világítást adtak, örömtüzeket gyújtottak. A
megérkezés után Ferenc József
fogadta II. Vilmos német császárt a kőszegi vasútállomáson.
Diadalkapukon keresztül – egyiket
a Kiss János utca elején állították
fel – haladt a király és kísérete a
szállása felé, a katonai álreáliskolába. Estére az egész város
fénybeborult, az uralkodók
tiszteletére újrajátszották
Kőszeg 1532-es török
ostromát, majd az egész
napos ünneplés tűzijátékkal és estéllyel ért véget.
(Ezt az eseményt a mai olvasó elé tárja érdekfeszítő
módon a www.koszeginfo.
hu honlap, amit Kiss András és csapata üzemeltet.

Díszkapu a Kiss János utca elején

A Monarchia koncert megvalósítása érdekében szeptember 1-jén
megbeszélést tartott prof. dr.
Miszlivetz Ferenc, Erhard Busek
Ausztria egykori alkancellárja és
Sebestyén Ernő hegedűművész.
Az osztrák Keresztény Konzervatív
Párt elnöke örömmel fogadta, és
támogatásáról biztosította a Monarchia koncert megvalósítását.
Kiválóak a lehetőségek arra is,
hogy a Habsburg család tagjai is
részesei legyenek a várható ünnepségsorozatnak.
Kámán Z

IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:

+36 30 5 870 870
NYITVA TARTÁS:
FELNŐTT ÉS
GYERMEKFOGÁSZAT
SZÁJSEBÉSZET

HÉTFŐ, PÉNTEK 8-16h
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK 12-20h
9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

IMPLANTÁCIÓ
ÍNYBETEGSÉGEK
KEZELÉSE
FOGPÓTLÁS
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Látogassa meg
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu

Istennel…
A nyáron új lelkipásztorral találkozhattak a kőszegi hívek. Kovács Richárd augusztus 10-től
kezdte meg szolgálatát városunkban.
Richárd atya 1985-ben született Szombathelyen. Az általános iskola felső tagozatát a szombathelyi Püspöki Általános Iskolában végezte,
majd a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban tanult és érettségizett. A papságra a
győri szemináriumban készült.
2010-ben szentelték pappá. Szolgálatát Sárváron kezdte, majd kétévenként újabb településeken folytatta munkáját. Körmend, Lenti és
Zalaegerszeg után került Kőszegre.
A Lentiben töltött káplánsága idején – ahogy
most is az ottani plébános és segédlelkész –
Lendvára is átjárt. Hittant tanított az ottani
magyar iskolásoknak, de keresztelt is. Zalaegerszegen egy évig a kertvárosi plébánián kisegítő lelkészként tevékenykezdett, és vele indult

Reformáció 500
2018-ban lesz 770 éve, hogy a feljegyzések először említik Nemescsó község nevét. Nemescsó
Vas megye egyik legrégibb községe. A 17. század első felében már élt itt gyülekezet, a faluban
1630-ban már volt lelkész. A Németországban
tanult evangélikus lelkészek szolgáltak a faluban, ahol az egyház német mintára árvaházat
működtetett. Az itt szolgálók bibliát fordítottak,
énekeskönyvet írtak. 1702-től latin nyelvű iskola indult a községben. Az evangélikus vallás
1554-től van jelen, a feljegyzések szerint Kőszegen is ettől kezdődhetett. A nemescsói templomot Szent Péter tiszteletére építették fából,
először a katolikus hívőket szolgálta. 1681-től
Kőszegről Nemescsóba jártak vallásgyakorlásra,
de ekkor már kőből készült falú templomba, száz
év kötötte össze Nemescsót és Kőszeget vallásgyakorlás szempontjából. Az 1681-es soproni
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a kórházlelkészi szolgálat a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban.
Jelenleg az Árpád-házi Szent Margit Oktatási
Központ iskolalelkésze és káplán a Jézus Szíve
Plébánián.
Az első személy, aki a hitéletben nagyobb hatást gyakorolt rá, a nagyapja volt. Vele kezdett
a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházba járni, de ami a papi hivatás kapcsán
jel volt számára, az egy iskolai hittanóra volt a
6. osztályban. Az országban Angelico atyaként
a rajzairól ismert pap, Stift Zoltán hatására – a
személyisége miatt – érezte először, hogy „Én is
szeretnék olyan lenni, mint ő!” Hatással volt még
rá Martos Levente Balázs atya is, a székesegyház egykori káplánja.
Fiatal kora ellenére több településen szolgált.
Minden kezdet újabb kihívásokkal járt. Ezzel
kapcsolatban említette találkozásunkkor, hogy
„nemrég ért véget az iskolai lelkigyakorlat.
Mondhatni: kezdenek már befogadni.”
Kovács Richárd megérkezett! A kőszegi hívek szeországgyűlésen döntés született, amely szerint
csak artikuláris templomokban lehetett istentiszteletet tartani a protestánsoknak. A kőszegi gyülekezet artikuláris helye Nemescsó lett. Ide járt
a megye észak-nyugati lakossága, Oberwartról
és Muravidékről is. Egy kis templom állt már
itt, amit meg is kellett nagyobbítani, egy pajtát átalakítottak a német nyelvű istentiszteletek
számára. Nemescsó lett számukra az iskolázás
helyszíne is a következő évszázadban magyar,
vend és német nyelven. Ebben az időben azonosak voltak a lelkészek és a tanítók Kőszegen
és Nemescsóban is. 1781-ben II. József türelmi
rendeletében kérvényezték, hogy a kőszegi lelkészek visszatérhessenek Kőszegre Nemescsóból. 1783-ban tartották Kőszegen az első istentiszteletet először magyar, majd német nyelven.
Másnap a reggeli áhítat után az első temetési
szertartás következett. Június 25-én tették le
Kőszegen a templom alapkövét, amely öt hónap
alatt épült fel. Sartoris Szabó János Nemescsó-
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retettel és várakozással fogadták. Nem hiszem,
hogy csalódunk, hiszen érvényes újmisés jelmondata: „Istennel nagy dolgokat viszünk végbe”!
Tóthárpád F.
ra kerülésével új fejezet kezdődött a gyülekezet
életében. Könyvek sorát adta ki, amelyben az
olvasásra, imádkozásra, bibliai történetekre helyezte a hangsúlyt. Az evangélikus egyházban
első volt, aki kollégiumot nyitott. Sartoris az
egyetlen olyan lelkész, aki a nemescsói kriptában nyugszik. Kuzmits István négy évig tanított,
más források szerint lelkész is volt. Ez idő alatt
megjelent a vend ábécéskönyve, énekeskönyve.
Munkássága a vend nyelv, irodalom és identitás szempontjából alapvető. A türelmi rendelet
után kisebb lett a gyülekezet, a létükért kellett
küzdeni, de a mai napig erősen megtartották
a vallásukat. A nemescsói gyülekezet egyik
„nagy fia” Péterfy Sándor, a „tanítók atyja”, aki
Budapesten tanított, itt alapította meg a Tanítóegyletet önképzés és önsegélyezés céljából.
Számtalan publikációja jelent meg az oktatás
ügyéről. A falu mély tisztelettel őrzi emlékét.
1991 – 2004 között segédlelkészek szolgáltak a
gyülekezetben, majd 2004-ben érkezett segédlelkészként Kalincsák Balázs és felesége, akik
ma is itt szolgálnak lendületesen, megelevenítve
az evangélikus életet. Lélekszámban nem lettek
nagyobbak, de a társgyülekezet keretében, a
belső megújulásával új közösséget alkotnak.
Kiss Alexandra

Dumovits István
Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében 2017. augusztus 1-jei hatálylyal Dumovits István horvátzsidányi plébános
nyugdíjazás iránti kérelmét elfogadta, felmentette Und Plébánia, valamint a horvátzsidányi
általános iskolai hitoktatás ellátása alól, s egyben a horvátzsidányi plébániai kormányzóvá
nevezte ki.
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Programajánló

Könyvtári hírek

Szeptember 16.
Szeptember 16.
Szeptember 16.
Szeptember 16–17.
Szeptember 17.
Szeptember 21.
Szeptember 22–24.
Szeptember 29.

Szeptember 1-jétől újra hosszabb nyitvatartási időben vehetők igénybe
a könyvtár szolgáltatásai. A felnőttrészleg kedden, szerdán és pénteken
8.30-17.30-ig, csütörtökön 19.00-ig, szombaton 13.00 óráig tart nyitva.
A gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00-17.00 óráig fogadja látogatóit,
és újra kinyit szombatonként is 8.30-12.00 óráig.
Szeptembertől Olvasó, mért tetted ezt velem? címmel megrongált
könyvek kiállítása nyílik a felnőttrészlegben.

Szeptember 29.
Október 1 .
Október 1.
Október 5.
Október 7.
Október 7–8.

Lukácsházi szüret
Autómentes Nap
14.00 – I. Kőszegi Sörsétány – Diáksétány
Kulturális Örökség Napjai Kőszegen
Citycross Verseny
Város Bora választás
Kőszegi Szüret
Keleti Ágnes Színészportrék című kiállításának megnyitója
17.00 órától Kutatók Éjszakája a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete szervezésében
17.00 – Az idősek és a zene világnapja –
OpeRETtRO Társulat – Jurisics vár
35. Írottkő Futás
18.00 temető – Aradi vértanúk napja –
Nemzeti Gyásznap
Búcsúznak a madarak! Madármegfigyelés
és madárgyűrűzés az Európai Madármegfigyelő Napok keretében az Abért-tónál
Velemi Gesztenye Napok

Citycross verseny
Szeptember 16 – 17-én az Autómentes nap keretében rendezik
meg a 9. METRINWEST mérlegtechnika CITYCROSS KŐSZEG kerékpár versenyt.
Szombaton 9.00 órától a kicsiké
a főszerep a Kőszegi Kerékpáros
Egyesület Minicitycross versenyén,
amelyhez szervező partnerként
csatlakozott az Írottkő Natúrparkért Egyesület és a Kőszegi Rendőrkapitányság. A 14 év alatti bringások mérhetik össze a tudásukat
a Fő téren megépített, akadályokkal tarkított pályán.
Vasárnap lesz az igazi, látványos
verseny, Fő téri rajt és cél helyszínnel minden eddiginél hosszabb
pályán (térkép fotón). Itt mérhetik
össze a tudásukat azok, akiket évről évre idecsalnak a város különleges utcái, sikátorai, lépcsői és a
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KKE Alpokcycles lelkes és kreatív
csapatának akadályai, ugratói.
A verseny 11 órai harangszóra indul,
és következik az egyórás őrült hajsza. Az lesz a győztes, aki a legtöbb
kört teljesíti a nézők számára is izgalmas pillanatokat ígérő pályán.
Idén a verseny mellett különböző
korok technikáival is találkoznak
az érdeklődők a Fő téren! A Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség
(KOKSZ) a kezdetektől mutatja be a
bringázás szépségét velocipédekkel,
múlt századi verseny kerékpárokkal felvonulva, korhű ruhákban.
A környék kerékpár forgalmazói
a legújabb bicajokat, e-bike-okat
muttatják be, lesz lehetőség kipróbálásra is. Ugyanígy spinning kerékpározásra, valamint idén a mérlegek
is fontos szerephez jutnak a verseny
kapcsán, de ez legyen meglepetés.

RENDEZVÉNY:
Szeptember 14. (csütörtök) 17.00: Kelet és Nyugat találkozása
egy Cseppben. A hagyományos kínai orvoslás és a Bach virágterápia
ötvözése. Tóth György bemutatkozó előadása.
Szeptember 21. (csütörtök) 17.00: Olvasókör. Téma: Wass Albert A
funtineli boszorkány (3. rész).
Szeptember 27. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház.
Szeptember 28–29. (csütörtök-péntek): A Népmese napja alkalmából
papírszínházi mesék óvodásoknak.
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Kőszegen Október 3–8.
Részletes program a könyvtár honlapján és a plakátokon!
október 3. (kedd) 17.30: Úti beszámoló Afrikáról.
október 4. (szerda) 17.00: Boldog öregkor: Hogyan ne váljunk áldozattá? A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Alosztálya munkatársának előadása.
október 5. csütörtök délelőtt: Mesék a vízről óvodásoknak.
16.00: A Hazai vizeken című mobilfotó-kiállítás megnyitója.
17.00: A LÉLEK NYELVE A BETEGSÉG című előadássorozat
első alkalma. Téma: A béke és egyensúly megteremtése
kapcsolatainkban. Előadó: Tóth György
október 6. (péntek) 16.30: Tini olvasókör. Mi fán terem az olvasásterápia? Ujvári Andrea bemutató órája.
október 8. (KÖNYVES VASÁRNAP): Rendkívüli nyitva tartás 14-18
óráig!
16.00: ARANY 200: Fűzfa Balázs irodalomtörténész és Szabó
Tibor színművész zenés Arany János-emlékestje.
Október 9. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub az 1. emeleten, Kézimunka-kör a 2. emeleten.

Megismétlik a koncertet
Viharos sikerrel zárta a nyarat augusztus végén Marton-Szálláson a
Kőszegi Vonósok együttese. Gyönyörű környezetben, lovaglással,
íjászattal, éjszakai túrával és soksok zenéléssel készültek a vasárnap
délutáni koncertjükre. A házigazdák idén is kitettek magukért, egy
fiatal fenyves erdőben alakították
ki a színpadot. A koncert egyik
témája az iskolakezdés volt, de
sajnos, az időjárás is megmutatta,
hogy mennyire szeszélyes tud lenni. A dallamok sem tudták szétkergetni a koncert elején gyülekező
esőfelhőket. Telemann Iskolamester
című kantátáját villámlás és hatal-

mas eső szakította meg már az első
dallamok felcsendülése után. A zenészek és a nézők némi törölközés
után a szénapadláson folytathatták
az emlékezetessé váló koncertet,
melynek záró akkordjaira a nap
utolsó sugarai is megérkeztek.
Aki lemaradt az élményről, az október 1-jén, vasárnap 17 órakor
bepótolhatja az Árpád-házi Szent
Margit Általános Iskola dísztermében, a Zene világnapja tiszteletére
elhangzó koncerten. Szólisták: Tóth
Flóra, Mizsei Zoltán, Nagy Bálint
és Scheer Uwe. Közreműködnek az
Árpád-házi iskola diákjai és a Kőszegi Tücskök.
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Látogassa meg Kőszeg különleges értekeit! Kőszeg idén is csatlakozott a
Kulturális Örökség Napjaihoz, amelyet szeptember 16 –17-én rendeznek
meg. Az érdeklődő olyan helyekre juthat el, amely máskor nem lehetséges. Nyitott kapukkal, több helyen szakvezetéssel várják Önt. Nézzen meg
Kőszeg város értékeiből egy csokorra valót!
Szeptember 16. szombat
9 – 17 óra Arany Egyszarvú Patikamúzeum • 10 – 17 óra Jurisics vár
– Kőszegi Várkiállítás – Vár nyugati tornya • 9 – 17 óra Hősök tornya
– Tábornokház • 10 – 12 óra Szent Imre templom tornya (szakavatott
vezetéssel) • 10 –12 óra Jézus Szíve templom tornya • 14 –16 óra KelczAdelffy Árvaház – volt kőszegi tanítóképző • 15 órától Kőszeg szakrális
emlékei, a reformáció kincsei – vezetett séta (találkozás a Jurisics-téri
Városkútnál) • 15 – 17 óra Református templom • 15 – 17 óra „Iskola
a határon” - Dr. Nagy László EGYMI Kápolnája, ma díszterme, vezetéssel
16 –17.30 óra Árpád-házi Szent Margit Iskola zárda temploma
Szeptember 17. vasárnap
9 – 17 óra Arany Egyszarvú Patikamúzeum • 10 –17 óra Jurisics vár
– Kőszegi Várkiállítás – Vár nyugati tornya • 9 –17 óra Hősök tornya –
Tábornokház • 14 –16 óra Zsidó temető, vezetett séta • 14 – 18 óra
Evangélikus templom, vezetett megtekintés • 15 –17 óra Városháza, vezetett megtekintés

Kutatók éjszakája
Kutatók Éjszakája lesz 2017. szeptember 29-én az FTI-IASK-ban!
Kőszeg másképp
Ahogy eddig még nem láttuk a várost. Időponthoz kötött túrák Kőszeg
belvárosában. A Beszélő Házak projekt újhullámos bemutatása. Csoportos indulások (minimum létszám:
10 fő) a Zwinger (Öregtorony) előtti
parkolóból. Időpontok: 17–17.40,
18–18.40, 19–19.40, 20–20.40
Gyalog-galopp Kőszegen
Városismereti vetélkedő, különböző
helyszíneken. Mindezt a kincskeresés ihlette keretek között. A csapat
kap egy rejtvényekkel teli feladatlapot, amelyek az egyes állomásokhoz kapcsolódnak.. A kalandtúra
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szórakoztató. A játék a Zwinger (Öregtorony) előtti parkolóból
startol. Egyeztetés és bejelentkezés: eszter.takacs@iask.hu
Digitális Erőd
Logikai fejtörősorozat megoldása
az Európa Házban (Takács Eszter,
Márczi Reni, Dóka Heni) 3-5 fős

csapatok előzetes regisztrációval
jelentkeznek és vesznek részt a
játékban, 1 játék kb. 30 perces,
így óránként indulnak csapatok:
17-22 óráig folyamatosan játszható. Rajtatok múlik, hogy sikerül-e
megállítani az elszabadult gyilkos vírust! Helyszín: Európa Ház.
Egyeztetés és bejelentkezés: eszter.
takacs@iask.hu
Érzékszervek csapdájában
Hang-, szaglás-, látástesztek mindenkinek! Te hogyan boldogulnál,
ha az egyik alap érzékszerved nélkül kellene boldogulnod? Gyere el,
és teszteld magad! Időpont: 17 –
22 óra. Helyszín: Zwinger
Túró Rudi teszt
Te vajon bármikor felismernéd a
Pöttyös-ízt? Kóstold végig a kínálatot és szavazz arra, amelyik szerinted az igazi Pöttyös Rudi! Helyszín: Európa Ház
Óriás SUDOKU – Európa Ház
kertjében, 17 – 22 óráig játszható.
FTI-IASK vár minden kedves érdeklődőt, kicsit és nagyot egyaránt!
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Kőszegi Szüret 2017.
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
szeptember 21. csütörtök
18.00 Város Bora Választás (zártkörű rendezvény)
szeptember 22. péntek
17.00 rendezvénysátor (Károly Róbert tér) – hivatalos megnyitó, az első
hordó bor csapra verése, közreműködnek a Kőszegi Tornyosok
17.15 rendezvénysátor – Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara
18.30 rendezvénysátor – Borkirálynő választás, Város Bora
eredményhirdetés
20.00 Fő tér – Fúvós Szerenád: Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara
21.30 Fő tér – BE-JÓ Tűztáncosok
21.30 rendezvénysátor – Beatrice koncert

I R Á NYT Ű

Rendkívüli lehetőség!

2017. SZEPTEMBER 12.

szeptember 23. szombat
10.00 Fő tér –Vendégzenekarok zenés fogadása
12.00 éttermek – Jó ebédhez szól a ... fúvószene
14.00 a város utcáin – Szüreti Karnevál
16.00 Fő tér – Jurisics tér: Fúvós térzene
rendezvénysátor – művészeti csoportok bemutatói: Dance
Jam, West Side TSE, BE-JÓ Táncegyüttes
17.30 rendezvénysátor – Fúvós-show
18.30 Fő tér (csak jó idő esetén) – Cabo Wabo Party Band, vendég:
Meggie
21.00 rendezvénysátor – Szüreti Bál – Fáraó Együttes
21.00 Fő tér – Táncoló Lángok
szeptember 24. vasárnap
14.00 rendezvénysátor – RépaRetekMogyoró Társulat zenés gyermekműsora
14.30 rendezvénysátor – Kőszegi Orientális Táncklub és vendégei
15.00 Fő tér – Stihl Timbersports Show
15.00 rendezvénysátor – Boros ÖRÖMZÖLDEK Zsuzsival és Dórival
16.00 rendezvénysátor – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Tulipánt
Zenekar
17.00 rendezvénysátor – ATARU Taiko
17.00 Fő tér – KVARC
19.00 rendezvénysátor – KELEMEN KABÁTBAN koncert
kb. 21.00 Károly Róbert tér – Tűzijáték
A rendezvény ideje alatt a Károly Róbert téren Vidámpark,
ételkülönlegességek, bor és pálinka stand várja a kedves látogatókat!
A Fő téren és a Jurisics téren kézműves kirakodóvásár!
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg!
A Nyugat-Dunántúl Kiemelt Rendezvénye!
Jó minősítésű Gasztronómiai Fesztivál!

Mobilfotó pályázat
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár mobiltelefonnal készült fotókra pályázatot hirdet. A beadási határidő szeptember 23. 12 óra. Az alkotásokat október 5-én 16.00 órakor kezdődő kiállításon mutatják be.
Részletek www.koszeg-konyvtar.hu honlapon.
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Labdarúgás: Elrajtolt a bajnokság

SPO RT

Két győzelemmel rajtolt a KFC a megyei első osztály 2017-18-as bajnokságában. Két újoncot a másodosztály szombathelyi csoportjának bajnokát,
Vasszécsenyt és a sárvári csoportelső Ikervárt gyűrték le a kőszegiek. Vasszécsenyben, az első félidő középső harmadában két, gyors egymásutánban
elért góllal elhúzott a Kőszeg. Hamar jött a szépítő gól is. Az események a
mérkőzés utolsó húsz percében pörögtek fel. Jött a fekete leves: fordítottak
a hazaiak. Szerencsére a KFC nem törődött bele a vereségbe. A 85. percben Varga egyenlített, s Fehér a lefújás előtti pillanatokban, a 92. percben
a győztes gólt is belőtte. A bajnokság hazai nyitányán úgy tűnt Ikervár
kellemes ellenfél lesz. Egyre másra jöttek a kőszegi helyzetek. Igaz rendre
ki is maradtak. A fölény a 21.
percben góllá érett. Támadásban maradt a kőszegi csapat, így
sokkolóan hatott, hogy a 30-31.
percben két hiba elég volt, hogy
a vendégek átvegyék a vezetést,
sőt a félidő utolsó percében kétgólosra növelték előnyüket. A
második játékrészre úgy jött ki a
KFC, ahogy kell. A 47. percben
kiszakadt a kőszegi gólzsák. 12
perc alatt négyszer kellett maga
mögé nyúlnia az ikervári hálóőrnek, hogy kiszedje kapujából
a labdát. A vendégek szemmel
láthatóan beletörődtek a vereségbe. Szolyák a 90. percben
állította be a 6:3-as végeredményt. A mérkőzés hőse Keresztényi Zénó volt, aki öt góllal vette ki részét
a győzelemből. A csapat a mérkőzés után transzparensekkel és tortával
köszöntötte a klub elnökét, az 50. születésnapját ünneplő Neudl Gábort. A
harmadik fordulóban a tavalyi bajnok otthonában folytatódott a szezon. A
címvédő az első félidőben kétgólos előnyt harcolt ki. Az utolsó negyedórában újabb három góllal döntő fölényűvé növelték győzelmüket.
Eredmények: 1. forduló: Petőfi SE, Vasszécseny-Kőszegi FC 3:4 (1:2)
gólok: Szolyák (2),Varga, Fehér, 2. forduló: Kőszegi FC-ÖTE Ikervár 6:3
(1:3) gólok Keresztényi (5), Szolyák. 3 forduló: Körmendi FC-Kőszegi
FC 5:0 (2:0).
Az első osztály után egy héttel a harmadosztályban is elkezdődött a bajnokság. A kőszegfalviak beragadtak a rajtnál. A sorsolás pedig nem tűnt
nehéznek. Az előző bajnokságban utolsó helyezett Vasszécseny ellen, hazai
pályán minden bizonnyal többet reméltek a 2:1-es vereségnél. Az előző
kiírásban ugyancsak mögöttük végző Nárai pedig háromgólos különbséggel tartotta otthon a három pontot.
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Eredmények: 1. forduló: Kőszegfalvi SE Vasasszonyfa SE 1:2 (1:1)
gól: Németh Róbert, 2. forduló: Perenye SE-Kőszegfalvi SE-3:0 (0:0).

Kupacsaták:

A „Vas Megyei Kupa” első körében a kőszegfalviak Torony gárdáját fogadták. Kétgólos hátrányból sikerült döntetlenre menteniük a partit, de
a tizenegyes-párbajban a vendégek voltak eredményesebbek. A Kőszegi
FC a második fordulóban csatlakozott. A harmadosztályú Nárait 3:0-lal
búcsúztatták. A „Magyar Kupa” vasi körében a vasváriakat sikerült búcsúztatni. Vigasztalanul zuhogó viharos esőben, gólnélküli első félidő után
hátrányból sikerült győzni. Gugcsó a 91. percben érte el a továbbjutást érő
találatot. A második kör a végállomást jelentette. Egygólos mérkőzésen
a fontos találatot a másodosztályú Szarvaskend vitte be, s jutott tovább.
Eredmények: Vasi Kupa 1. forduló: Kőszegfalvi SE-Torony 3:3 (1:3)
(büntetőkkel 3:5), gólok: Janó (2), Slankovits, (büntetőből: Slankovits,
Ódor, Komáromi) 2. forduló Nárai SE-Kőszegi FC 0:3 (0:2), gólok: Keresztényi, Major, Tompek. Magyar Kupa 1. forduló: Kőszegi FC-Vasvári
VSE 2:1 (0:0), gólok: Réti, Gugcsó, 2. forduló: Szarvaskend SE-Kőszegi
FC 1:0 (1:0).

Ökölvívás: Hámori búcsúzott
Hámori Ádám, a Fitt-boksz ÖE többszörös magyar bajnok, válogatott ökölvívója, a harkivi EB-n elért ötödik helyezésével vívta ki a VB indulás jogát.
Rajta kívül a rutinos Harcsa Zoltán és a fiatal Kovács Richárd képviselte
Magyarországot a hamburgi (Németország) világversenyen. Az első fordulóban az ukrán, EB 7.
Ramazan Muszlimov
várta a kőszegi bokszolót. Hámori bátran
ment előre, de ellenfele nagyobbakat és
pontosabban ütött.
Kicsivel a második
menetet is elvitte az
ukrán. A záró három
percben Hámori jól finiselt, de sajnos nem
volt elég a fordításhoz, így Muszlimov
jutott a következő
körbe. (Képünk Hámori Ádámról az Ostrombokszkor készült.)
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Tenisz Ostrom Kupa

Velencén rendezték (augusztus 6-án) a Triatlon Utánpótlás Országos Bajnokságot. A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub betegség és egyéb elfoglaltságok miatt a szokásosnál kisebb csapattal képviseltette magát. A versenyre
utazáskor nem sok jóval kecsegtetett az időjárás. Felhőszakadás kísérte a
csapatot. Szerencsére a versenyre kiderült az ég, de a csúszós pálya így is
okozott nehézségeket. A kőszegiek szerencsére kimaradtak a bukásokból.
A legkisebbek (újonc 2) rajtoltak először. A fiúk versenye nagy-nagy sikert
hozott. A Triatlon Klub együttese 17 csapat között bajnoki címet szerzett.
(5. Hóbor Lehel, 9. Pongrácz Alex, 12. Laki Barnabás, 45. Kiss Gábor).
A fiúk gyermek korcsoportban is helytálltak. A csapat 7. lett (12. Hóbor
Zalán, 31. Marton Zsolt, 43. Molnár Levente). A serdülőknél Schwachofer
Balázs jól időzítette a csúcsformát: ötödikként ért célba. A csapat egy helyezéssel maradt le a dobogóról. (5. Schwachofer, 23. Thaler Levente, 35.
Nyul Marcell). A lányoknál nem jött össze a csapat. Hóbor Eszter remek
futással a 12. helyre jött fel. Spanraft Liza jó úszással és kerékpározással
14. lett. Hóbor Péter edző kiemelte, hogy versenyzői úszásban is egyre
inkább a mezőny elején jönnek ki a vízből, ami elengedhetetlen a jó szerepléshez. A nagyobbaknál a növekvő edzésmunka lemondással jár, de az
eredmények visszaigazolják a befektetett energiát.

Augusztusban, a második hétvégén rendezte a Kőszegi SE tenisz szakosztálya az ausztriai körverseny egyik állomásaként a „Kőszegi Ostrom Kupa
Tenisz Outlet” versenyt felnőtteknek. Három versenyszámban 34-en léptek pályára. Az ötödik éve megrendezett Kőszeg Open ranglista pontokat
ad, melyen nő a külföldi résztvevők száma is.

SPO RT

Triatlon: Bajnok csapat Kőszegről

Kőszeg duatlon hetedszer
Másodízben rendezte meg a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub a hétéves múltú
Kőszeg Duatlont (augusztus 26.). A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Vasivíz
Zrt. támogatásának köszönhetően gyönyörű környezetben, remek verseny
rendezésére nyílt lehetőség. Az ausztriai TriKids sorozat részét alkotó versenyen több hazai versenyző is hiányzott, viszont az osztrák versenyzők egyre
többen és egyre messzebbről jőve használták ki a kőszegi versenyzési lehetőséget. Nagyon szép időben, de nagy melegben küzdöttek meg a sportolók a távokkal. A kőszegi csapatból Laki Csanád, Pillisz Réka és Molnár
Gábor korosztályában első lett,
míg Hóbor Enikő, Hóbor Lehel,
Hóbor Zalán, Fekete Adél, Thaler
Levente, Nyul Patrik és Gódor
Béla második helyezést szerzett, a dobogó harmadik fokára
Kovács Levente, Hóbor Álmos,
Pongrácz Alex, Stumpf Anna és
Schwahofer Balázs állhattak fel.
Hozzájárult a jó hangulathoz a
baráti és családi váltók versenye.
A rendezők köszönik, hogy a versenyhelyszín közelében lakók és
a túrázók megértéssel fogadták
a rendezvénnyel együtt járó sürgés-forgást.

Eredmények: férfi egyéni 1 Kerecsényi Gábor (Kőszeg), 2. Torják Zoltán (Kőszeg), 3. Andreas Motycka (Wien) és Bariska Zsolt (Kőszeg),
férfi 45+ egyéni 1. Kurt Vevoda (Niederösterreich), 2. Andreas Motycka
(Wien), 3. Mayer László (Kőszeg) és Horváth Árpád (Kőszeg), páros 1.
Kerecsényi Gábor/Torják Zoltán, 2. Kapui Árpád/Kaiser Bence

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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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: 3,21-6,02%*
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; +36 94 562 030
*A THM meghatározása a 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, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. 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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