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Kőszeg hírei
V Á RO SHÁ Z A

Súlykorlátozás
Az önkormányzat a jelzőtáblával
elrendelt össztömeg korlátozás
szabályairól szóló 10/2017. (V.26.)
önkormányzati rendelete 2017.
július 1. napján lépett hatályba. A
2017. szeptember 19. napján hatályba lépett NFM rendelet viszont
tengelyterhelést, tengelycsoportterhelést és méretet meghaladó
járművek közlekedéséről szól. A
más jellégű szóhasználat miatt
a képviselők módosították azt a
rendeletüket, amely a húsz tonnát
meghaladó teherjárművek közlekedését szabályozza Kőszegen.
Dr. Zalán Gábor jegyző a testületi
ülésen elmondta, hogy az új rendelet is megtartja a régiben kitűzött
célokat: a helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású
utak állagromlásának megelőzése
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érdekében a 20 tonnánál nagyobb
össztömegű járművek csak engedéllyel és előírt útvonalon közlekedhetnek a város útjain. A jegyző
hangsúlyozta, hogy a kérelem benyújtásának módja, az engedély kiadásának szabályai és a gyorsaság
nem változik.
Az elmúlt években többször adtunk
tájékoztatást a nagy súlyú járművek okozta kárról, amely különösen
a Temető utcát sújtotta a hegyről
érkező farakományok miatt. A
súlykorlátozást jelző táblákat kihelyezték az utakra, és megszületett
az a szabályozás is, amely az építőanyagokat szállító egyedi járművek
közlekedéséről szól.
Klímastratégia
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás címen
pályázati felhívás jelent meg települési önkormányzatok számára. A

képviselők május 31-én úgy döntöttek, hogy erre a feladatra az önkormányzat benyújtja a pályázatot.
Básthy Béla alpolgármester beszélt
a város számára előnyt nyújtó pályázatról, amelyről előzetesen tárgyaltak az illetékes szakemberekkel. Húszmillió forint nyerhető el, a
pályázat részeként ki kell dolgozni
a város klímastratégiáját. Súlyponti
kérdés lehet a város gyógyhelyként
való elismerése. Központba helyezhető a légszennyezés, a nem megfelelő fűtési módok kiküszöbölése,
illetve a kerékpáros közlekedés elő-

Kedves Olvasó! A következő lapszám július 16-án jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

NYÁRI SZEMÜVEGVÁSÁR
Szemüvegkeretek 30%
Napszemüvegek 20%

HUBER LÁSZLÓ polgármester: augusztus 1.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: július 11.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: június 27.
DR. NAGY EDINA aljegyző: június 20.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.



MULTIFOKÁLIS és fényre sötétedő
szemüveglencsék 30%
kedvezménnyel!
Látásvizsgálat bejelentkezés alapján.
Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
augusztus 1-jén (szerdán) 17 és 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

2

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com),
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban



KUPON

Fogadóórák időpontjai

TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
július 5-én (csütörtök) 17 és 18 óra között fogadóórát tart
a Városháza tanácskozó termében.

Parkolás
Május 31-én a képviselők módosították a parkolási rendeletet. A belvárosban lévő szálláskiadók a vendégeik pakolási gondjaira hívták fel
a városvezetés figyelmét. A képviselők döntése alapján a Brenner-ház
udvarán lesz lehetőség a szállóvendégek parkolására, hiszen hétvégén
alig van kihasználva a terület.

Megjelenés – terjesztés

Kőszeg Város Önkormányzata pályázati eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. sz. alatti 255 m2 nagyságú áruház megnevezésű ingatlan értékesítése
tárgyában. További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatal faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh
Ildikó ügyintézőnél (Tel: 94/562-517).

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő június 21-én
(csütörtök) 17 és 18 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi F. u. 6. sz. alatt.

térbe helyezése. A lakosság szemléletformálására több program,
esemény ad lehetőséget eredményes pályázat esetén.

A zárszámadásról
Május 31-én a képviselők elfogadták a 2017. évre szóló költségvetés zárszámadását. Huber László
polgármester kiemelte: az önkormányzat vagyona 2017-ben 8,4
milliárd Ft-ról 10,3 milliárd Ft-ra
emelkedett. A városvezető beszélt
egy jó, kiegyensúlyozott költségvetési évről, amely Kőszeg fejlődését
szolgálta. Több nyertes pályázati
forrás biztosítja a már megvalósult,
és folyamatban lévő fejlesztéseket.
Képviselői kérdésre elmondta, hogy
a Kormány bevezette a feladatalapú támogatást, amely Kőszeg
számára kedvező változást hozott
a korábbi normatív alapú rendszerhez képest. Ez alapján biztosított,
hogy a város egy-egy kötelezően
ellátandó feladatához a szükséges
összeg érkezik meg az önkormányzat számlájára, és nem halmozódik
a költségvetési hiány. A polgármester szerint jól gazdálkodtak a város
intézményei, az éves költségvetéseikből pénzmaradvány is keletkezett, és nagyon jó arányban vettek
részt nyertes pályázatokban.

A 2017. évi költségvetés zárszámadási rendelettervezetet előzetesen
három szakbizottság is megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlották.
A humánerőforrás bizottság ülésén
a Központi Óvoda vezetője kérte
beépített szekrény áthelyezéséhez
költségek biztosítását. A testületi
ülésen a képviselők erre 1,3 millió Ft-ot megszavaztak, és ezt követően elfogadták, így lezárták az
önkormányzat 2017. évi költségvetését.
2017 évbe a tervezett bevételek
97,95%-ban teljesültek, míg a
kiadások 58,63%-ot értek el. Az
éves pénzmaradványt a képviselők
beépítették a 2018-as év költségvetésébe.
A bevételek közül a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapott állami támogatás összege
904.368.828 Ft volt, ezen kívül a
helyi adók, illetve adójellegű bevételként 2017-ben 512.562.876 Ft
érkezett az önkormányzat számlájára.
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Ezek közül a legnagyobb összegű volt az iparűzési adó, amely a
2016-os évképest (310,9 millió
Ft) emelkedett 342,8 millió Ft-ra.
A többletbevétel biztosította a vagyonhasznosítás kieső összegeinek
pótlását, így a tervezett fejlesztések
megvalósítását.
Az önkormányzat elmúlt évi költségvetési évét több nyertes pályázat jellemezte. A fejlesztési célú
támogatások között az alábbi TOP
projektek szerepelnek:
Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
projekt támogatása 142.504.040
Ft. – Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének Központi és
Felsővárosi óvoda projekt támogatása 59.137.332 Ft és Újvárosi és
Kőszegfalvi Óvoda projekt támogatására 84.309.258 Ft. – Kőszegi
Városmajor környezettudatos rehabilitációja 290.000.000 Ft. – Déli
városrész (Pogányi utca) projektre
293.703.079 Ft – Kőszegfalvi kerékpárút támogatása 100.869.462
Ft. –Turisztika projekt támogatása
9.689.915 Ft. – Épület energetikai
projekt támogatása 5.795.748 Ft.
Ezen kívül több kormányhatározat
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alapján is kapott a város lehetőséget fejlesztésre, amely már részben
vagy egészében megvalósult. A
tűzoltóság áthelyezésére 100 millió Ft-ot, a Sgraffitos ház felújítására (13. old) 93 millió Ft-ot, a
Posztó utcai parkoló kialakítására
14 millió Ft-ot fordíthatott az önkormányzat.
A fentieken kívül még nyolc egyéb
pályázat 460 millió Ft ad(ott) lehetőséget különböző célok megvalósítására.
A költségvetés kiadásai között
jelentős
összeget
fordítottak
(223.375.460 Ft) intézmények
működtetésére. A civil szervezetek,
a turisztikai feladatok támogatása,
valamint a háziorvosi ellátás keretében működő vérszállításra 38,2
millió Ft-ot fordított az önkormányzat az elmúlt esztendőben.
KZ
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DIÓFA PADLÓ ELADÓ!
Eladó 6 cm vastag, kb. 1,5
méter hosszú, 25 – 40 cm
széles 1,5 m3 diófa padló.
Öt éve fedett helyen tárolt.
Érdeklődni: 20/381-8014

Ajándék selﬁe bot!
Az iskolai nyári szünetre való
tekintettel minden új előﬁzetőnek
ajándékba adunk egy selﬁe botot.
Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig szól.
A kép csak illusztráció.
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„Első kézből!”
V Á RO SHÁ Z A

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Az előző lapszámokban súlyos témákról írtam (költségvetés, fejlesztések), melyekről úgy gondolom,
nagyon fontos volt Önöket „első
kézből” tájékoztatni, most viszont
– tekintettel a nyári szünidőre is –
könnyedebb dolgokról írnék, mintegy ráhangolnám Önöket a nyár
adta lehetőségekre, örömökre.
Nyilván sokan vannak, akik tengerparti vagy hasonló távoli üdülést terveznek, de bizonyára azok
száma sem elhanyagolható, akik
szűkebb hazánkban, illetve itthon,
Kőszegen próbálják majd kipihenni a fáradalmakat, kellemesen eltölteni a nyarat. Elsősorban nekik
szeretnék most ötletet adni, illetve
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felhívni a figyelmüket Kőszeg gazdag programkínálatára, az előttünk
álló kettő és fél hónapban. Abban
biztos vagyok, hogy a zenekedvelőknek lesz bőven választék, hiszen
szinte minden zenei műfaj és stílus
megtalálható lesz a repertoárban.
A komolyzene híveinek minden
hétvégén ad csemegézni valót a
zeneiskolában a 16. Zenei Fesztivál Kőszeg rendezvénysorozata, de
a Kőszegi Várszínház előadásai között is találni szép számmal zenei
produkciót. Természetesen Kőszeg
Város Koncert Fúvószenekarának
koncertjeit is lehet majd több alkalommal élvezni, melyek közül
talán a Hétforrás lesz a legkülönlegesebb helyszín. Minden bizonnyal
változatos zenei élményt és kellemes kikapcsolódást nyújthat majd
július 12-től egészen augusztus
végéig minden hétvégén (péntek,

Fronton szolgált
Május 27-én tartották a Hősök
tornya árnyékában a Hősök napja megemlékezést. A Darabontok
álltak díszőrséget az emléktábla
mellett, és itt helyezték el a megemlékezés koszorúit. Az érintett
hozzátartozók a Szent Jakab-templom előtt lévő Tornay Endre András
alkotásánál gyújtottak gyertyát az
emlékezés virágai mellett.
Pócza Zoltán családi történeten keresztül beszélt a hősökről:
„Amikor én háborús hősökre
gondolok, az első gondolat egy
nagyapáé, akit már személyesen
nem ismerhettem, néhány évvel
azelőtt halt meg, hogy én megszülettem. Az első világháború
hőse volt, a sok közkatona egyike. Az olasz fronton szolgált, alig
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töltötte be a 18. évét, már vitték is
az Isonzó vidékére, ahol a sokak
által leírt poklok poklát kellett ifjan átélnie. A háború vége nem
hozta el számára a fegyvernyugvást, mert a Vörös Hadseregbe
belépve fegyverrel védte az országot az agresszorok ellen, a felvidéki harcokból is kivette a részét.
Végül csak 1922-ben szerelték le.
Hét évig nem járt otthon. Amikor
én a háború hőseire gondolok,
az első gondolatom tehát azé az
elemi iskolát és néhány polgári
osztályt végzett fiatalemberé, aki
túlélte az olasz front poklát, akire igazak József Attila sorai: ’a
gondra bátor okos férfi, ki védte
menthetetlen honát!’ – fogalmaz-

ta meg Pócza Zoltán.

szombat, vasárnap) a Fő téren
megtartásra kerülő „Nyári zenés
esték” és a „Kőszegi sokadalom”
programjai.
A Kőszegi Várszínház előadásai
már javában a tartanak, melyek
egészen július végéig nyújtanak
kiváló kulturális programokat az
érdeklődőknek. A nyári zenés eseményeknek mintegy lezárásaként
augusztus 30-án kerül megrendezésre a III. Hangzó Város Fesztivál”
városunk több helyszínén.
Természetesen idén is megrendezzük a Félhold és Telihold – Kőszegi
Ostromnapokat, melynek fő attrakciójára – a vár ostromára – augusztus 4-én kerül sor, valószínűleg rengeteg érdeklődő előtt. Mint
ahogy lenni szokott, az ostromnapi
programok augusztusban minden
hétvégén változatos szórakozási
lehetőséget nyújtanak.
Tűzoltóink 150 éves jubileumi ünnepsége részeként augusztus 18án mentési bemutató és szokásos
utcabál lesz a Fő téren. Ezeken
részt vesznek majd a testvérvárosainkból érkező fiatal tűzoltók és
városvezetők is.
„Programajánlatomban” csak a

legfontosabb eseményeket emeltem ki, de természetesen ezeken
kívül még több kisebb-nagyobb
rendezvény is lesz a nyár folyamán.
Még figyelmükbe ajánlanám a Kőszegi-hegység adta kiváló kirándulási lehetőséget, mely nem csak a
fáradt testnek, hanem a léleknek is
felüdülést adhat.
Őszintén kívánom, hogy mindnyájan találják meg maguknak a legmegfelelőbb pihenési, szórakozási
és feltöltődési lehetőséget ezen a
várhatóan eseménydús nyáron, itt
Kőszegen!
Huber László
polgármester
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85 millió Ft tervezett felhasználása
Kormányhatározat alapján a város
a fejlesztési feladatainak támogatására 85.750.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást kapott. Ebből
a pénzből fejezik be augusztus 31ig az új tűzoltó laktanya építését.
A kitűzött cél érdekében az önkormányzat az idei költségvetésében
is biztosította ezt az összeget. A
támogatás okán ezt a pénzösszeget
más fejlesztésekre fordítja a képviselő-testület, és erről döntöttek
május 31-én.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására”, és ennek része
volt a belterületi utak, járdák, hidak felújítása is. A képviselők ezért
áprilisban arról döntöttek, hogy az
Árpád tér, Sziget utca, Meskó utca
felújítása mintegy 500 méter hoszszú szakaszára adják be a pályázatot. Indoklásként elhangzott, hogy
Ausztria felől a városba bevezető út
műszaki állapota nagyon indokolttá teszi a fejlesztést.
A beadott pályázat szerint az Árpád
téri park körüli pályatest keleti része teljes hosszban, déli része fele
hosszban teljes szélességben aszfaltmarást követően öt cm vastagságú új aszfaltréteget kap. Ugyanígy a Sziget utca teljes hosszban és
szélességben. Ennek folytatásaként
kap új járófelületet a Meskó utca a
Bajcsy-Zs. Endre utca torkolatáig.
A tervezett – és a pályázat eredményességétől függő – beruházási
összege 40.001.698 Ft, vissza nem
térítendő támogatásként 30 millió
Ft-t kaphat az önkormányzat. Ezért
önerőként a város tízmillió Ft-ot
fordít majd erre a célra nyertes pályázat esetén.
Ennek a tízmillió Ft-nak a fedezete
a költségvetés átcsoportosításából,
a 85.750.000 Ft-ból származik.
A maradék 75 millió Ft fejlesztésre
való felhasználásáról döntöttek a
képviselők május 31-én. A részletekről Huber László polgármester
adott tájékoztatást. A beruházások
sorrendjét az éppen akkor a vagyonhasznosításból rendelkezésre álló pénz, illetve a sürgősség határozza meg.

Fejlesztési tervek:
•15,6 millió Ft szükséges egyrészt
a Chernel 12. tetőjavításra, mert az
onnét lefolyó eső áztatja a környezetet, másrészt a Cáki út javítására,
annak rossz állapota miatt.
• Indokolt a városi rendezvények
áramellátását biztosítani 1,7 millió
Ft összeggel.
• Ilon Gábor: Kőszeghegyalja régészti olvasókönyv ismételt kiadására 400 ezer Ft-ot fordít az önkormányzat.
• 200 ezer Ft-ot kap a Kőszegi
Polgárőr Egyesület, mert pénzhiány
akadályozza az önkéntes munka
végzését.
• Az első ütem részeként a Kiss János lakótelepen, a belső tömbben,
a „lapos” mögött 19 db parkolót
építenek 11,2 millió Ft-ból.
• Pincebeázás okoz károkat a Várkör 53. számú házban, és ennek
elhárítására az előirányzat szerint
másfél millió Ft-ot fordít a város.
• A Chernel utca 12-nél lévő csapadékvíz áztatja az Európa Házat, hibaelhárítás két millió Ft-ot igényel.
• Halasztható, de szükséges elvégezni 2,5 millió Ft-ért a Missziós
Ház kerítésének az áthelyezését.
• A Vízmű utcában nincs ívóvíz
vezeték, az ott élők az egyik lakó
telkén keresztül oldják meg a vízellátást, központi hálózat építésé-
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hez 7,2 millió Ft szükséges.
• Az egykori vágóhíd romos épületét egymillió Ft felhasználásával le
kell bontani, mert időnként a hajléktalanok ott tanyáznak.
• Utcanév táblák elhelyezésére
kettőszáz ezer Ft-ot fordít az önkormányzat.
• A Liszt Ferenc utcában, a buszpályaudvaron lévő WC-t 900 ezer Ft
összegből felújítják.
• Indokolt a Malom utca felújítása,
erre a célra 1,75 millió Ft-ot fordít
a város, a beruházás másik felét az
érintett vállalkozások finanszírozzák.
• Két falépcső (Szulejmán-kilátó,
Csónakázótó) biztonságossá tételéhez kettő millió Ft szükséges.
• Kárpáti Sándor utca 54 m hosz-
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szú szakaszát 3,7 millióért teszik
járhatóvá.
• Űrhajósok útja, Bercsényi Rómer Flóris közti szakaszának
felújítása abszolút indokolt annak
használhatatlansága miatt. Az útburkolat cseréje 14,3 millió Ft-ba
kerül. A testületi ülésen elhangzottak szerint az aszfaltozást indokolja a Bercsényi utca – a lakópark
által is gerjesztett – forgalma, az
ott parkoló autók sokasága. Ezért
felvetődött az a terv is, hogy a Bercsényi utcát az Űrhajósok utcájától
egyirányúsítják.
• Új aszfalt burkolatot kap 6,8 millió Ft-ért a Szent Imre herceg utca
és a Gesztenyefa utca.
• Az Írottkő Natúrparkért Egyesület
számára átadnak 2,1 millió Ft-ot,
ennek célja a különböző, bővített
turisztikai feladatok biztosítása.
KZ
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Sadolin vastaglazúr
20 % árengedménnyel!
(Az akció 2018. június 30-ig illetve a készlet erejéig érvényes!)
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Kávészünet Gamauf Márta csellótanárral
A puritánság egyszerűséget és természetességet jelent
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Felmenői között nem kell sokáig kutakodni, hogy tetten érjük, kitől örökölte a zene
művészi tolmácsolása és oktatása iránti
hajlamát. Édesapja csodálatos kézügyességű faszobrász, aranyozó mester volt, rajzolt,
festett. Kiváló mesteremberektől tanult. Fogalom volt a szakmában, melyet szabadidejében művelt. Kenyerét a gyárban kereste.
Apai nagybátyja Ede bácsi tanárember, a
fizikát olyan ötletesen demonstrálva tudta
tanítani, hogy Öveges professzor is megdicsérte volna. Édesanyját, Teri nénit – a
MÁV Nevelőotthon kitűnő szakácsaként volt
szerencsém megismerni – szépen énekelt,
nővére fia operaénekes lett. Csoda hát, ha
Gamaufék mindkét lánya a zenei pályát
választotta?! A kisebbik, Gyöngyi a hegedűt, Márta a csellót. A Kossuth iskolában a
zenetagozatos osztályban Csermely Irénke néni volt az énektanára, aki a zongorát
javasolta, de mivelhogy otthon nem volt,
ezért a hordozható hangszerhez nyúlt. A
kőszegi zeneiskolában kezdett csellózni Barabás Dezsőnél. A gimnáziumban Hodász
István tanítványaiként az osztálytársakból
alakult vonósnégyesben játszottak. Később
a Szombathelyi Zeneiskolában Bihari Endre késztetésére választotta a zenei pályát.
Érettségi után került Pécsre szakmai tagozatra, ahol két évet töltött el, Temesi Ottó
irányítása mellett. Ezt követően jelentkezett
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi
tagozatára, ahol Záborszky Kálmán tanítványa lett. Az utolsó főiskolás évében Pécsváradon tanított csellót, akkor házasodtak
össze Ágotha Zoltánnal, aki már végzett
tanár volt. 1978-ban a diploma után jöttek
haza Kőszegre, azóta oktat a zeneiskolában.
Férje nemsokára a zeneiskola igazgatója
lett. A tanár társakból hamarosan összeállt egy kamara együttes, ahol még Illa
Gábor hegedült, Szalai Marika fuvolázott,
Radványi Ili zongorázott. Megszületett Kata
lányuk, de közben azért volt idő az együttmuzsikálásra. Vaihingenben is szerepeltek.
A néptánccsoporttal is járták Európát. Hauer Tamás volt a zongorista, Schrott Géza
hangszerelte a dalokat, nem volt egyszerű,
mert nem népzenészek voltak, de élmény
volt a Hortobágyi házaspárral együtt dolgozni. Vendégszerepeltek Franciaországban,
ott voltak a Népek Esküvője rendezvényen
Ljubljanában. A győri zenekarral Koreába
is eljutott. Németországban négyszer turnézott alkalmi együttesekkel. A sok teendő
miatt kimaradt a Haydn Vonósnégyesből.
Tanév végi nyugdíjazásakor közel 41 évnyi
munkát tudhat maga mögött. Évekig pres-

bitere volt a Kőszegi Evangélikus Egyháznak. Temető utcai házuk hátsó traktusához
épített többfunkciójú helyiségben beszélgetünk, melyet volt, aki templomnak, ők maguk zeneteremnek hívnak. De ez a nappali,
sőt az ebédlő is. Házi muzsikálásra kitűnően
alkalmas. Kata lánya – aki ma már belgyógyász orvos – is gyakran zenélt itt velük.

– Gyerekkorom zeneiskolájába visszatérve indult
igazán a nagybetűs életem.Tündéri, aranyos gyerekeket ismertem meg. Nagyon ügyesek voltak.
Aki a csellótanulást végig bírja, annak terhelhetőnek, fegyelmezettnek, türelmesnek kell lennie.
Ez egy nagy hangszer és nem csak súlyra nehéz.
A csepregi zeneiskolában is tanítottam. Az óraszámaim egy részét szolfézs oktatással töltöttem
ki. Igazából a hangszertanulást csak a szolfézzsal
együtt lehet elképzelni. Valójában zeneelmélet,
meg kottaolvasás, de ez a hangszertanulás alfája
és omegája. Ahhoz, hogy az oktatás eredményes
legyen, két dologra van szükség, fele-fele arányban a tanárra és a diákra. Manapság azonban,
az internet ilyen mértékű fejlődése mellett igazi
kihívás a gyakorlásra, tanulásra koncentrálni. A
tanulásban nagy szerepe van az akarati tényezőknek. Az említett kütyük pedig csábítanak. Sokan voltak a negyven év alatt, akik kimondottan
szerették a szolfézst, pedig néha mumusnak tűnik. Ahhoz, hogy sikerélményük legyen, próbáltam mindig egyszerűsíteni, hogy minél többen
távozzanak az óráról jó érzéssel, új ismerettel.
– A zeneiskolai alapképzés hat éves. Minden
tanítványomra emlékszem, aki végigjárta a hat
évet, és nem múlt el nála nyomtalanul a hatásom. Boldog és büszke vagyok, ha találkozunk,
beszélgetünk az utcán, és ha hallom, hogy első
keresetükből hangszert vásároltak. Tóth Blanka,
Maurer Eszti is vett magának csellót és a Kőszegi
Vonósokban muzsikál, zárás után a patikájában
gyakorolnak. Egy csepregi tanítványom orvos

lett, de egyházi zenekarban zenél szabadidejében
Pécsett. Lamp Tomi is kitűnő csellista volt, most a
vonót ütőre cserélte, a Fúvósoknál ütőzik. Cserkuti
Gábor is nálam tanult, jártam vele versenyekre.
Balesete után sokat segített állapota javulásában a zenehallgatás. Kövesdi Andi, Nagy Edit,
Tarr Mari, Marics Orsi, Katám..... – tovább nem
sorolom, mert kevés az oldal – szép eredménnyel
szerepeltek a városon kívüli megmérettetésen.
– Ma már ritkán lehet olyat kérni, amit akkoriban a versenyek előtt, hogy szombaton, vasárnap itt a lakásomon gyakoroljunk. Sosem
felejtem el, annak idején, Babó Áron Cákról járt
be, egyik verseny után lekéste a buszt, vállán a
csellóval, gyalog ment haza.
– Közben a Szombathelyi Szimfonikusokhoz is
bejártam, kisegítőként. Bozsodi Elemért – akivel
16 éve alkotunk egy párt – onnan ismerem, ő
a szép hegedűhangjával bűvölt el. Hosszú ideje karácsony nem múlik el templomi zenélés
nélkül, trióban szoktunk játszani, Szász Jutka a
zeneiskola igazgatója és a templomunk kántora
csemballón működik közre.
– Két alkalommal jellemeztek így barátaim, hogy
puritán lélek vagyok. Először már 30 évvel ezelőtt,
kissé meg is sértődtem érte. Egy ismerősöm és az
értelmező szótár nyugtatott meg, hogy nem kell
félreérteni. Hiszen egyszerű, természetes életmódot
jelent. Igaz, nálunk nem volt mellébeszéd. Ami a
feladat volt, azt el kellett végezni, és azért nem járt
külön dicséret. Épp ezért a tanításom elején talán
hiányosságom is volt, hogy nem dicsértem sokszor
a gyereket, mert az úgy van rendjén, és elvárom,
hogy jól teljesítse, ami képességei szerint elvárható tőle. A külön dicséret a plusz teljesítményért jár.
Nemrég Tornayné Jula mutatott be valakinek úgy,
hogy én egy puritán jellem vagyok. Ennyire látszik
rajtam? – tűnődtem.
– Azóta büszke is vagyok rá. Nálunk minden
egyszerű volt, édesapa szép faragott barokk
képkeretei és csillárjai, meg rajzai, festményei
voltak szépek. No, meg az udvar! Ki mondhatta
még, hogy egy egész temploma van! A zsinagóga előtti két épületben nőttünk fel, az egyikben
mi laktunk, a másikban a nagyszülők. Reggel ők
indítottak bennünket iskolába, mert édesanyáék korán mentek dolgozni. A húgom sokszor a
templomban gyakorolt, élvezte a jó akusztikát, a
hegedűvel meg könnyebb volt helyet változtatni.
– A tanításom 40 éve alatt azért megtanultam
én is, milyen nagy ereje van a dícsérő szónak.
Ha mégis kevésszer hangzott volna el, utólag
megkövetem azokat, akiket ez rosszul érintett.
– A nyugdíjas éveimben továbbra is szeretnénk
Elemérrel közösen muzsikálni, zenét hallgatni,
unokámat bevezetni a zene világába, és kertészkedni. Zene nélkül sivár lenne az életünk.
Kiss János

Ez nem mindig sikerül
A Kőszegi Városüzemeltető Kft. a
működést nehezítő körülmények
ellenére is pozitív pénzügyi eredménnyel zárta a 2017-es gazdálkodási évet – fogalmazta meg
Kovács István igazgató május 31én a testületi ülésen. A kft. összes
bevétele 453,03 millió Ft (25,2
millió Ft-tal több, mint 2016-ban)
Az éves költségek 450,57 millió Ft
(28,2 millió Ft-tal magasabb az
előző évihez képest). Ingatlankezelésből 75,02 millió Ft, bérleti díjakból 17,86 millió Ft, míg parkolási
díjakból 24,4 millió Ft volt a cég
árbevétele.
Kiss Péter a szakbizottság véleményét tolmácsolta, amikor megköszönte a sok nehézség ellenére

elvégzett feladatokat. Ha nem lenne a nonprofit kft., akkor a város
nehéz helyzetbe kerülni, hiszen az
elvégzett munkákért többszörös
árat kellene fizetni. Huber László
polgármester köszönetét fejezte ki
a kft. minden dolgozójának azért,
mert sokszor erőn felül dolgoztak,
és a jövőre nézve is kitartást kért.
Az igazgató szavai szerint a 2015–
16-os évben nem volt ennyire
megnyugtató a helyzet, hiszen a
stabilizált működés érdekében hitel
felvételére, önkormányzati támogatásra volt szükség.
A kft. közszolgáltatást végez, egyik
ilyen feladata a hulladékgazdálkodás. Az igazgató eredménynek
tartotta, hogy az ezzel összefüggő

Óvodák
Idén szeptembertől várhatóan 375
óvodás lesz az önkormányzat által működtetett intézményekben,
amelyek részeként működnek több
településen a tagóvodák. A Velemi
Tagóvoda szeptemberi létszáma 18
fő. Kőszegen a Központi óvodában
102 gyermekről, míg az Újvárosi
Óvodában 132 fő gyermekről gondoskodnak, Kőszegfalván 27 fő,
a Felsővárosi Tagóvodában 53 fő
gyermeket fogadnak. Az érvényes
rendelkezések szerint az óvodai
csoport minimális létszáma 13 fő,
a maximális 25 fő.

problémákból a lakosság alig érzett
meg valamit. Elhangzott, hogy a kft.
műszaki fejlesztésére nem volt lehetőség. Majd az igazgató így folytatta:
„Kőszeg hírnevéhez illő városüzemeltetést kellene biztosítani,
de ez nem mindig sikerül. Ehhez
kellene javítani azokat a feltételeket, amelyek ezt lehetővé teszik.
A most rendelkezésre álló minden feltételnek, körülménynek
pozitív irányba kellene változni
ahhoz, hogy a munkánk minősége javuljon. Gondolok itt elsősorban a műszaki fejlesztésre”.

A továbbiakban arról beszélt, hogy
a kft.-nek pénzügyi gondot okoz a
kötelező minimálbér megadása. A
fluktuáció ellensúlyozására új munkatársakat kellene felvenni a város
100%-os tulajdonában lévő céghez.
Majd egy reménysugárról beszélt az
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igazgató, arról a folyamatról, amely
már tavaly elkezdődött. A tervek
között szerepel, hogy a hulladékgazdálkodás kötelező feladatát, és
a hozzá tartozó eszközöket átadják
a közszolgálatás elvégzésért felelős
cégnek, a Soproni STKH-nak. Az
ebből származó eszközértékesítés
bevétele javítaná a városüzemeltetés feltételeit a többi területen.
A testületi ülésen a könyvvizsgáló
megállapította, hogy a kft.-t jelentősen megnövekedett adminisztráció terhelte, és soknak tartotta a
360 napot meghaladó kintlévőségek összegét, az 53,5 millió Ft-ot.
Ezen követelések összege döntően a ki nem fizetett lakbérekből
származik. Pozitív eredmény, hogy
ennek az összege az előző évhez
képest 22,2 millió Ft-tal csökkent.
KZ

Orvosi rendelés változása

Hulladék a lakótelepen
Június 1-jén befejeződött az idei
lomtalanítás. A korábbi őszi időpont tavaszra változott, a kettő
között alig fél év telt el, és mégis
hulladékdömpinget kellett elszállítani a Kőszegi Városüzemeltető Kft.
munkatárainak. Minden járművet
bevetettek, hogy a megadott időpontig elvégezzék a szállítást, rakodtak géppel, különböző szerszámokkal és kézi erővel is. Összesen
177.340 kg szemetet vittek ki a
Hulladékudvarba. Elismerés illeti a
dolgozókat azért is, mert esőben és
tűző napon is pakolták a városlakók hulladékát.

2018. JÚNIUS 18.

GA Z DA SÁ G

X X X I . É V F O LYA M , 6 . S Z Á M

Úgy látszik, hogy a lakótelepen a
szelektív hulladékgyűjtők melletti
terület egyben néhány ott élőnek
lomtároló is. Ezekről a területekről a városüzemeltető hetente több teherautónyi hulladékot
szállít el, mert nem tudják elviselni mások rendetlenségét, környezetszennyező tevékenységét.
Jó néhány vélemény szerint csak
a felső korlát nélküli büntetés
korlátozhatja ezt a magatartást.
Egy elkeseredett vélemény szerint
„érjen a szemét egyes személyek
ablakáig».
KZ
A Horvátzsidányi Tagóvoda induló
létszáma (26 fő), ehhez a fenntartó
engedélyére volt szükség.

A háziorvosi rendelések időtartamai 2018. május 07-től dr. Hang
Dóra tartós helyettesítése miatt az
alábbiak szerint módosultak:
– Dr. Pusztai Szilveszter és dr.
Pusztai Gergő rendelése kedden
12.30–15.00-ig, illetve szerdán
9.00-12.00-ig tart (kedden 15.0017.00 között kizárólag receptkiadás)
– Dr. Hang Dóra helyettesítése: hétfő: 07.30–10.00 • kedd
15.00–17.00 • szerda 07.30–

09.00 (Minden páros héten
Kőszegfalván van csak rendelés) •
csütörtök 13.00–15.30 • péntek
13.00–15.30. A keddi rendelésre
telefonos bejelentkezés szükséges időpont egyeztetés miatt! Tel:
94/360-287.
Kérem, a betegek szíves megértését, türelmét és együttműködését
az elkövetkezendő időkben a zökkenőmentes ellátás érdekében.
dr. Pusztai Gergő háziorvos

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

KIADÓ GARÁZSOK!
2018 októberétől KŐSZEGEN mobilgarázsok kiadók.
(minimálisan bérelhető időszak 1 év)

Helyszín: Tesco melletti autós telep
3m x 6m: 15.000 Ft/hó; 4,5m x 6m: 22.500 Ft/hó
Kaució szükséges!

Érdeklődni hétköznap, munkaidőben, az alábbi telefonszámon lehetséges:

+36 70 3884761
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Párásodott – átjárható lesz
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Kálvária-hegy lábánál, az első
stáció előtt lévő Koronaőrző bunkert 2015-ben közel 1500 látogató
tekintette meg a tavasztól őszig tartó nyitvatartási időszakban. Elmúlt
évtől nem volt látogatható, akkor
kezdődtek meg a földmunkák a
másik bejárat építése érdekében.
Aki májustól arrafelé járt, hatalmas földkupaccal találkozott. Június
8-án két bányász dolgozott nyolc
méternyire a hegy gyomrában. Két
méter magas és egy méternél szélesebb vájatot ástak ki a kavicsos,
sziklás talajból kézi szerszámokkal.
A kivágott járathoz boltozatot építettek. A következő évtől a turisták
ezen keresztül járhatják be a teljes
bunkert, az egyik oldalon belépnek,
a másikon távoznak. A visszaemlékezések szerint a régi bunkernek is
volt be-, illetve kijárata.

Egyik tanú határozottan emlékezett
arra, hogy az egyik járatot a távozás után berobbantották. A második járat létezését a bányászok
is tudják bizonytani. Egyes szakaszokon, nyolc méterrel a földfelszín
alatt lapátolni lehetett az építendő
járat laza kőzetét. Itt találták meg
egy csésze fülét is, amely az egykori
járatot, a nyílást feltételezi. Június
8-án még három méter vastag falat kellett a két bányásznak átvágni, hogy elérjék a fényképen látható lépcsőt, amely a téglafalazott
bunkertől indul. Így lesz – június
végén már biztosan – összekötve
a már ismert bejárat, illetve az új
szakasz.
Miért született meg a döntés, hogy
a koronaőrző bunker mindkét bejáratát feltárják, kinyissák a látogatók számára?

Olvasói vélemény
Dr. Küttel István – Közlekedési
koncepció Kőszegen civil szemmel
címmel – írt egy olvasói levelet. Az
újságoldalnyi hosszúságú írása „a
biztonságosabb közlekedés kialakítása érdekében” készült, az általa
kritikusnak tartott csomópontok
problémáit tesszük közzé rövidített
formában.
Az ÖMV benzinkútnál a Szombathelyi úton áthalad a kerékpárút,
amelynek vonalát nem jelzi felfestés. Egy villogó lámpa vagy más
jelzésre lenne szükség.
Balesetveszélyes a Szombathelyi út

– Rákóczi u. kereszteződés a vasútállomásnál. A csúcsidőpontokban
a Rákóczi útról a határ felé kanyarodni nehézkes. Körforgalomra
vagy közlekedési lámpára lenne
szükség.
A határ felé vezető „elkerülő”,
Lékai út egész szakaszán 70-es,
vagy 50-es sebességkorlátozást
kellene bevezetni.
A SPAR parkoló melletti háziorvosi
rendelőtől a Rákóczi utcába történő balra kikanyarodás egy veszélyforrás. Ha a Rákóczi utcában,
a SPAR áruház oldalán megtiltanák

Rádióklub eseményei
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Klubunk Cseh Jánosné könyvelő
hathatós segítségével, határidőre benyújtotta a tavalyi évben a
NEA pályázatán nyert 475 ezer Ft
elszámolását. Sajnos az idei évben
mindkét pályázatunk csak sorban
álló lett.
Májusban megkezdtük a versenyidőszakot 432 MHz-en. Technikai
színvonalunkat növeltük, így ezt a
versenyt – 184 összeköttetést létesítve – utcahosszal nyertük hazai

viszonylatban. Nemzetközi szinten
is tartjuk magunkat a 7 – 8. helyezés körül. Idén a legnagyobb
áthidalt távolságot (873 km) egy
bolgár rádióállomással értük el. Ebben szerepe van a Kendig-csúcson
kiépített versenyállomásnak.
Május 22-én megtartottuk ez évi
közgyűlésünket. Május 31. és június
2. között négy fővel vettünk részt a
németországi Friedrichshafenben,
Európa legnagyobb rádióamatőr

A korábbi nyertes alpannonia®
pályázat keretében az emlékhely részleges feltárása és bemutatóterem – 22 m hosszú
téglafalazatú főjárat – kialakítása történt meg. Tájékoztató
táblákat, tartókat helyeztek
el, és kiépítették a világítást
is. Kialakították a befogadó
környezetet, az első szakasz
befejezésénél is megvolt a terv
a folytatásra, de hiányzott a
pénzügyi támogatás. Erre adott
lehetőséget az alpannonia®
plus pályázat. A fejlesztés indokát nyomatékosította, hogy
a korábban meglévő bunker a
szellőzés hiánya miatt párásodott, a
villanyvezetéket rendszerint javítani kellett, a kihelyezett tájékoztató
táblák állapota is egyre rosszabb lett.
A tervek szerint jövőre készül el a
bunker és környezetének rendbetétele. A régi bejárat mellett lépcsőt
építenek, hogy elérhető legyen a

domboldal, ahol majd park fogadja a látogatót. Itt már felújították
a 11 méter mély kutat, amely a
Szent Korona őrzési időszakában
szellőzőnyilásként szolgálhatott. A
bunkerrel való összeköttetést vizes
próbával idén is bizonyították.
KZ

a gépjárművek parkolását, jobban óráig „várakozni tilos” tábla legyen
lehetne látni a jobbról érkező kihelyezve. Egyirányúsítani kellene
járműveket.
a közlekedést a Temető utcában
A Rákóczi – Rohonci utcák keresz- és ehhez kapcsolódva a Hunyadi
teződésébe közlekedési lámpa el- utcában.
helyezése indokolt. Igaz a Pogányi A belvárosi parkolási gondokon
út teljes kiépítésével itt majd csök- segítene, ha a használaton kívüli
ingatlanokat felvásárolhatná / kiken a forgalom.
A Temető utca köztemető mellett sajátíthatná a város és parkolókat
kaotikus állapotok uralkodnak a alakíthatna ki a helyükön.
parkoló autók miatt. Az álló gépko- Ezzel együtt a rendőrség nagyobb
csik mellett haladva csak az utolsó jelenlétére lenne szükség mindenhol Fesztivál
a városban,
valamint
pillanatban vehető észre aLamantin
szemből Jazz
- Koszegi
60 ax gyakori
90:Layout 1





 

sebességmérésre.
és gyorsan érkező gépkocsi.
Javaslatok: Legyen fize19.
tő parkolás ezen a szakaszon, vagy a Rohonci
utca példájára 8-tól 18 JAZZ FESZTIVÁL ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBOR
SZOMBATHELY

találkozóján. Ehhez az
önkormányzat nyújtott
segítséget a gépkocsi
biztosításával. Köszönjük! Elkészült a klubtagok által Révész György
vezetésével épített CNC
maró és gravírozógép.
Érdeklődőket szívesen
várunk a kedd esti klubnapokon a Kossuth L.
utca 15. sz. alatti klubhelyiségeinkben. (Bejárat a Bersek Iskola felől)
Polgár József

2018. június 24 – 30.




 








 

www.lamantin.hu
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Dresch Quartet – The Coquette Jazz Band – Kéknyúl
Tóth Vera & Budapest Jazz Orchestra – Take Monk
Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák – The Enrico Crivellaro Band (I)
Joe Louis Walker (USA) – WindSingers – Ferenc Snétberger-Markus Stockhausen
LANDSCAPES (D) – Ferenc Nemeth Trio featuring Eli Degibri and Joe Sanders (USA)

20

2018. JÚNIUS 18.

Beharangozták az Ostromnapokat
Május 18-tól három napon át
tartott a török kori történelmi
fesztivál, a Tatai Patara. A kőszegi
és nemescsói tűzoltók (akik most
125 évesek – 19 old.), bokszolók,
Darabontok, iparosok képviselték
Kőszeget Polák Norbert vezetésével.
Norbert nemcsak kőműves szakemberként, hanem az Ostromnapok
várvédőjeként lett ismert a városban. Tatán a kőszegiek a török sereget erősítették, tudták, hogy vesztesek közé álltak, mert a keresztény
vitézek ezúttal is visszafoglalták a
várat. A kőszegi csapat azért indult
el, hogy országszerte népszerűsítsék,
beharangozzák az Ostromnapokat.
A tatai vár belső udvarán verték fel
a Darabontok sátrait. Polák Norbert
szavai szerint 502 hagyományőrző vett részt a történelmet idéző

harcokban, közel 150 puskából és
mintegy harminc ágyúból dördültek
a lövések óriási hangrobajjal. (Úgy
tudjuk, hogy a nyugalmat váró lakók pedig eredménytelenül telefo-

nálgattak mindenhova.)
A szervezők a vár belső udvarán
építették fel a lelátókat, illetve a
díszletvár falait, a makett várat,
amely a harcokat szolgálta. A Vá-
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rat visszafoglalni akaró keresztény
seregek és a török csapatok között
napi két csata is lezajlott. Vasárnap
délután berobbantották a várkaput,
utána minden török földön fekve
jelezte, hogy Tatán is vesztettek.
A belépőjegyes programra nagy
volt az érdeklődés. A régi harcászat mellett a modern hadviselés,
honvédelem fegyvereit is bemutatták nagy területen. A www.
honvedelem.hu oldalon megjelent
beharangozó hír szerint: „Magyar

A KT U Á LI S
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Honvédség 25. Klapka György
Lövészdandár és az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár is részt vesz a
Tatai Patara szervezésében és
lebonyolításában. Mint Sipos Antal ezredes elmondta, a Magyar
Honvédség mindig is segítette és
támogatta a hagyományőrzőket
a múltidézésben”.

KZ

Hadak gyülekeznek
Lázas munkával készül Kőszeg török ostromának 486. évfordulójára
a Kőszegi Ostromnapok Egyesület.
A május végi közgyűlésen elhangzott, hogy a korábbi éveknél több
vendégcsapatot várnak, a kőszegi
falak alatti katonai táborban például idén először a szigetvári Zrínyi
Miklós Hagyományőrző Egyesület
törökjei felállítják Szulejmán szultán
sátrának korhű másolatát. Ugyancsak először, Mátyás Király megkoronázásának 550 éves évfordulójára emlékezve Kőszegre hívják
a Szent Sebestyén Számszeríjász
Társaság hagyományőrzőit, akik a
Fekete Sereg egyik leghatékonyabb
fegyvernemét mutatják be a közönségnek. A szervezők szeretnék
megőrizni a rendezvény karakterét,
hiszen Kőszeg ostromának legizgalmasabb jellemzője, hogy a török
sereget nem fegyveres katonaság,
hanem a városáért fegyvert ragadó
lakosság állította meg. Az egyesület vezetősége ezért minden eddigi
részt vevő egyesülettel felvette a
kapcsolatot, kérve aktív, alkotó
részvételüket. Az együttműködők
köre az elmúlt években is évről
évre bővült, az egyesület most is
várja olyan önkéntesek, szervezetek
jelentkezését, akik szívesen segítenének, vagy szeretnék megtalálni
helyüket az Ostromnapok program-

jában. Az Ostromhétvége kulturális
kínálatában az eddigieknél is hangsúlyosabban jelennek meg a horvát
kulturális programelemek, ami a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
sikeres pályázatának köszönhető. A
megszokott pénteki horvát táncház
mellett a szombat esti utcabálon
fellép a Pinka Band, vasárnap pedig a Koprive tamburazenekar ad
koncertet.
A Kőszegi Ostromnapok kísérő rendezvényeként idén először szervezik
meg az Aranypatak Vers Fesztivált a
bozsoki műemlék toronyromnál, és
az Ostromnapok szervezői együttműködnek a Bozsoki Zenei Tábor
szervezőivel is. Ugyancsak újító terv
az augusztus végi Hangzó/Harangozó Város Nap megszervezése,
amelyet kifejezetten közösségi akciónak szánnak. A város évszázadok
óta a 11 órai harangszóval emlékezik a török elvonulására, az idei
évben az elvonulás napján a harangokhoz való csatlakozásra, örömzenélésre hívnak mindenkit. A 11
órakor megkonduló harangokhoz
bárki csatlakozhat a város utcáin
megszólaltatott zeneszóval, muzsikálással. Aki szeretne csatlakozni
a Kőszegi Ostromnapok programsorozat valamely eleméhez, kérjük,
jelentkezzen az ostromnapok@
koszeg.hu email címen!
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AKCIÓS IDŐSZAK: 2018.06.13-07.03.

KŐSZEGI AKCIÓ
1.999

219

Ft
kg

Gazda
Pásztor Kolbász

159

Tolle Esl Tej

250 g, 1996Ft/kg

199

Ft
db

Ft
db

Szénsavas
üdítőital

Classic Focus vagy
Strong Cola
0,25 l, 636Ft/l

Pepsi vagy Pepsi black
Lime 1 l

2018.06.14-16.
Ft
kg

2018.06.21-23.

1.249
549

Ft
db

Eduscho Dupla
vagy Wiener Extra
Kávé őrölt

1,5%, 1 l

Hell Energiaital

1.049

499

Ft
db

Ft
kg

219

Ft
db

Soproni
dobozos sör

4,5%, 0,5 l, 438Ft/l

2018.06.28-30.

199

Ft
kg

Ft
kg

Dinnye I.o.

Sertés Comb
előhűtött

699

Ft
kg

Friss egész
csirkecomb

Sertés Tarja
csont nélkül előhűtött

előhűtött vagy fagyasztott

Tv Paprika I.o.

189

Ft
db

Hofbrau
München
Lager Sör
dobozos

179

Ft
db

109

Ft
db

Szentkirályi
ásványvíz

499

Ft
kg

Szénsavas
vagy Szénsavmentes
vagy Enyhe
1,5l, 73Ft/l

199

Jó-Rétes
Réteslap

Ft
db

kézzel húzott
8 lap, 150 g, 1193Ft/kg

Paradicsom I.o.

0,5l, 378Ft/l

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

Mizo
Coffee Selection

Laktózmentes Cappuccino
vagy Kapucíner
vagy Espresso Prisma
330 ml, 603Ft/l

128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP abc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 Csepreg, Széchenyi tér 13.
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Játszótér az Írottkő utcában
Június 15-én már technikailag elkészült az Írottkő utcában az új
játékokkal kialakított régi játszótér
felújítása. A gyermekek a játékok
felállítását követően a kerítésen már
átmásztak, és birokba is vették. Ők
még nem tudták, hogy hivatalosan
csak a használatba vételi eljárás
befejezése után élvezhetik az EUszabványnak megfelelő játékokat.
Úgy tudjuk, hogy a június 18-án
kezdődő héten ez megtörténik.
Az elmúlt évben bontani kellett az
elhasználódott játékelemeket, mert
veszélyessé váltak. A tavaly átadott
Rohonci utca 42. mögött átadott
játszótér után újabb lehetőséget
kaptak a játékos időtöltésre a lakó-

Új pálya
Június 13-án vették birtokba a diákok a Balog iskola udvarán újjáépített kézilabda pályát. A mentor
és beruházó a Magyar Kézilabda
Szövetség volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.
A kőszegi képviselők március
14-én tartott ülésen támogatták,
hogy a város tulajdonában lévő
területen, a Balog iskolában lévő
sportpálya felújítását a MKSZ elvégezze. A beruházás indító javaslata, és az azt követő aktív
segítség a Vas Megyei Kézilabda
Szövetség érdeme. Az átadáson, a
birtokba vételkor jelen volt Huber
László polgármester és Ágh Péter
országgyűlési képviselő, aki az
iskolában töltött évek tanulási és
sportélmények fontosságát emelte
ki. Farkas Ágnes a megyei szövet-

telepi gyerekek. Nem lesznek hátrányba sem a kőszegfalviak, sem
pedig a Bezerédy Imre utca környékén élő gyermekek, mert mindkét
helyen megújul a játszótér. A há-

rom játszótér felújítása 8,2 millió
Ft-ba kerül. A munkákat a Kőszegi
Városüzemeltető Nonprofit Kft. és
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a Játszótér 2006 Kft. végezte el. Az
önkormányzat a 2018 évi költségvetésében biztosította a beruházás
összegét, és ehhez a városüzemeltető kft. is hozzájárult. A mostani
játszótér felújítások az elmúlt évben
elkezdett munka folytatása. Amikor 2016 őszén bontani kezdték a
Rohonci utca 42. mögött lévőt, akkor a városvezetésen kívül, a lakótelep képviselője, Sas Norbert is kézbe
vette az ügyet. A KéV. 2017. április
7. oldalon megjelent írásban így
nyilatkozott: „határozott cél, hogy

KÜ
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a következő években is folyamatosan megtörténjenek játszótéri
fejlesztések, illetve az állagmegóvásra több gondot kell fordítani”.

KZ

ség elnöke a fejlesztés indokaként
említette, hogy minél nagyobb legyen a kézilabda sport iránti igény,
ehhez kívánt a diákoknak kitartó
sportolást. Majd elmondta, hogy
az aszfaltos pálya után jelentős a
változás, a sportfelületet rugalmas
műanyag réteggel vonták be. A
négyzetdarabokat egymásba csatolták, közöttük elfolyik a víz, így
nedves időjárásban is biztonságos
marad a pálya. A műanyag réteg előnyös tulajdonsága, hogy a
sportoló mozgása közben védi az
ízületeket.
A pálya szép, nagyon szép lett,
palánkkal és hálóval védett, így
a Balog iskolában is elindulhat a
kézilabda oktatása. Az Árpád-házi
iskolában már megvan a csapat,
a Bersek-iskolában egy országos
program részeként történik a kézilabda sport oktatása.
KZ
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Működik a jégkármérséklő rendszer
A KT U Á LI S

Terjedtek a hírek, és erről kérdések
is érkeztek: valóban működik Kőszeg környéken a jégkármérséklő
rendszer? Ez a szóbeszéd valóban
igaz! A térségünkhöz kapcsolódóan három helyszínen – Bucsuban,
Cákon a temető mellett (fotó) és
Horvátzsidányban az iskola udvarán – állítottak fel egy-egy automata jégkármérséklő állomást.
A talajgenerátor nem igényel
helyszíni beavatkozást. A központi
vezérléssel működő elhárító rendszer a jégesőt hozó felhők érkezése
előtt lép működésbe. A régi Lustházakhoz hasonlítható modern,
fémvázas házikóban elég az ezüstjodid, majd nyitott kéményen át
a magasba, a felhők felé áramlik.
Ne ijedjenek meg a természetvédők, mert az ezüst-jodid nem
jelent semmilyen egészségügyi,
természeti, környezeti kockázatot.
A módszer sem új, évtizedek óta
ismert és mostanra már csaknem
országos lefedettségű. A ezüst-jodid a felhőkben csökkenti a jégszemcsék méretét, mire a földre

érkeznek, jó eséllyel elporladnak.
Vagy ha mégsem, akkor jelentősen kisebbek lesznek. Bármelyik
is következik be, az esetleges kár
mindenképpen mérsékeltebb lesz
a korábbiakhoz képest.
A NAK a Vidékfejlesztési Program
keretében biztosított pénzügyi
forrást, és így valósulhatott meg
az országra kiterjedő rendszer. A
kapott tájékoztatás szerint nem
jelent 100%-os biztonságot, de
a szakemberek azzal számolnak,
hogy az éves működtetés költségénél (1,5 milliárd Ft) harmincszor több jégkárt előz meg. Kőszegen sokan gondolhatnak arra,
hogy mindez a borosgazdáknak
segítség. Nekik is, és sok termelőnek, na és az autó tulajdonoknak
is. Két évvel ezelőtt volt részünk a
jégesőben.
Az elmúlt évben a 9. Szőlő és Klíma Konferencián tartott előadást
Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára.
A 2017 májusában vele készült
interjúban így fogalmazott:

PIKKELYSÖMÖR,
EKCÉMA
gyógyítása!
Referenciával!

GYULLADÁSCSÖKKENTŐ
KEZELÉS
a gerincen,
csontrendszerben
/térdizületek, váll,
kéz, boka, csipő stb./
Bejelentkezés:

Dr. Farkas Erika
06 70/600 2143
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„A megelőzés érdekében
a fagykárokat, jégesőt
csökkentő talajgenerátor
rendszer kiépítése remélhetőleg az idei esztendőben működésbe lép a
kijelölt területen”.
A meterológia a nyári jégkárok kezdetét május 1-től
határozta meg, a három
említett állomást idén áprilisban szerelték fel, Egyegy talajgenerátor 10x10
kilométeres rácsháló metszéspontjaihoz került ki.
KZ

Pedagógusnap

2018. június 11-én Huber László polgármester látta vendégül a Kőszeg
Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák és tagintézményeik vezetőit, óvónőit, dajkáit, valamint a közművelődési intézmények vezetőit és dolgozóit. A köszöntésen jelen volt Dr. Zalán Gábor a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője, Mezei Virág az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője. Huber László köszöntőjében kiemelte az óvodai
nevelőmunka fontosságát és megköszönte a nevelők áldozatos munkáját.
Elismerő oklevelet és jutalmat kapott: Lamp Tiborné (Újvárosi Óvoda)
dajka 20 éves, Szántóné Török Gizella (Újvárosi Óvoda) óvónő 20 éves,
Pócza Zoltán (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) igazgató 30
éves, Klobetzné Debrei Hajnalka (Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi Tagóvoda)
tagóvoda-vezető 40 éves munkájáért.
Utolsó nevelési évüket töltik a Központi Óvodában Raposa Gáborné óvónő, a Központi Óvoda Bölcsődéjében Poropatich Andrásné kisgyermeknevelő, Szántóné Török Gizella az Újvárosi Óvoda óvónője és Klobetzné
Debrei Hajnalka az Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodájának vezetője.
Az oklevelek és virágok átadását koccintás és kötetlen beszélgetés követte.

Helyreigazítás
A május lapszám 15. oldalán a Kőszegi sörgyár című írásban helytelenül fogalmaztam. Söptei Imrének
tulajdonítottam egy téves mondatot,
mely szerint a „római korban kezdődött a sörfőzés”. Söpte Imre a következő levelet küldte reagálásként.

„Ezt hitelrontásként értékelem, mivel mindenki tudja, hogy már az ősi
egyiptomiak, sőt a mezopotámiaiak
is ismerték a sört. Az előadásomban 2 képet mutattam, amelyiken
az előbb említettek láthatóak a sör
élvezete közben. A rómaiakat a
számra sem vettem!”
Kámán Z

Várják a döntéseket
Május 28-án átadták a Jurisics
téren lévő Sgraffitós-házat, és a
Várkörön lévő Szemző-házat (kép),
amelyet a közvélemény Művészetek Házaként ismert meg.
A város egyetlen szecessziós épületét Szemző Sándor 1910-ben építette. Az átadás résztvevői láthatták
a „csodapalotát”. Az építése, kialakítása tökéletes munka. Az egykori
romos pince boltívvel kialakított
téglaborítású előadó teremmé változott. Csak gratulációt érdemel az,

aki kitalálta, megtervezte és elkészítette. A földszinten kialakított
méretes szobák a kutatók nyugalmát szolgálják. Dr. Bariska István
beszélt az épület történelméről.
Ifjúként ismerte meg Szemző Sándor lányát, a – holokauszt túlélő –
Magdát. A történész szavai szerint
a tanárként dolgozó Magda humanizálta a környezetét, személyiség
volt, ha megszólalt, csend vette
körül, „még a levegő is megállt”.
A város tulajdonában lévő, de
az iASK-nek használatba adott
Sgraffitós-házat az intézet tudósai, kutatói veszik majd birtokba.
A felújítással a padlástér funkciót

kapott. Az elhangzottak szerint
1560 tájékán épült meg a főpárkányig reneszánsz, a felső szinten már
barokk jellegzetességeit hordozó
Sgraffitós-ház. Azért sgraffitós,
mert két rétegben vitték fel a homlokzatra a színes vakolatot, a felsőt
levakarták, és kialakult a jellegzetes díszítés. Erről beszélt az épület
előtt dr. Fejérdy Tamás, hangsúlyozta, a Magyarországra jellemző
időjárás nem kedvező a tartóssága
szempontjából. Nagyon kell figyelni

a következő években az állapotára.
Sgraffitós technikával írták a homlokzat felső részére latinul: „Nem

2018. JÚNIUS 18.

„Közösen jó úton vagyunk, és
ez a mostani egy példa nélküli
helyzet nagyon sok szereplővel.
A város, az intézet, a miniszterelnökség, a lakosság egyaránt
igyekszik a várost valamennyire
megismertetni ebben a világban”
– mondta Miszlivetz Ferenc professzor, az FTI-iASK főigazgatója.
Hangsúlyozottan fejezte ki köszönetét mindenkinek az elvégzett
munkájáért. Huber László polgármester a KRAFt-projekt szülőatyjának nevezte a professzort, és be-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

szélt a város által a cél érdekében
elvégzett munkákról, a Zwinger,
Európa Ház, Chernel utca felújításáról, amelyet támogatott Ágh Péter képviselő is. Ezt erősítette meg
Miszlivetz Ferenc, majd terven kívül
hozzászólásra kérte a képviselőt,
aki tömören így fogalmazott: „folytatjuk, amit elkezdtünk”.
A professzor ehhez tette hozzá,
hogy lesz még bőven feladat, és
várják a további kormányzati döntéseket.
Kámán Z

E GYE B E K
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Játékközponttá változott
Május 27-én délelőtt a Gyermeknapon a kőszegi horgászok várták
az ifjúságot a Csónakázótónál,
hogy ismerkedjenek ezzel a sporttal. A szülőktől, horgászoktól kaptak is segítséget. Időnként görbült
a bot, a hal a partra került, és már
meg is volt a siker. Érdemes volt
aznap a szülőknek elsétálni a Jurisics várba, mert a Művelődési Központ munkatársai, az egésznapos
programok szervezői bőséges tanulási, és szórakozási lehetőséget

kínáltak az apróságoknak. Ehhez
kaptak segítséget a natúrparkos
kollégáktól. A várárok, a Diáksétány játékközponttá változott. Az
ugrálóvár ezúttal is garantált sikert
és érdeklődést hozott a gyermekek
részéről. A kisbiciklisek versenyét a
Diáksétányon tartották, ezúttal is,
a hagyományok alapján a kőszegi
rendőrök segítettek a versenyzőknek. Tilda, a vándorsólyom most is
bemutatkozott az ifjúságnak az Őrségi Nemzeti Park jóvoltából.

azé, aki akarja, sem azé, aki fut
utána, hanem a könyörületes Istené”. A Pál apostoltól származó

idézet a reformáció időszakára utal.
Söptei Imre arról beszélt, hogy nem
kell a helyi kötődést keresni, hanem jöhetett valaki olyan, akinek
ez volt a saját vallása, és ezt tette
fel. Ténylegesen mégiscsak menekülhetett valaki, és itt a városban
nyert befogadást.
A két épület átadásához kapcsolódó előadásokat a Zwingerben tartották május 28-án.
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„Azt majd megoldjuk”
KO D Á LY Ü NNE P

Május 26 – 27-én tartották a II.
Kőszegi Kodály Ünnepet. Az elsőt,
2017 májusában annak emlékére,
hogy Kodály Zoltán 1937. május
30-án a Jurisics vár belső udvarán vezényelte „A magyarokhoz”
című kórusművet. Mindkét zenei
program művészeti vezetését Gráf
Zsuzsanna Kőszeg Díszpolgára
vállalta. Tavaly zárógondolatként
a városhoz mindig ragaszkodó
karnagy arról beszélt, hogy tervezi
az idei koncertet. A terv megvalósult. A két zenei program kínálata
alapvetően különbözött, azonosság
csak a zárógondolatban volt. Gráf
Zsuzsanna, akit idén választottak
be a Magyar Kodály Társaság elnökségébe, így fogalmazott: „vasárnap visszamegyünk és hétfőn
kezdünk el gondolkodni a következő éven”. Ez alapján formálódik

egy újabb hagyomány!

Talán azért, mert a „a szépség
láncszemeibe megint egy bekerült, ezzel a kőszegi hangversennyel, a Kodály ünneppel” –

fogalmazta meg a karnagy. Majd
arról beszélt, hogy „az itt fellépő

művésztársakkal alkottunk egy
közösséget. Itthon vagyunk, hazajöttünk, én különösen. Hazajöttünk, mert itthon van a helyünk”.

A II. Kodály Ünnep nyitó programjaként az Árpád-házi iskola, a
Kőszegi Vonósok, és Kőszegi Tücskökből alakult társulat Háry, a nagy
kópé című népdaljátékot mutatták
be. Pénteken 11 órakor az iskola
dísztermében vitték színpadra a jól
ismert népdalok sokaságából álló
zenei művet. A színészek, az énekesek szerepét biztos szövegtudással, csengő énekhangon az iskola
diákjai vállalták. A felnőtt közönség számára is élvezhető előadást

„Zeneértő nem lehet”
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Az elmúlt évben a Kodály Ünnep
a kórustalálkozók jegyében zajlott,
idén a zenei anyanyelv kialakítását
és csiszolását szolgálta.
Májusi 26-án délelőtt a II. Kodály Ünnep a zenei nevelésben
érintett pedagógusoknak szólt
szakmai programokkal. Az Árpád-házi iskola díszterme néhány
órára nyitott tanteremmé változott. A Liszt Ferenc Zeneművészeti
EgyetemVárosmajori Mintatagoza-

tának három osztálya (2. 6. és 10.
évfolyam) tartott bemutató órákat.
A látottak gyönyörűen szemléltették
azt a permanens zenei neveléssel
megrajzolható fejlődési ívet, amelyről Kodály a következőképpen vallott: ÷zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még
előbb) nem kezdik rendszeresen
nyitogatni-gyakorolni a fülét.”

A ritmus, a dallam, és az éneklés
öröme, amely diákokból és tanárok-

produkáltak. A tanárok, a zenészek
egy előadást szerveztek, de ennél
sokkal többet érdemel. A gyermekszínészek kiemelkedőt alkottak. A
francia királynál is nagyokat mondó kis Háry, vagyis Scheer Félix
színészi és szövegtudását a „profi”
énekes társak erősítették.
A „Háry” előadáson az iskola díszterme 80%-ban, a II. Kőszegi Kodály Ünnep szombat esti gálaműsorán a lovagterem zsúfolásig megtelt.
Huber László polgármester arról
beszélt, hogy a nívós rendezvény
a határokon túl viszi Kőszeg hírnevét. Kiemelte a hagyományteremtő
szándék fontosságát, amely „hosszú
távon biztosíthatja az ünnep méltó
módon történő megtartását”. Ennek – mondta a városvezető – három tartópillére van: a kóruséneklés
szeretete, a karnagy személye és a
kialakított közösség. Majd a polgármester egy szófordulattal hozzáfűzte: „Lenne egy negyedik tartópillér
is, de azt majd megoldjuk”. A város-

vezető köszönetet mondott a támogatóknak, és Básthy Béla alpolgármesternek, aki kitartóan szervezte
az ünnepet. A gálakoncert végén a
hálás közönség üveggömbbe tette az
adományát, amely a Boldogasszony
Iskolanővérek erdélyi énekes missziójának támogatását szolgálja.
A szombat esti hangversenyen először az erdélyi Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkar Szovátáról Nagy
Éva Vera nővér és Czakó Gabriella
vezetésével lépett a közönség elé. Az
erdélyi misszióból olyan énekkar született, amely mindenhonnét elhozza
az első díjat. Kőszegen az önfeledt
taps, a közönségtől kapott elismerés jelezte a fényes érmet. Nemcsak
Kodály módszer, hanem az Erdélyből
hozott magyarság tudat is ott rejtőzött a csengő énekükben, közel egy
héttel június 4. előtt. A színpadról
lassú léptekben levonulva énekelték:
„Vándor székely reménységét / Jézus áld meg Erdély földjét. / Vándor
fecske hazatalál / Édesanyja fészkére
száll”. A zúgó taps erősíthette, hogy
visszataláljanak a kereszténységet
hordozó fészekbe, az erdélyi közösségükbe.
Az Angelica Leánykar Kodály dalciklussal érdemelte ki a közönség elismerését. Záró dalként a Háry János
daljátékból hangzott el egy részlet.
A leánykar azt mutatta be, amiért
a pályafutásuk során az elismerések sokaságát érdemelték ki. Mégis
a szólóénekesek felé irányított taps
erősebb volt a többinél.
A közel kétórás gálakoncerten a
magyar néptánc felsőfokát mutatta be a Csillagszemű Táncegyüttes,
folyton folyvást csillagpontok tűntek fel a színpadon.
Kámán Z

ból egyaránt áradt, kézzel fogható
közelségbe hozta a módszerben rejlő
lehetőségek gazdagságát. A másodikosok sok mozgással színesített,
komoly zenei alapfogalmakat is felvonultató bemutatója így válhatott
tanórába rejtett komolyzenei koncertté a hatodik és a tizedik osztályra.
Szakemberek és laikusok is csodálattal hallgatták és figyelték azt a zenei
képzettséget és tudást, amelyről a
résztvevő diákok tanúskodtak.
„A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki.”- vallotta Timár
Sándor. A Timár-módszer bemutatá-

sa során a zene, a tánc örömét és
életigenlést sugárzó ereje mindenkit
magával ragadott. A Timár Böske
vezette Csillagszemű Táncegyüttes
tagjai különböző generációk tudásbeli egymásra épülését szemléltették. A szakmai nap méltó befejezése
volt a több mint száz résztvevő, diák
és felnőtt közös éneklése.
Az Árpád-házi iskola méltó helyszíne, az intézmény vezetői, dolgozói és
az itt tanuló gyermekek szülei pedig
szerető házigazdái voltak a rendezvénynek. Részt vettek abban, hogy
ünneppé varázsolják az eseményt.

X X X I . É V F O LYA M , 6 . S Z Á M

2018. JÚNIUS 18.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Ha betévedünk egy utcába, felmerülhet a kérdés: Ki volt a névadó,
miért kötődik a városhoz. Kőszeg
jelenlegi közterületeinek száma 149 db. Ebből az egyik utcát
2004-ben Freh Alfonzról nevezték
el. Megközelíthető a Hunyadi utcában jobbra kanyarodva az Arborétum utcába, majd itt az aszfaltos
szakasz végén jobbra nyílik a Freh
Alfonz utca, és becsatlakozik a Festetics Imre utcába.
Freh Alfonz Sándor (1832–
1918) bencés természetrajztanár,
botanikus, illetve rovartannal foglalkozó kutató. A Szent Benedek
rendbe lépésétől kezdve (1850)
Pannonhalmán tanult, majd áldozópappá szentelését (1857) követően jött Kőszegre, és itt töltötte

el élete utolsó napját is. A Kőszegi
Kat. Ferenc József Gimnáziumában
1857-től tanított, és itt hozta létre
a jelentős természetrajzi gyűjteményét. A Kőszegi-hegység botanikai kutatásának első apostola
és ismertetője volt. Az itt gyűjtött
állatfajokat, különösen a rovarokat
tette hitelesen közkincsé. Működése serkentőleg hatott a térség
más természetrajzi kutatásaira, pl.
Waisbecker Antal, Piers Vilmos botanikusok vagy Chernel István ornitológusra is. Tudományos igényű
és didaktikai célokat szolgált növénygyűjteményei a szombathelyi
Savaria Múzeumban vannak. Nevét
emléktáblák, több latin növény és
egy utca név is őrzi.
Plechl Ildikó

Segít a paktum!
Több mint 200 fő részére nyújtott már segítséget az Észak-Vas
Megyei Foglalkoztatási Paktum,
közülük 120 fő elhelyezkedését
bértámogatással is segítették. Erről számolt be Sárváron a paktum
Irányító Csoportjának májusi ülésén
annak elnöke, Básthy Béla. A 614
millió forint uniós forrásból megvalósuló program konzorciumvezetője Kőszeg, az együttműködést
koordináló paktumiroda a Kőszegi
Ipartestület székházában működik.
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programból (TOP) biztosított támogatások tavaly ősztől a
kőszegi, a sárvári és a celldömölki
járásban hozzáférhetők. A kőszegi
járásban eddig 24 munkáltatónál
29 újonnan felvett munkavállaló
béréhez vettek igénybe támogatást,
további 6 személy pedig vállalkozóvá válási támogatásban részesült.
Közülük többen ausztriai munkavállalásból hazatérő kőszegiek!
A Kőszegi járásban két mentor áll
az álláskeresők rendelkezésére,
akik ismerik a térségi foglalkoztatók munkaerő-igényeit, és kellő
tapasztalattal illetve tapintattal
segítik a hozzájuk fordulókat. Személyre szabott tanácsadás keretében közösen készítik el az ügyfelek
önéletrajzát, segítenek felkészülni
az állásinterjúra, vagy a beillesz-

kedési nehézségek leküzdésében.
Ezeknek a készségeknek a megerősítése különösen fontos lehet
pályakezdő, vagy éppen nyugdíj
előtt álló, esetleg tartósan álláskereső személyek esetében. Munkáltatók részére jelentős segítség

Június 3-án az Írottkő
Hotelben megnyitott és
június 29-ig látogatható
Baradács Anett kiállítására sokan elmentek. Az
alkotó maga is meglepődött. Mi vonzotta az
érdeklődőket? Vidámság,
vagy Anett optimizmusa?
Az alkotó igy vall a képeiről: varázslat, csodavilág,
harmónia, léleksimogatás, szenvedély, lendület, színpompa, öröm.
Az élénk színek sokasága vonja a
látogatót a maga bódulatába, aztán
feltűnhet az aprólékosan kidolgozott, csipkézett motívumok eleganciája is. Az akril képeket lakkréteg
teszi csillogóvá. Az alkotások nem
a bérköltség-támogatás, amely az
új munkavállaló első hat havi bérét
és járulékait fedezi. Az érdeklődő
munkáltatók és munkavállalók
munkaerő-igényüket, vagy álláskeresési szándékukat a palyazat@
koszeg.hu e-mail címen, vagy a
20/407-7107 telefonszámon jelezhetik a paktumiroda felé.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Utca névadója: Freh Alfonz Mosoly és lakk

hagyják, hogy ne vegyünk róluk
tudomást. Mintha noszogatnák a
nézelődőt, kérdeznének: (idézet a
prospektusról): Ugye „játékos”?
Ugye „vidám”? Ugye, „szemet gyönyörködtető”? Mesék tekintenek
ránk a falakról. Talán egy rejtegetett (rejtélyes?) élet meséi és versei
ragyogó színekbe bújtatva.
Baradács Anett három éve Hajdúszoboszlóról Kőszegre költözött,
nagyon magányosnak érezte magát. A festés terápiaként kezdődött. „Ebből nem lehet kiszállni”
– fogalmazta meg, és gondolatát
megtoldotta egy újabb mosollyal.
Minden képre jutott a mosolyából
egy kevés!
TáF

Észak-Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002
Miben segítünk?
• Dolgozna, de nem tudja, merre induljon?
• ha másik szakmát szeretne, részt vehet képzésen
• Megkoptak munkaerő-piaci készségei?
• megismerheti a térség munkáltatóinak kínálatát
• Hiányolják a munkatapasztalatát?
• elhelyezkedését mentori tevékenységgel,
• Szívesen elsajátítana egy új szakmát?
bértámogatással segítjük
• Munkaerő-piaci tanácsadásra lenne szüksége?
(bértámogatás, utazási költség vagy lakhatási támogatás)
• Vállalkozást indítana?
Ha szeretne elhelyezkedni egy munkahelyen, • vállalkozóvá válását támogatjuk
vagy vállalkozna, keressen minket! • személyre szabott tanácsadással felkészítjük
állásinterjúra, önéletrajzírásra
Közösen megtaláljuk a megoldást!

Szegedi Marietta

munkaerőpiaci szolgáltatási mentor
E-mail: marietta.szegedi@westpannon.hu
Telefon: +36 30 207-1085

Szabados-Waltrich Gabriella

munkaerőpiaci szolgáltatási mentor
E-mail: gabriella.szabados@westpannon.hu
Telefon: +36 30 423-0342
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Lukácsháza

VIDÉK

Lukácsháza, Gyöngyösfalu gyermeknapját május 26-án a sportpályán a civil szervezetek összefogásának eredményeként harmadszor rendezték meg. A babaringató
után a zeneiskolások Gryllus Vilmos
dalainak előadásán szórakozhatott
a közönség. A kézműves foglalkozásokon a gyermekek is alkothattak, és arcfestésben részesülhettek.
A nagyobb gyermekek az Őrállók
Alapítvány történelem óráján ismerkedhettek a hagyományokkal,
illetve légpuskával is lőhettek. Be
lehetett ülni traktorokba, a tűzoltó-,
a rendőr-, és a rallyautóba, a bátrabbak tüzet is olthattak.
Nem hiányzott a foci sem. A civil szervezetek gondoskodtak az enni-, és
innivalóról is. Ünnepélyes percekben
adták át azt a defibrillátort, amelyet
a Lukács-házi Boszorkányok Egye-

2018. JÚNIUS 18.

sületének kezdeményezésére a civil
szervezetek és magánszemélyek
adományaiból vásároltak. Ezentúl
minden rendezvényen készenlétbe
helyezik a defibrillátort, használatát
a sárvári mentősök mutatták be.
A gyermeknap fő szervezését a
Lukács-házi Boszorkányok Egyesülete vállalta, aktív segítséget adott
a Borbarát Hölgyek Egyesülete,
a SCHOTT Lukácsháza SE, a Polgárőr Egyesület, a Gyöngyösfalui
Szőlőfürt Egyesület. A rendezvényt
támogatta: az önkormányzat, a
Közösségi Ház, a Gyöngyösmenti
Nonprofit Kft., valamint sok magánszemély. Minden támogatót,
segítőt köszönet illeti.
A Hősök napi megemlékezést a
Szent Antal-templom előtt lévő
emléktábláknál tartották. Közreműködött a Szent Márton Kórus. Koszorúkat helyeztek el a
Nagycsömötei falurészen lévő emléktáblánál is.

Május 27-én a Nyugdíjas színjátszók várták a közönséget a
Közösségi Házba, ahol az Indiai
guru című darab előadásával egy
szórakoztató délutánt szereztek a
nagyszámú érdeklődőnek. A szereposztás az alábbi volt: Kócsi Imre
vállalkozó: Dr. Jónás Zsigmond felesége,Timi: Szalainé Pados Katalin
– Imi szeretője, Judit: Kovács Ildikó – Timi nagyapja: Kákossy Endre
– Sára, szolgáló: Pungor Lajosné
– Gödény Dezső: Kenyeri Dezső
– Postás: Kovács Tibor. Rendezte:
Németh Lászlóné.
Az önkormányzat rajzpályázatot hirdet „Egy szelet Lukácsháza, ahogy én szeretem” mottóval.
Feladat a település bemutatása,
legyen az esemény, épület vagy
hely Lukácsházán. A pályázatot
óvodások és általános iskolások
hagyományos rajz és digitális rajz
kategóriában adhatnak be. Határidő: június 25.

Beruházások: • Jó ütemben halad Gyöngyösfaluban az új étkező
és melegítő, tálaló konyha építése.
Június elején már állt a szendvics
panel épületrész fémszerkezete.
• Készül a kisméretű műfüves
pálya a sportöltöző mögötti területen. Várhatóan június végére
elkészül. • A TAO forrásból megvalósuló edzőpálya világításának
kivitelezése is folyamatban van. A
tervek szerint július 13-án, a Falunapot megelőző pénteken este
villanyfénynél lesz a futballmeccs.
A fejlesztésből a pályavilágítás
mellett megvalósul az öltöző hálózati szennyvízelvezetése is. •
A Nagycsömötei út 1-35. közötti
járdaszakasz felújítása július első
napjaiban kezdődik. • A képviselőtestület döntése alapján szeptemberben megújulnak a temetői utak
és megépül a temető előtti parkoló
is. A tervek között szerepel a kerítés és a kapu felújítása is.

köszöntötték a hangulatos estén.
Május 27-én az emlékműnél tartotta a Hősök napi megemlékezést

a Kőszegszerdahelyi Önkéntes
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
Mersichné Jagodics Rita szervezésében. A katonaéletről dalolt a
Flórián Tűzoltó Énekkar, a díszőrséget a 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület két tagja,
Polgár Árpád, és ifj. Drenovácz
István adta. A megemlékezés
koszorúzással zárult, majd egy
minikiállítás keretében magángyűjteményben lévő háborús
relikviákat tekinthettek meg az
érdeklődők.

Férfinap és hősök
Kőszegszerdahely: Május 25-én
a falu lányai, asszonyai férfinapot
tartottak. Az erősebb nem képviselői jó szívvel fogadták a hagyományossá vált programot. Mersich
Martina köszöntötte a jelenlévőket,
majd a Vadrózsa Népdalkör dalcsokorral, a Kaméleon Színjátszókör
egy színdarabbal, tánccal szórakoztatta a férfiakat. Ezt egészítette ki
versekkel Mersich Szonja, Desics

Krisztina
és
Desics Bettina.
Nem maradhatott el a meglepetés: Bognár
Györgyné Mari
és Major Judit
„némajátéka”
fergeteges sikert aratott. Két születésnapos fiatalembert, Horváth
Bendegúzt, és Horváth Donátot is

Húsz év

A kórusvezető, Horváth Jánosné
szavai szerint a kórus számára ez
a nap csak egy pillanat volt az idő
tengerében. Az első dalban kérték
Szent Márton segítségét.
Kapiller Sarolta az alapító közösség erejéről beszélt, és „arról a

Gyöngyösfalu: Június 10-én a
Szent Márton-templom padjai
sűrűn megteltek. A Szent Márton
Templom Énekkar a megalakulása
20. évfordulóján a közönséget egy
szép koncerttel ajándékozta meg.
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fiatalemberről, akit ma atyának
szólítunk”. Bejczi Tibor domonkos

rendi szerzetes erre a napra viszszatalált szülőfalujába. Az alapítás
időszakában gitározott, a 20. évre
emlékezető koncerten énekelt. Az
elmúlt évtizedek tagjai közül többen
visszatértek. Először Seregély Krisztina tiszta énekhangján nyújtott zenei
élményt a közönségnek. Az énekkar
dalait kísérte fuvolán Pulay Teréz, hegedűn Simkó Imre, gitáron Várhelyi
Zoltán. Szaffián Réka fuvolajátékával
mutatta meg tehetségét. A koncert
egy-egy dalát követve a templom
szószékén állva mondott verset Novák Henrietta és Vanesson Kyra.
Szépen csengtek a templom oltára előtt elhangzó énekek. Szóltak
„öröm, ünnep, fellépés, felelősség,
közösség összetartása” gondolatáról, amelyet Pungor Zoltán

lukácsházi önkormányzati képviselő fogalmazott meg. Majd hozzáfűzte, hogy „az ének erejével
tartották össze ezt a családot”.
Kiss Tibor polgármester arról beszélt, hogy a két évtized alatt jöttek
új tagok és vezetők, de az indító
szándék megmaradt. „Nem lehet
arra méltató szavakat találni,
amit ők elértek. … Köszönjük,
hogy voltatok, hogy vagytok, hogy
lesztek” – fejezte be a gondolatait

Kiss Tibor.
A záródalban az énekesek Simkó
Zsuzsanna karnagy vezetésével
Kodály: Nagyszalontai köszöntő
művével ünnepelte mindazokat,
akiket az énekkar szeretete hívott
el a templomba.
KZ
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Bozsok: A résztvevők elégedetten
távoztak a május 31-én kezdődött,
öt napossá bővült 10. Bozsoki Kalapos Napok és Dalos Találkozóról.
A bozsoki színjátszás évében gyermekelőadások, vidám jelenetekkel
tarkított műsorok, kiállítás, és a Szó
és Kép Színpad mesejátéka emlékeztetett a jubileumra. A zetelaki
vendégekkel kibővült hegybejáráson a kalaposok nótáitól zengett a
környék. A székely vendégekkel a
trianoni katasztrófát idézték fel.
A 12. Dalos Találkozó elején a rendezvényt szervező Bozsoki Kökörcsin Egyesület Bodorkós Lászlótól

és Bodorkós Istvántól megkapta
az édesapjuk által a kommunizmus és a szocializmus éveiben
titokban, féltve őrzött 1928-as
bozsoki leventezászlót. Az ünnepélyes zászlóátadáson Bodorkós
László a következő szavakkal
vezette be az adományozást:
„Kívánom, hogy legyen ez a
zászló Bozsok község emlékezetének egy darabja. Emlékezete azoknak az elődeinknek,
akiket az akkori szokásjog,
rend és jogszabályok e zászló
mellé rendeltek, és akiknek
neveit az apró fémlapocskák a
zászló rúdján máig megőrizték.
Kívánom, hogy emlékeztessen a
zászló mindenkit, így különösen

Az lehet igazi legény
Kiszsidány: Pünkösd idén is a „Forrásrámolás” jegyében zajlott Kiszsidányban. Május 19-én, szombaton
reggel főzőversennyel indult a falunap. A hagyományos pörkölt mellett
készültek finom sültek is, de különleges volt a fasírttal tálalt tökfőzelék.
Délután a férfiak felvonulásával vette kezdetét a „Forrásrámolás”, ami a
falu déli szélén található kiváló vízminőségű forrás évenkénti tisztítását jelenti. A négy méter mély, terméskőből
rakott kútból a vizet kiszivattyúzzák,
és az egy év alatt felgyülemlett ho-

Három falu
Falugondnokként szerveztük a
június 1-jén tartott gyermeknapi
játszóházat, amelyet a polgármesterek is támogattak. Pusztacsó,
Kőszegpaty, Nemescsó községekből
36 fő – 4 és 14 éves – gyermek
jelentkezett a felhívásra. Velük és
néhány szülő kíséretében töltöttünk
el egy délutánt Bükön a Napsugár
játszóházban.

mokot a kút aljából vedrekkel kitakarítják. Kiszsidányban ez a legényavatás hagyománya is, mert csak az
lehet igazi legény, aki lement a kútba
és felküldött néhány veder homokot.
Kell ahhoz bátorság, hogy a kút aljában a több irányból vastag sugárban
betörő víz mellett ezt a feladatot valaki el tudja végezni.
Nem maradt el a szintén hagyományos rántotta vacsora sem, ami előtt
a Tarisznyás együttes szórakoztatta
a közönséget. Az estét hangulatos
bállal zárták a kiszsidányiak.

Játék közben jutott idő pihenésre,
az édességek elfogyasztására, amelyet a három faluvezető – Kollarits

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

a ma elő fiatal generációt a viszszatekintés fontosságára. Legyen
ez a zászló a megélt és megértett
múlt egy darabja. .. Segít megérteni az előttünk álló jövőt is.”

A zászlót Bodorkós László unokái,
Marcell és Zsombor adta át Saly
Zsoltnak,Török Nimródnak és Frank
Jánosnak.
A Bozsoki Kökörcsin Egyesület köszönetet mond mindenkinek, aki
hozzájárult a kalapos napok rendezvény sikeréhez.
KZ

Tök(jó)fejek
Pusztacsó: Június 15–16-án tartották a 7. Falunapi Malacfesztivált. A falu 158 fő lakosából közel
kilencvenen dolgoztak azért, hogy

mást váltották a zenés programok.
Délután 16 órakor már 31 fő adott
vért. A malacsütés reggel hat órakor kezdődött. Árvai Gábor, örökös
bajnok pácolta be a sütésre váró
12 db malacot. A hazaiakon kívül
hat településről érkeztek a verseny-

a vendégek jól érezzék magukat.
A szervezők nem számítottak a
péntek esti óriási érdeklődésre,
arra sem, hogy szombat délben
már megtelik a sátor. A becslések
szerint már akkor ott legalább ötszázan voltak. Az ingyenes játékdömping hozta a gyermekeket, ők
pedig a szülőket. A sátorban egy-

csapatok, mindig közöttük vannak
a Kőszegi Iparosok, a lukácsháziak,
és szenciek. A versenyt a helyi
Tök(jó)fejek csapat (fotó) nyerte. A
a sütésük módszere is más volt, ők
adták át először a falatozóknak a
megpirult malacot. Az utolsó vendég kora hajnalban indult hazafelé.
KZ

Kornél, Májerhoffer Attila és Bánó
András – ajándékozott a gyermekeknek. A belépőket az önkormány-

zatok fizették. Segítő támogatást
kaptunk Kalincsák Balázs lelkésztől,
mert az utazáshoz átadta a Sartoris
Szeretetszolgálat kisbuszát, amelyet
Kutschi József vezetett szabadidejében a gyermekek érdekében.
Reméljük, mindannyian jól érezték
magukat!
Találkozunk jövőre is!
Geröly Krisztina Pusztacsó,
Farkas József Kőszegpaty,
Szalmer Gábor Nemescsó
Falugondnoka

VIDÉK

Leventezászló

2018. JÚNIUS 18.
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Egységgé kovácsolta

VIDÉK

Kőszegfalva: Június 9-én tartották a
19. falunapot. A település lakói vendéglátásból jelesre vizsgáztak. A főszervezést ezúttal is vállaló Gyarmati
Kálmán a délutáni műsorok között a
színpadon meghajolt a kőszegfalviak
előtt, mert személyesebben nem köszönhette meg a lakosság támogatását. A köszönet a végtelen számú
támogatónak is kijárt.
Dr. Székely János megyéspüspök
kérésére az egyházmegye német,
horvát és szlovén hívei érkeztek
Kőszegfalvára
többnemzetiségi
találkozó keretében. Tíz órakor a
temető bejáratánál, az I. világháborús hősök és kitelepítettek
emlékművénél találkoztak az
emlékezők. Dr. Székely János megyéspüspök megfogalmazta, hogy
„egymásnak testvérei vagyunk.
Egymásnak legfőbb szövetségesei. Mennyire fontos lenne megtalálnunk egymás kezét. … Meg
kellene találnunk Krisztus kezét!
Ő az, aki igazán egybetart minket. Az európai kultúra gyökérzete a keresztény hit”.

jellegét. Két fellépő csoport között
Huber László polgármester arra
emlékeztetett: „Sosem szabad

Básthy Béla alpolgármester Kőszegfalva
alapításához kapcsolódva elmondta, hogy
ez a terület 1713 óta
lakott, és „ez nem
a hódítás, hanem
segítő gesztus eredménye”. Würtenbergből érkeztek a

németek, a német szavak egy külön
egységgé kovácsolta az itt élőket.
A történelmi esemény részeként a
megyéspüspök 11 órától szentmisét
mutatott be. A Vas megye falvaiból
érkező szlovén, horvát, német hívőkhöz saját nyelvükön szólt: „Köszönöm, hogy megőrzik nyelvüket,
kultúrájukat és hitüket! Az anyanyelv, a kultúra a Teremtő Isten
által adott érték”. A nemzetiségek

saját nyelvükön elhangzó éneke végigkísérte a szentmisét.
A szentmise után hét kondérban főtt
ételeket kínáltak a vendégeknek
a helyiek. A falu lányai, asszonyai
tengernyi süteményt készítettek
erre a napra. Délután a színpadon
a falu óvodásai sváb dallamokkal,

elfeledni, honnan származunk,
honnan erednek a gyökereink”.

versekkel köszöntötték a jelenlévőket. A hazai pálya előnyeit élvezte
a Kőszegfalvi Német Nemzetiségi
Kórus, német dalokat adtak elő. A
Zora Horvát Énekkar erősítette a
színpadi programok nemzetiségi

A programok szervezése azt erősítette, hogy mélyről, az összetartás
erejéből. A taps a Kőszegfalvi SE
esti meccsen való győzelmének is
szólt, miután püspöki áldással kísérve ünnepélyesen átadták a 12 millió
Ft-ból készült öltözőt és sportfelszerelést. Az éjszakai bál hajnali háromig tartott, de akik a programok
érdekében tevékenykedtek, csak
később térhettek nyugovóra.
Kámán Z

Hatalmas torta
Bozsok: Titokban és szeretettel szervezték a Bozsoki Óvodába járó gyermekek szülei, a régi ovisok Kuticsné
Fatalin Mária óvónő nyugdíjas búcsúztatóját. Marika néni lakóhelyének óvodájában vezetőként végezte
töretlen szeretettel és lelkesedéssel
évtizedeken át óvodapedagógusi
munkáját. A gyermeknapon köszöntötte őt Darabos Béla polgármester,

kolléganői, a Bozsoki Dalárda, a szülői munkaközösség, és az óvodások.
A hatalmas torta és a 80 levegőbe
engedett színes lufi tette emlékezetessé a búcsúztatót. Kuticsné Fatalin
Máriát utolsó munkanapján dr. Székely János megyéspüspök, és Engler
Zsolt igazgató látogatta meg, akik
megköszönték a gyermekekért végzett áldozatos tevékenységét.

Üdvözlünk a SCHOTT-nál!
Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!

A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft.
stabil nemzetközi vállalatként több mint 20 éve gyárt üvegcsét, ampullát és karpullát Lukácsházán (10 km Szombathelytől, 7 km Kőszegtől).

HATÁROZATLAN
IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL
RAKTÁROST, VIZUÁLIS
GÉPKEZELŐT KERESÜNK
HATÁROZATLAN
IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL,
SAJÁTELLENŐRT,
ÁLLOMÁNYUNKBA

GÉPKEZELŐT és VIZUÁLIS ELLENŐRT KERESÜNK
RAKTÁROS feladatai: 4 műszakos
munkarendben
VIZUÁLIS ELLENŐR feladatai:

• anyagmozgatás a raktár és a termelés területén • készáru mozgatása, • termékek vizuális ellenőrzése és csomagolása
Gépkezelő feladatai:
Vizuális ellenőr feladatai:
ellenőrzése
és csomagolása
• anyagmozgások
könyvelése a számítógépes
• üvegformázó
gépek
folyamatos működésének
biztosítása
• termékek vizuális ellenőrzése és csomagolása
rendszerben (SAP) • szükség szerint részvétel a kiszállítások segítésében GÉPKEZELŐ feladatai
• a raktár
rendjének
biztosítása
és készleteinek
felelősségteljes
kezelése
• üvegformázó gépek folyamatos működésének biztosítása
Amit
kérünk:
• középfokú
vagy 8 általános
iskolai végzettség
Amit nyújtunk:
Amit kérünk:
• Középfokú végzettség • Targoncavezetői jogosítvány: Amit kérünk:
• versenyképes
fizetés
• kiemelkedő
műszakpótlékok
• havi és éves
bónusz •vagy
egy évre
előre megadott
műszakrend
• Középfokú
8 általános
iskolai végzettség
vezetőüléses,
vezetőállásos,
gyalogkíséretű
targonca
• Raktári területen
• ingyenes
céges buszjárat • igény esetén szálláslehetőség • klimatizált, tiszta és rendezett munkakörnyezet
szerzett 1-2
év tapasztalat
• vállalati rendezvények: egészség- és sportnapok • családi programok • sportolási és egyéb támogatások, kedvezmények

Amit nyújtunk: • versenyképes fizetés • kiemelkedő műszakpótlékok • havi és éves bónusz • egy évre előre megadott műszakrend • ingyenes

céges buszjárat • igény esetén szálláslehetőség • klímatizált, tiszta és rendezett munkakörnyezet • vállalati rendezvények: egészség- és sportnaJelentkezz telefonon a +36 94 568 411 vagy +36 20 852 7939 számon, emailben: karrier.pph@schott.com
pok • családi programok • sportolási és egyéb támogatások, kedvezmények
vagy keresd jelentkezési lapunkat a portaszolgálatunkon.

Jelentkezz telefonon a +36 94 568 411, a +36 20 8527939-es, a +36 20 295-2534-es számon vagy emailben a
SZENVEDÉLYÜNK AZ címen.
ÜVEG! Osztozz velünk sikereinkben!
karrier.pph@schott.com
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ebben az állapotban elmennék
színpadon játszani. Bocsássák
meg nekem, hogy vezetnek, most
is csak Önökért jöttem”.

Katona Linda sorolta a művésznő
kitüntetéseit, de aztán felszólítást
kapott, ne tegye. Szél Józsefné
polgármester az egy héttel koráb-

bi találkozójukról
beszélt, amikor
a
művésznőtől
tudta meg, hogy
az édesapja rajongott Törőcsik
Mariért.
A polgármester
reményét fejezte
ki, hogy „még nagyon sokáig velünk lesz Velemben”. Majd a következő választ kapta
a művésznőtől: „Az biztos, akárhogy
van ez, ne beszéljünk róla ilyen
ünnepi alkalommal, de az biztos,
hogy itt fogok meghalni”.

A polgármester számára megtiszteltetés volt, hogy átadhatta a

Cőgerek

Június 9-én ünnepelte a Nemescsói
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE)
a megalapításuk 125. évfordulóját.
Az ökomenikus istentiszteleten megemlékeztek a világháború hőseiről,
és megáldották az egyesület által
készíttetett új zászlót, amely megközelítőleg azonos az eredetivel.
Az ünnepi közgyűlésen ott voltak
kőszegi önkormányzati, illetve a
környékbeli önkéntes tűzoltók képviselői. Mindannyian feltűzték az
ajándék szalagokat az új zászlóra.
Ágh Péter országgyűlési képviselő kiemelt fontosságúnak nevezte
az önkéntes tűzoltó egyesületek
támogatását. Kedves színfolt volt,
amikor a lukácsházi Gyöngyház Óvoda Napocska csoportja
tűzoltóruhában adta elő verses

díszpolgári oklevelet, amelyen a
Körhinta című filmből van egy fotó.
A Nemzet Színésze elmondta, hogy
az életpályájáról a lakásában csak
ezt az egy képet őrzi. A falu Marikája egyedi ajándékot is kapott.
Velemi kőből, gesztenyefából és
ről, és azokról a viszontagságaikról,
amelyeket elviseltek 1945-ben a
Németországba vezető útjukon. A
Sorakozó című könyv róluk szól, a
beszélgetést követő esti koncert a
jelenlévőknek. Liszt Ferenc: II. Magyar rapszódiát is megszólaltatta
Sebestyén Ernő hegedűművész és
Tóth László zongoraművész. Majd
Drábik János „Miért most kell megdöntenünk Trianont?” címmel tartott
érdekfeszítő előadást. Egyik megállapítás szerint: „Rajtunk is múlik,
hogyan ér véget nemzetünk Trianonban beindult sorsdrámája” .

Június 16-án a cőgerek, az
egykori katonai alreáliskolások
képviselői visszatértek Kőszegre, abba az épületbe (Dr. Nagy
László EGYMI), ahonnét 1945ben gyermekként távoztak.
Ott az iskolában megtanulták
egymás tiszteletét, a parancs
teljesítését, azt, amelyiket a
parancsosztó is képes végrehajtani. Lovassy Klára vezette
kerekasztal mellett beszéltek
az életükről, a rend szereteté-

125 év

fejezi ki, amit a többi megyei település érez, mert Vas megyében
csak Velemnek van Törőcsik Marija” – mondta a megyei főjegyző.

műsorát. Bánó András a község
polgármestere a helyi önkéntes
tűzoltók a falu életében betöltött –
múltba és jelenben – való kiemelt
szerepéről beszélt. A Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságról
Lakatár Gábor – beszédét követően
– elismeréseket adott át a megye
tűzvédelme érdekében tett erőfeszítéséért Polák Norbertnek, a Nemescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének, illetve
p a ra n c s n o k á n a k ,
valamint Szalmer
Gábor parancsnok
helyettesnek. Göncz
Szabolcs, a Szombathelyi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka
elismeréseket adott
át több tűzoltónak.

Polák Norbert, ÖTE elnök az elmúlt
hat év fejlesztéseiről beszélt, az
elvégzett társadalmi munkáért
kitűntetéseket adott át. Kiemelve
Kalincsák Balázs evangélikus lelkészt a pályázat írásával nyújtott
segítségért, majd tiszteletbeli taggá fogadták az önkéntes tűzoltók.
Miklós Milán az elvégzett munkájáért tárgyi jutalomban részesült.
Egy kiállítással azokra a tűzoltókra

Törőcsik Mari köszönő szavai őszintén szóltak, amikor a negyedórás
látogatásról indult hazafelé. Az ajtóban hirtelen megállt: „ezt gyorsan
még elmondom” – szólalt meg.
„Kőszegen volt Balázs Béla film-

A KT U Á LI S

kovácsolt vasból készült alkotást,
amelyet Koczor István, Reményi
Rajmund és Miru György készített.
A távolból dr. Balázsy Péter szólalt
meg, a kezében egy virágcsokorral.
„ez a virág azt a pozitív irigykedést

Törőcsik Mari
Június 17-én 18 órakor érkezett
Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze
a Velemben lévő Stirling-villába, és
átvette a Díszpolgár kitüntetést.
Lakásától csak néhány métert tett
meg autóval, az ajtóig Jordán Tamás
is elkísérte. Óriási taps fogadta a
velemiek Marikáját, aki az elmúlt
hetekben többször sétált az utcán.
Amikor a kultúrterembe lépett, így
szólt: „Nincs az a hely, ahova

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

bemutató. Mondtam Gyulának,
lemegyek Veled. Akkor már kerestünk falut a lányomnak, ahova
vele le tudunk menni. Azt mondta
nekem Maár Gyula, ő volt a férjem,
hogy ide ki van írva Bozsok, a térképen meg ott volt Velem is. Megálltunk az egyik ház előtt, és azt
mondtam, hogy itt szeretnék élni.
A templom állt a hegyen. Elindultunk és kérdeztünk egy asszonyt:
Van itt eladó ház? Azt mondta:
egyetlen egy, Jagodicséké. A rokon
itt van a szomszédban, Margitka”.

Törőcsik Mari elindult az ajtó felé.
„Isten velük, nagyon jól esett a

találkozás, mert érzem, hogy szeretnek”.

A Stirling-villa hídján együtt jöttünk ki Balázs Józsefnével (Márta
néni), aki elmondta, hogy ő mutatta meg a házat 1973. április elején.
Kámán Z
emlékeztek, akik 75 – 100 évvel
ezelőtt szolgálták a falut. Kiss Sándor által összeállított történetek,
alapító jegyzőkönyv, oklevelek, gyakorlatos és díszegyenruha, felszerelések kerültek bemutatásra. Ott van
az a porcelán korsó is, amely a 100.
évfordulóra emlékeztet.
Az egyesület ezúton is köszönetet
mond minden segítségért.
Kiss Alexandra

19

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I . É V F O LYA M , 6 . S Z Á M

Migrációról
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Május 10–13. Svédországban, Oxelösundban képviseltük Kőszeget
az Európai Testvérvárosi Szövetség,
vagyis a Douzelage éves közgyűlésén. Minden város képviseletében
4-8 fő vett részt az eseményen,
amely három csoportban zajlott. Új
taggal bővült a szövetség, ezentúl
Rokiskis város képviseli Litvániát.
A kétnapos közgyűlés központi témája a migráció volt, a kisvárosok
képviselői megoszthatták saját tapasztalataikat és javaslataikat. A
képviselők bemutatták a városaik-

Trifusz 18±
A kőszegi várszínházi évad első
rendezvénye Trifusz Péter 18±
című kiállításának a megnyitója
volt június 1-jén. A lovagterem
falán kifüggesztett plakátok sora
körbeveszi a látogatókat.
Érdemes nézelődni, keresni, hangulatokat és emlékeket is. Tizennyolc év legkiválóbb plakátjai ke-

2018. JÚNIUS 18.

ban lezajlott eseményeket, projekteket, rendezvényeket, és közösen
megkezdték az előkészületeket a
következő nagy találkozóra, melyre
2019 májusában, Finnországban,
Asikkalában kerül sor. A résztvevők kaphattak egy kis ízelítőt is a
jövő évi házigazdáktól, valamint a
városok ismertették a következő évi
terveiket és programjaikat, melyhez
a tagországok csatlakozhatnak.
A közgyűlés részeként négy szekcióban zajlott a tanárok találkozója. A
témák közé tartozott: a bevándorlók
iskolai végzettségét és nyelvismeretét hogyan lehet felmérni, milyen
módszerekkel lehet hatékonyan ta-

nítani az adott ország nyelvére, as�szimiláció – integráció – multikultúra
kérdésköre, valamint az e-learning
lehetőségei a bevándorlók esetében. Elsődleges megállapítás volt:
az adott ország nyelvének az elsajátítása. A különböző városok oktatási
intézményeinek vezetői, munkatársai
beszámolhattak iskoláik helyzetéről, lehetőségeikről és terveikről. A
szlovén partnerváros gimnáziuma
szorosabb kapcsolat kialakítását kezdeményezi a kőszegi gimnáziummal.
A találkozó harmadik fontos eseményén, a fiatalok találkozóján 15-25
év közötti diákok vettek részt, melyen
aktuálpolitikai kérdések mellett szó

esett az európai fiatalok lehetőségeiről is. A hivatalos megnyitó után
egy kalandjáték várta a résztvevőket.
Majd délután a migráns helyzet, és
a bevándorlók integrálása volt a napirenden. A fiatalok beszámoltak az
országaik által nyújtott lehetőségekről, amelyekkel az integrációt segítik.
Nyilvánvaló lett, hogy a közép európai nemzetek, vagyis szomszédaink
is hasonló véleményen vannak, érezhető volt a különbség a nyugati, illetve a tranzit államok álláspontjában.
A szakmai találkozót egészítette ki
egy kétórás hajóút a Balti-tengeren, és a szigetvilág megtekintése.
Dr. Rege-Mércz Kitti

rültek újra közszemlére, láthatjuk
még július 29-ig. Trifusz Péter vállalkozása, hogy imígyen is megmutatkozik, nem rejt kockázatot. Nem
jelent kockázatot, mert a színházlátogatók elraktározott emlékei újra
felelevenedhetnek, sikerre ítélik a
bemutatkozást!
Egyébként is, ezek régóta nem az ő
plakátjai. Ezek már nem csak az Ő
plakátjai. Ott van mellette a kritikus „alkotótársa”, Gelencsér Ildikó,

segítette a kiállítás installálásában
Bakos Zoltán.
Maronics Ferenc zseniális aláfestő
zongorajátékát követően a várszínház művésze, Bánfalvi Eszter nyitotta meg a kiállítást. Vitte a show-t
prózával és dallal, miközben Trifusz
Pétert a központba helyezte: ott voltak a mondataiban a 18 év küzdelmei és sikerei, beszédes plakátjai.
Szavai szerint Péter „nemcsak
színesíti a várost, nemcsak figye-

lemfelkeltő, nemcsak esztétikai
élményt nyújt, hanem közösséget
teremt”.
Trifusz Péter igy fogalmazott:
„Olyan plakátokat válogattam,
amelyek a lehető legtöbbféle általam használt technikát, módszert
felvillantják, és amelyekkel én is
jóban vagyok!” Nem kell aggódnia, mi is jóban leszünk (voltunk)
mindegyikkel.
Tóthárpád Ferenc

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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„Hangszere művésze” – mondta
egy asszony június 9-én Horváth
László klarinétművész koncertje
után. Horváth László ezzel az előadással letette a klarinétot, közönség előtt ezentúl nem zenél. A
művész a hangszerével beírta nevét
a város életébe.
A Budaker Gusztáv Zeneiskola
díszterme megtelt az aznapi kulturális programok párhuzamossága
ellenére is, a közönség egy része
a klarinétművész búcsúkoncertjét
választotta. Pontosan 18 órakor lépett a színpadra, életútjának fontos
állomására Horváth László, és Bach:
Sarabande és Bourrée anglaise da-

Itt él(t)ünk
Hagyománnyá vált, hogy a Kőszegi
Vonósok biztosítják a Kőszegi Várszínház hangzó nyitányát. Az idei
koncert – június 2-án – különleges
volt. Ezen az estén megtapasztalhattuk, milyen gazdag a helyi zeneirodalom. A karmester, Scheer Uwe
kutatásai és feldolgozásai nyomán
tizenkét mű szólalt meg.
A Kőszegi Tücskökkel indult a zenés utazás. Előadásukban Kárpáti
Sándor Andantinoját hallhattuk.
Másodikként Scheer Uwe Trianon
miséjét ismerhettük meg. Meghívott
vendégként szerepelt a Haitzendorfi
Zeneegyesület énekkara. A kezdőhangok mintha a Sorsszimfónia

rabját szólaltatta meg izgalommal
telítve és művészien. A következő
mű Mozart alkotása, azé a zeneszerzőé, akinek klarinét volt a kedvenc
hangszere. Kardos Éva zongorakíséretében megszólaló zene dallama,
előadása maradandó lett a hallgatók számára. Mindez a többi zenei
produkcióra is igaz. Mégis, amikor a
jól ismert dallam, Giazotto: Adagio
szólalt meg, más volt, mint a többi.
Talán azért is, mert előtte Horváth
László így fogalmazott: „ennek a
szépségétől el vagyok ragadtatva”.
A klarinétművész nem tartott most
sem önálló koncertet Farkas Ferenc
darab előadása nélkül. Az elmúlt
döbbenetét idézték volna, a gyermekkar Agnus Dei-belépése pedig
megkoronázta a zárótételt, és rávilágított, hogy egy ausztriai születésű
művész, latin nyelvű művel, kőszegi
zeneszerzőként, egy határ menti településen dirigálta a miséjét: TRIANON címmel!
A következőkben Scheer Uwe gyönyörű Dohnál-dallamokkal, majd a
zenekar fúvósokat idéző előadásával
(Kováts Ferenc: Turista induló) készítette elő a hallgatóságot az újabb
meglepetésre. Mizsei Zoltán, a Budapesti Liszt Ferenc Művészeti Egyetem
professzora Tobias Putsch: Kőszegi
emlék című dalát énekelte. A hallgatóság hatalmas tapssal jutalmazta
az élményt. Ismerős dallam, Szupper

Egzotikus kórusmuzsika
Rendhagyó vállalkozásba kezdett a
Concordia-Barátság Énekegyesület. A megszokott kórushangzástól
nagyban eltérő zenei világba hívta az érdeklődőket. Dél-Amerika
klasszikus zenéje csak kevesek által
ismert. Az énekesek sem tudták,
mibe vágtak bele, mikor elkezdték a nagyobb részt spanyol, kisebb részt portugál nyelvű művek
próbáit. Nehezen indult. A nyelvi
nehézségek miatt, szinte szótagonként tanulták a darabokat. Mire a
koncertig jutottak, már ők is remélték, hogy közelebb tudják hozni
hallgatóikhoz ezt az egyedi dallam-

világot. Farkas László gitárjátéka,
Lamp Tamás és fiai Kornél és Olivér

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

évtől a kőszegi
születésű zenetanára, Serényi
Tibor
egy-egy
alkotását is bemutatja. Június
9-én a halálának
10. évfordulójára
emlékezve Horváth László adta
elő zongorakísérettel a három
tételes Sonata
alla Antique darabot. A közönség
önfeledt tapsa
arra utalt, hogy
érdemes volt bemutatni.
KZ
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Érdemes volt – zárókoncert

2018. JÚNIUS 18.

Alfréd
Kőszegh-szombathelyi
vasúti indulója, Schey Frigyes
Hangrakétakeringője, Nikodém Já-

közönség kedves fogadtatása – számomra mindenképp – az est csúcspontjává emelte e pár percet.
Június 2-án Kőszeg zenetörténetében először hallhattunk helyi vonószenekarral és kórusokkal megszólaltatott, kőszegiként jegyezhető
szerzőket felvonultató előadást. A
teremből hazainduló, az Itt élünk
dallamát dúdolgató közönség bizonyára hálás az élményért! „Jól
hangzó” este volt! De nem elfogultság nélküliek ezek a sorok. Kérdezzék a Kőszegi Vonósokkal együtt
ünneplő közönség tagjait!
(A Kőszegi Tücskök fellépése, a
program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósult meg.)
Tóthárpád Ferenc

ütős kísérete erősítették az eredeti
hangzást, melyhez az Evangélikus
templom remek környezetet biztosított. Egyházzenei művektől munkadalokig, szerelmes dalokig terjedt

a repertoár. A kórustagok dél-amerikai költők verseinek előadásával
segítették a dalok hangulatának
átérzését. A szerzők közül Néstor
Zadoff, világszerte ismert kórusvezetőt, zeneszerzőt kell kiemelni. Hat
dal is viseli keze nyomát a koncert
műsorában. A hétvége több zenei
programja ellenére a Concordia
koncertjét választó, közel száz hallgató egyre fokozódó érdeklődéssel
és élvezettel követte a kórus előadását. Vastapssal köszönték meg
az élményt. Az énekkar ráadásként
a „Pega no ganzé” című kánont
ismételte meg. A búcsúszámban
Szilágyi Miklós karnagy jó hangulatú közös daltanulásba, éneklésbe
is bevonta a közönséget.

nos, Weinlich János egy-egy műve és
egy újabb Kárpáti-keringő, az Ilonka keringő, valamint Dohnál Péter
Gyermekbál-polkája a könnyedebb,
népszerű melódiák felé vezette a zenei utazást.
A színpadon felsorakoztak az énekkarok és a vendégmuzsikusok (Renáta nővér és Dala József / gitár). E
sorok írója is ott, akkor tudta meg,
hogy ő (is) következik. Az Árpád-házi
Szent Margit Általános Iskola énekkarosainak angyali hangzásával, vonószenekari előadással csendült fel a
Kőszegi dal (Itt élünk)! A zenészek és
az énekesek melegszívű előadása, a
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Harmónia széppé tesz
KU LT Ú R A

Május 21-én zsúfolásig megtelt
a Jurisics vár lovagterme. Szülők,
hozzátartozók, barátok, érdeklődők
érkeztek a Balog iskola Dance Jam
tánccsoportjának évadzáró műsorára.
„Egy hullámhosszon vagyunk,
együtt csinálunk valamit, együtt
mozgunk” – közel 80 táncos vallotta
ezt szóban, de főleg táncban
elbeszélve a „harmónia ünnepén”.
Ünnep volt ez mindannyiunknak.
Varázslat, mely elbűvölt bennünket
egy kis időre ebben a kemény világban, ahol csak álmodozhatunk a
harmóniáról. Ezen a délutánon úgy
érezhettük, hogy a harmónia belénk költözött, átélhettük a csodát.
„Mindenik embernek a lelkében
dal van” – hangzottak a jól ismert

Babits sorok, és ez a dal továbbáradt a testben, a mozdulatokban,
amiből megszületett a legszebb
harmónia.
Nyolc csoport és a szólótáncosok
mutatták be műsorukat. A kezdő
ovisok szoknyája pörgött-forgott,
míg az eggyel nagyobbak már
táncoló balerinaként ragyogták be
a színpadot. Az alsó tagozatosok
izgő-mozgó hangyabolya mindenki
arcára mosolyt csalt, míg a 4. osztályosok álmodozása már mutatta,
hogy pár év alatt milyen sokat fejlődik a gyerekek mozgáskultúrája.
A nagyobbak érett mozdulatai, az
az összhang, amellyel kifejezték a
zene által közvetített érzelmeket,
csak fokozták a varázslatot.
A fináléban aztán a 80 táncos és

Évszakok

je, Horváth Márta arról is szólt, hogy
ebben az évben kicsit kevesebb díjat tudnak felsorakoztatni, de ennek
csak annyi oka van, hogy mindenhová nem sikerült eljutniuk. Volt így is
elég csillogó trófea a színpadon.
A szünet után a legkedvesebb koreográfiák következtek. A kicsik
Pocahontas- és Cotton Eye Joe-tánca hozta a tapsot. Az anyukák széles
mosolya, az apukák elégedett tekintete és a villogó vakuk jelezték:
rendben mennek a dolgok a Be-Jó
körül: a színpadon és azon kívül is.
Sikereik egyik kulcsa, hogy saját
énekesekkel is büszkélkedhetnek. A
koreográfiákba szőtt dalok előadói
Kumánovits Kata és Tolnay Veronika voltak. Míg a kicsiknél a bájos
fellépés, a nagyoknál a kecsesség
lehet a siker nyitja, és a rengeteg
gyakorlás, amit némi önfeláldozással fűszereznek. Számos segítővel
büszkélkedhet a csoport. Az ered-

Öt korcsoport mintegy negyven
gyerek – így lehetne összegezni
a Be-Jó Táncegyüttes június 3-i
évadzáró előadását. Többről van
szó. A lelkesedésről, az összefogásról, a zene és a mozgás szeretetéről.
A kicsik fellépése, a jól megválasztott kezdőzene ritmusa már az elején
meghozta a tapsot. Aztán a bevezető
rész fekete ruhás, flitterekkel díszített, esernyős „nagylányprodukciója”
odaszegezte helyére a közönséget.
A 23 éves művészeti csoport kétrészes műsorának első felében az évszakok jelentek meg különböző koreográfiával. A tél „képviselői”, fehér
ruhás táncoló angyalok, kisördögök
és hóemberek, hópihék nyitották a
sort. A ruhák ötletessége, szépsége
lenyűgöző, a közönségsikert nem
bízzák a véletlenre. A csoport vezető-
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a művészeti vezető, Földesiné
Németh Csilla együtt éltek a
színpadon, bizonyítva, hogy „a
különbségekből születik a legszebb
harmónia, és minden dolog a
küzdelem által jön létre”.
A műsor végén a tánccsoport vezetője megköszönte mindazoknak
a munkáját, akik segítettek abban,

hogy ez a harmónia létrejöjjön,
majd átadta az Év táncosa–díjakat.
Az alsó tagozatosok közül Randwég
Mila, a felső tagozatosok közül
Dorner Gréta vehette át a legjobbnak járó kupát. A legnagyobb ajándékot a közönség kapta, azt, amiről
csak álmodozunk: a harmóniát.
Virág Zsuzsa

ményt ott láthattuk a lovagterem
színpadán. Az előadás a záró tánccal ért a csúcsra. Minden szereplő,
a vállalkozó kedvű anyukákkal kiegészülve járta a dalra: „Zene nélkül
mit érek én?” Zene nélkül nehéz is
volna ezt a műfajt eredményesen

művelni, de van fontosabb kérdés
is. Be-Jó közössége nélkül mit érne
ez a város? Hiányát szenvednénk
annak a bájnak, kecsességnek, eleganciának és harmóniának, amit
csak a Bersek iskola csapata adhat!
Tóthárpád F.

Rajzszakkör

a hozzá közelálló színek világát
megtalálja a művészi rátermettségétől függően. Ennek sikeréről
beszélnek a kiállított képek. Különlegességként mutatták be Radics
Renáta: Fotelmesék című könyvét,
amelyhez a művészi illusztrációkat
a rajzszakkörös, több kiállításon is
bemutatkozott Kondora Beáta készítette míves munkaként.

Június 15-én a könyvtárban Németh János festőművész által vezetett városi rajzszakkör kiállítását nyitották meg. A festőművész
kiemelte, hogy a diáknak először
a rajzolás technikáját, térlátást
kell elsajátítani segítséggel, majd

Anyakönyvi hírek
Születés: Kendik Balázs és Szél Gyöngyi lánya Ella, Kovács Balázs
és Deák Mónika gyermekei Gréta és Botond, Sepa József és Molnár
Gyöngyi fia József Imre, Mozsolicz Gábor és Horváth Zsuzsa fia Ármin,
Czech Tamás és Rostás Mónika fia Dominik, Pungor Dénes és Bilics
Dóra gyermekei Mira és Marcell, Pintér Ernő és Sinkó Adrienn lánya
Emma, Deli Norbert és Varga Katalin lánya Flóra, Rezner Tibor és Pintér
Angelika Csilla fia Bálint, Koczka Ádám és Boda Dóra fia Levente,
Prikazovics Medárd és Hamar Melitta fia Balázs.
Házasság: Halmai Dóra – Unger Tamás, Török Anna Ibolya – Serlegi Ádám, Tóth Éva – Benkő Zoltán, Kovács Barbara – Kondics Árpád
László, Baán Szilvia – Holdosi Zoltán, Udvardy Klaudia Anna – Varga
Gergő, Kelemen Veronika – Oláh Norbert, Dr. Kyncl Eszter – Makszin
Miklós, Huszár Bernadett – Dömötörfi Ákos.
Halálozás: Mórocz Mária, Kercsmár Bálint, Buzás József Ferencné szül.
Bálint Irma, Zsigmond Attila,Tóth Zoltán Béla, P. Lando Modestus SVD,
Szűcs Ferenc, Süle Ferenc, Hetényi Mihály György.

Kod Putujuće Celjanske Marije
Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj je
organiziralo skupno shodišće Hrvatov Putujućoj
Celjanskoj Mariji u Cogrštof(A). Oko 350 hodočasnikov je stiglo iz Ugarske na autobusi, na
privatnimi auti pred obnovljenu crikvu Sv. Ivana
Krstitelja. Hrabriji Kisežani, Nardanci, Petroviščani i Koljnofci – oko dvadest i trimi – piše su
krenuli na hodočasni put iz Koljnofa pod peljanjem Janoša Pinezitsa. Svetu mašu je celebrirao
velečasni dr. Anton Kolić uz asistenciju farnikov
Tamaša Varhelyija i Richarda Inzsöla. Mjesni dušobrižnik, David Grandić je pozdravio vjerničku

grupu. Muzički je Prisičan, Balaž Orban oblikovao svetu mašu. Po crikvenom obredu Gabi Carić
predsjednica cogrštofske Crikvene stolice kratko
je predstavila vjernikom cogrštofsku povijesnu
i crikvenu prošlost. Vince Hergović predsjednik
DGH u Ugarskoj, zahvalio se je na gostoprimstvu cogrštofske vjerske zajednice. Na prošeciji
kroz ulica daleko su se čule molitve i jačke u
sunčanom protulićnom otpodnevu. „Majka Božja Celjanska, po peldi mnogih pokolenj našega
hrvatskoga naroda smo se ovde skupaspravili
pred Tvojim milosnim kipom”, – se je molilo

Glavni celebrant dr. Anton Kolić sa svojimi pomagači

• Wallfahrt nach Steinberg-Dörfl zur
Bründl-Kapelle
2011-ben született meg a gondolat, hogy egy, a
környéken lévő Mária kápolnához szervezzen a
Német Önkormányzat egy gyalogos, ill. buszos
zarándoklatot.

po prošeciji u crikvi Sv.Ivana Krstitelja,... i na
kraju svečanih aktov svaki se je mogao posebno pokleknuti pred kip Majke Božje, sa svojimi
prošnjami i molitvom zahvalnosti. Agape je pak
nudio vjernikom tijelesno pofriškanje i mogućnost na prijateljsko razgovaranje.
A Gradisćei Horvátok Egyesületének szervezésében május 19-én Zárányba (A) zarándokoltak a hívők az Utazó Mariazelli Szűzanya
szobrához, ahol szentmisével, körmenettel
köszöntötték. A zarándokokat a helybeli
egyházközség képviselői agapen látták vendégül.

Marija Fülöp Huljev

Spomen – kip pišačke grupe

Német nemzetiségi hírek
• Deutsche Messe am 13-en Mai in der
Herz-Jesu Kirche
Minden év május 13-án német nyelvű a
fatimai mise, melyet ebben az évben főtisztelendő Hancz Tamás Gábor a szombathelyi
Premontrei Gimnázium tanára mutatott be a
német ajkú hívek és énekesek közreműködésével. A Jurisics téren álló Mária-szoborhoz vonultunk körmenettel, ahol a Mária-tisztelő hívek elimádkozták a Lorettói-litániát. A szentmise után
közös agapét tartottunk.
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Május 20-án, vasárnap 14 gyalogos indult
Rattersdorfból Oberloisdorfon át a steinbergi
Mária-kápolnához. Nagy örömünkre sokan tartottak velünk a zarándokúton. Akik nem vállalták a gyalogos utat busszal és autókkal érkeztek
a „Bründl-Kapelle”-hez (Forráskápolna),
ahol János Ghinari steinbergi plébános és
Németh Csaba káplán német nyelvű szentmisét
tartott. A nyugodt környezetben agapé és közös beszélgetés tette ezt a napot varázslatosan
széppé. Feltöltődve és hálát adva estefelé indult
vissza a kb. 80 zarándok.

• Heimattreffen in Nagykanizsa
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus is részt vett
május 26-án megrendezett Heimattreffen találkozón, melyet ebben az évben a Nagykanizsai
Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett.

• Budaörser Passion
Káprázatos helyszínen, a természet varázslatos
díszletében, a budaörsi Kőhegyen kelt életre
a fényekkel festett bibliai történet, melyet 12
alkalommal tekinthettek meg az érdeklődők.
Óriási élményt nyújtott a német önkormányzat
képviselőinek is.

Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnöke

KŐ SZEGI NÉM ETEK
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Kétharmad
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Trianoni diktátum óta 98 év telt
el. 1920. június 4-én 16.32 órakor
írták alá a szerződést, amely alapján
Magyarország területének kétharmadát elcsatolták. Az ott élő magyarok külföldön élő magyarok lettek.
Idén az országzászlónál a kőszegi
diákok, az általános iskolák egyegy osztálya nem ünnepen, hanem
a tragikus eseményről való megemlékezésen vettek részt.
A békediktátum évfordulóján a
Bersek iskola 8.B osztályos tanulója,
Gergye Hanna idézte fel József Attila:

2018. JÚNIUS 18.

A Dunánál című versét.
Az igazgatónő, Kovácsné Szabó Éva így
fogalmazott: „A béke
tartalma rettenetes:
az ország területének
kétharmadát elcsatolták, Erdély, Felvidék,
Kárpátalja, Délvidék,
Őrvidék területén élő
magyarsággal együtt.
… A magyar nemzetből idegenben
nemzetiség lett, annak minden
kínkeservével, megaláztatásával
együtt”.

A mai diákok, fogalmazta meg
az igazgatónő: „a Határtalanul

Külhoni kitekintő
Szenc
„Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Szenczi Molnár
Albert Alapiskola a kőbányai Zrínyi
Miklós Gimnázium csapatát látta
vendégül, akik az igazgatóval és a
zenetanárral látogattak el hozzánk,
és a felső tagozatos diákjainknak
kulturális műsort adtak elő”.

Matus Mónika

Rév
Bersek József az 1848-as szabadságharc huszárezredese itt nyugszik, sirhelye az 1950-es évektől
ismeretlenné vált. A Zichy grófok
kertjében állítottak neki megemlékező sírkövet. A kőszegi temetőben
lévő emlékhely eredete ismeretlen.
Rév település Hajdúszoboszlóval
tart testvérvárosi kapcsolatot, a

ról, az elszakított részeken élő
magyarság életéről, lehetővé téve
a valamikori magyar városok,
emlékhelyek személyes megismerését”.

nemzeti összetartozás operatív
pályázati program eredményeként megismerik a szomszédos
országok magyarlakta területeit,
így személyes tapasztalásokat
szereznek a külhoni magyarság-

május eseményekről, a település
életéről Hasas János alpolgármester küldött részletes tudósítást.
Nem vált hagyománnyá a június
4-ről történő megemlékezés, de
mindig tartanak az esemény tájékán kulturális programokat.
Idén 50. alkalommal rendezték
meg az elmúlt hétvégén Réven a
Sóvám ünnepségeket. Az évfordulóra elengedtek 50 postagalambot. Többen érkeztek az anyaországból a művészeti kiállításra,

A Hajnalcsillag magyar táncait
követően a diákok elindultak a
Trianoni kereszthez, hogy onnét
ne csak tudják, hanem lássák is
a magasból az elcsatolt területek
egy részét. Felvitték oda a koszorút
és gyújtottak mécsest, amely még
égett délután 16.32 órakor is, amikor az 1990-es évek elején alakult
Trianoni Társaság késői képviselői
is megérkeztek a kereszthez.
KZ
az átadó ünnepségre.
Az előző hétvégén 13. alkalommal
szervezték meg a révi kultúrházban
a Sebes-Körös menti szavalóversenyt. A küldött tudósítás szerint:
„A szép magyar beszéd mindenütt mindenkinél érvényesült. …
Úgy éreztem a magyar nyelvnek
a szép jellegzetességeit, mint a
hosszú magánhangzó, a szépen
kiejtett dupla mássalhangzó,
azok általában érvényesültek”.

Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / offen Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00
web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com Tel.: +36 20 441 4850

Infra Termál Szauna
Infraroten Thermal Sauna
Tradicionális Thai Masszázs
Traditionelle Thai Massage
Thai Hát Nyak és Fejmasszázs
Thai Rücken, Hals & Kopf Massage
Thai Talp-Reﬂexológia Masszázs
Thai Fußreﬂexzonen Massage
Thai Aroma Olajmasszázs
Thai Aroma Ölmassage
Thai Forró Olaj Masszázs
Thai Heiße Ölmassage
Thai Gyógynövény Masszázs
Thai Kräuterkugel Massage
Thai Lávaköves Masszázs
Thai Hot Stone Massage
Thai Testradír Masszázs
Thai Körperpeeling Massage
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30 perc / min

60 perc / min

90 perc / min

120 perc /min

4900 Ft / 16 €

–

–

–

4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 8900 Ft / 30 € 12900 Ft / 44 € 15900 Ft / 56 €
5900 Ft / 19 € 9900 Ft / 33 € 13900 Ft / 47 € 16900 Ft / 58 €
–

–

17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

–

–

17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

–

14900 Ft / 52 € 17900 Ft / 62 €

–

Minden Vasárnap / Jeden Sonntag: 25% Kedvezmény/Rabatt!

KZ

Szendi Ferenc
(1956–2018)

Mi más juthatna eszünkbe Szendi Feriről, mint
a fiatalságunk, a 80-as évek. A Szombathelyi
Tanárképző Főiskola népművelés – magyar
szakára járt, mikor 1978-ban a Jurisics-vár
Művelődési Központba került gyakorlatra, s ott
ragadt 18 évre. Szülei, akik a bútorszövetgyárban dolgoztak, nagyon büszkék voltak diplomás
fiukra. 1978-ban kötött házasságot Kovács Katalinnal, 3 gyermekük született, kettőt neveltek fel nagy egyetértésben. Felesége nyáron,
a várszínház idején a gyerekeket hordta az
apjuk után a várba, hogy néha találkozzanak
egymással. Utánozhatatlanul szerette családját.
A lányaiért mindenre képes volt. A gyerekeinél
csak egy nagyobb szerelme volt, az unokái, akikért rajongott, s akik szintén rajongtak „a világ
legjobb nagypapájáért”. Soha nem akarta magát előtérbe tolni. Csendben, következetesen,
teljes odaadással dolgozott. Munkáját nagyon
komolyan vette, a magánéletét is alárendelte az
intézmény érdekeinek. 1985-ben lett igazgató,
eleinte csak megbízott, ezt a tisztséget 1996-os
távozásáig töltötte be. Rengeteg ismeretséget
kötött a munkája révén, és az emberek később
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is úgy emlékeztek rá,
mint igazgatóra, mikor
már nem is ott dolgozott. Nem csinált nagy
dolgokat, megpróbálta
minél jobban biztosítani, megszerezni a
tevékenység hátterét,
a pénzt. Hogy biztosíthassa a hagyományosan jól működő csoportok fennmaradását,
a városi nagyrendezvények sűrítését, folytathassák a várszínházat.
Nyugodt, kiegyensúlyozott ember volt. A hangját soha nem emelte fel, kiváló humora sok
nehéz helyzetben segített. Ebben az időszakban kezdték évenként megrendezni a szüreti
felvonulást, amely összevonódott a nemzetközi fúvószenekari találkozóval. Az intézmény
számára mikrobuszt vásároltak. A Várszínház
mellett két évig a Nemzetközi Utcaszínházi Találkozót szervezték. Aztán a Várszínház életében
váltás történt. Merő Béla rendezői korszakában
1988-tól stílusváltás is következett a színház
fennmaradásának érdekében, 1993-tól a komédiák kerültek előtérbe. 1994-ben a Várszínház önálló államilag támogatott intézménnyé
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vált: szűk értelemben Feri, az
adminisztrátor, a gazdaságis
és Merő Béla jelentette a Kőszegi Várszínházat. 1995-ben
létrehozták a Várszínházért
Alapítványt. Az elvei szerint
élt, a szakmai és gazdasági önállóság nagyon fontos
volt számára. Mikor ennek
fenntartása egyre nagyobb
vitákkal és küzdelmekkel
járt, 1996-ban elfogadta a
Hunguest Gyermeküdültetési Kft. ajánlatát és átvette a volt SZOT Gyermeküdülő vezetését. De még évekig visszajárt
például a szüreti rendezvényre segíteni. 2001
augusztusáig vezette az üdülőt, amelyet ekkor
már eladtak. A népművelői diploma mellett
magyar nyelv és irodalom tanári végzettséget
szerzett a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán.
A kőszegi SZOT- üdülő megszűnése után, 2001
augusztusától a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézményben vállalt kollégiumi nevelőtanári munkát. Ekkor a világ egy másik szeletével
ismerkedett meg közelebbről. A tanári hivatást
itt kezdte napi gyakorlatban, 45 évesen, sajátos
nevelési igényű gyermekekkel. A 2002-2003as tanévtől az intézmény általános iskolájában
tanított felső tagozaton humán tárgyakat és
látott el osztályfőnöki feladatokat. Munkája
végzéséhez szükséges gyógypedagógus oklevelet Győrben, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Karán szerzett 2008-ban.
Tanári hivatását a türelem, a következetesség,
az ismeretek pontos átadása és számonkérése
jellemezte. Tanítványaitól mindig elvárta, hogy
adottságaiknak megfelelő szinten teljesítsenek,
hogy felkészülten érkezzenek a tanórára, ahogy
ő is mindig. Nyitott volt az újra, folyamatosan
vett részt továbbképzéseken. Hitt az utánpótlásban, hiszen több egyetemi hallgató összefüggő gyakorlatát is vezette. A nevelőtestületének
egyik legvisszafogottabb tagja volt, de véleményére mindenki odafigyelt. A sors fintora, hogy
Emma unokája ez év 03.05-én született, Ő pedig 05.03-án ment el.
Kiss János

IN MEMORIAM
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Aranymise

HI T É LE T

Szombathelyen, 1968. június 23án szentelte pappá Winkler József
püspök úr. Újmiséje július 7-én
volt. Eltelt 50 év. Az aranymiséjét
június 24-én Szentpéterfán, július
8-án pedig Kőszegen a Jézus Szíve
Plébániatemplomban délután négy
órakor ünnepli Harangozó Vilmos
plébános úr.
Választott jelmondata: Te vagy,
Uram, én reményem, ne hagyj soha
szégyent érnem! (In te Domine
speravi, non confundar in aet num.)
– Miért éppen ez?
– A kommunizmus elég erős időszaka volt még akkor, a szeminárium utolsó évében is bizonytalan
volt, hogy egyáltalán eljutunk-e a
szentelésig – válaszolta. – Csak reménykedtünk, ezért is választottam
ezt, hiszen Isten kezében voltunk
akkor is. Benne reménykedtem,
hogy papi munkámat el tudom
kezdeni.
A kételkedés nem volt alaptalan.
A hívő emberek óvatosak voltak,
tartottak a hatalomtól. Érdekes tör-

Presbitérium
Hatévente tartanak tisztújítást a
Magyarországi Evangélikus Egyházban, amikor új tisztségviselőket
és presbitereket választanak.
Kőszegen április 2-án istentisztelet
keretében iktatták be az új képviselőket. Megköszönte a gyülekezet
Koczor Lajos 26 éves felügyelői
szolgálatát. Az ő helyét Marton András vette át. Másodfelügyelőként
pedig Schwahofer Gusztáv helyett
Rónai Gábor vállalta a szolgálatot.
A presbitérium munkájában mindketten részt vesznek ezután is.
Az egyházközség a következő sze-

Hírek

26

• A Szent Imre Missziós Ház azzal a kéréssel fordul a Kőszegi és
a Kőszeghegyaljai hívekhez, hogy
az előző évekhez hasonlóan a nyári
táborok megrendezését az idén is
támogassák tartós élelmiszerekkel
és pénzadományokkal, amelyeket
az ügyfélfogadási időben a Plébá-
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ténet: Vilmos atya
első szolgálati helye Brenner János
szolgálati helyén
volt. A gyilkosság
napja (vasárnap),
tizenegy évvel később ugyanarra a
napra, december
15-re, advent harmadik vasárnapjára esett. Sokan
gyóntak, azért is
késett, és az időjárás sem kedvezett.
A nagy hó miatt
gyalog indult Zsidahegyre azon
az úton, amelyiken – gyilkossága
estéjén – tragikus sorsú elődje is
haladt. A várakozó hívek már nyugtalankodtak, jól emlékeztek a tizenegy évvel korábbi eseményre, azon
töprengtek, mi lehet a késés oka.
Szintén említésre méltó történet:
Már az első évben kérték Farkasfa
hívői – mivel „a közösség harmóniumát a kommunisták ellopták” –,
vásároljon a közösség összeadott
pénzéből egy magnót, amelyet a
szentmisék alatt használhatnak az
mélyeknek szavazott bizalmat:
gyülekezet felügyelője: Marton
András, másodfelügyelő: Rónai
Gábor, gondnok: Szentesi József,
gondnok (Kiszsidány): Bánó Zoltán, pénztáros: Schwahofer Péter,
egyházfi: Prácser György, jegyző:
Fehér Lenke, számvevőszéki elnök:
Mersichné Hód Lívia, presbiterek:
Erdősi Attila, Fehér Helga. Freyler
Ernőné, Koczor Lajos, Schwahofer
Gusztáv, Stefanich Mátyásné,
Wölfel László. Kántorként megerősítette a közgyűlés Szász Juditot

is. Vele és a gyülekezet lelkészeivel
együtt 18 fővel kezdte meg a Kőszegi Evangélikus Egyházközség új
presbitériuma szolgálatát.

nián vesznek át. Az első tábor: július 2–7-ig Gyermektábor, a második: július 16–21-ig Ifjúsági tábor,
a harmadik: július 30–augusztus
3-ig Családi tábor lesz.
• A horvátzsidányi plébánia
Peruska katolikus ifjúsági tábort
hirdet július 30. és augusztus 5. között. Az érdeklődök és a részt venni
szándékozók a plébánián kapnak
jelentkezési lapot.

iskola kápolnájában. Vilmos atya a
magyarlaki kántor orgonajátékával
felénekelte a szentmise állandó részeit és a Hozsannaénekeket. Így
erősítette egyházépítő munkáját.
A kőszegi plébánost – aki „viszszatérő” lelkipásztor, hiszen káplánként is itt szolgált –, a kilencvenes évek templomépítőjeként is
emlegetik. A Mura menti falvakban
(Molnári, Tótszerdahely, Semjénháza) ugyancsak a hívek közös öszszefogásával építettek a híveknek
templomot.
Ötvenéves szolgálatát megszámlálhatatlan szentmise kísérte. Szavára

sokan figyeltek és figyelnek, de
mit gondol egy kőszegi aranymisés esperes plébános korunk, városunk hitéletéről?
– Sajnos veszendőben van! Az
’50-es években, amikor még
retorzió is érhette a hívőket,
erősebb volt a hit. A Kádárrendszerben az emberek kevésbé érezték a nyomást, de a
„rendszer működött”. A családfenntartók alacsony fizetése arra
kényszerítette a nőket, hogy ők
is munkába álljanak. Azt mondom: Ezzel kezdődött a családok megroppantása – utalt a
„kulcsos gyerekek” korszakára. – A
hittan tiltása pedig megbélyegezte
a korszakot, a születendő gyermekek
életútját! Ha pedig a mát vizsgáljuk,
elmondhatjuk, hogy a szabadság átlendült szabadosságba!
Harangozó Vilmos tettre kész ismerősként tért vissza 2006-ban
Kőszegre, de az eltelt dolgos évek
után is bőven maradt munka, főként a hitélet területén! Isten adjon erőt hozzá azért is, hogy sok
jó hírről tudjunk beszámolni, ha
elérkezik a gyémántmiséje 2028
júniusában!
Tóthárpád F.

Máriához Zárányba
A szokásoknak megfelelően a legfiatalabb, ezúttal egy tizenkét éves
fiú, vitte a keresztet, amikor bevonult a kőszegi, nardai, szentpéterfai,
kópházi horvátokból álló csoport a
a zárányi (Zagersdorf – Ausztria)
templomba május 19-én. A zarándokcsoport minden évben követi a
máriacelli utazó Máriát, hogy lelkiekben felkészülve indulhasson a
hosszabb augusztusi zarándoklatra.
A hívőket Pinezits János vezette.

A kék és piros egyenpólóba öltözött
csoport busszal érkezett Kópházáig,
onnan mintegy huszonegy kilométeres gyaloglás után vonultak be a
templomba. A különleges élményt
adó együttlét a helyiek által kínált
gazdag agapéval, beszélgetéssel
zárult. A csoport busszal tért haza,
de hamarosan újra találkoznak,
amikor nekiindulnak a Máriacellbe
vezető zarándoklatnak.
TáF.

JÚNIUS 30. (esőnap júl. 1.) Jurisics vár 20.30 óra

JÚNIUS 1. Jurisics vár, Lovagterem 17.00
„18±” TRIFUSZ PÉTER PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
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PEER KRISZTIÁN: ESTIMESE
JÚLIUS
12. (esőnap
júl. 15.)és
Jurisics
vár Várszínház
20.30 óra
A Mesebolt
Bábszínház
a Kőszegi
PAUL
PORTNER:
HAJMERESZTŐ
– zenés
bűnügyi1.000.vígjáték
közös
előadása
iskolásoknak
Belépőjegy:
A Kőszegi Várszínház bemutatója Belépőjegy: 3.500.JÚLIUS 12. (esőnap júl. 15.) Jurisics vár 20.30 óra
JÚLIUS
14. (esőnap
júl. 15.) Jurisics
vár
20.30 óra
PAUL13.,
PORTNER:
HAJMERESZTŐ
– zenés
bűnügyi
vígjáték

PAPÍRVARÁZS
– PÖTTÖMSZÍNHÁZ
(MESEBOLT
(Rózsavölgyi
Szalon) Belépőjegy:
2.500.- BÁBSZÍNHÁZ)
1-4 éves korig, Belépőjegy: 1.500.- (egy gyermek és egy felnőtt)
JÚNIUS 11. Jurisics vár, Lovagterem 10.00
JÚNIUS
16. (esőnap
jún. 17.) Jurisics (MESEBOLT
vár 20.30 óra
PAPÍRVARÁZS
– PÖTTÖMSZÍNHÁZ
BÁBSZÍNHÁZ)

PAUL
PORTNER:
HAJMERESZTŐ
– zenésBelépőjegy:
bűnügyi vígjáték
A Kőszegi
Várszínház
bemutatója
3.500.A Kőszegi Várszínház előadása Belépőjegy: 3.500.JÚLIUS 13., 14. (esőnap júl. 15.) Jurisics vár 20.30 óra
JÚLIUS
18. (esőnap
júl. 19.) Jurisics
várbűnügyi
20.30 óra
PAUL17.,PORTNER:
HAJMERESZTŐ
– zenés
vígjáték

MOLNÁR
FERENC:
KETTŐ, HÁROM
- vígjáték
valós
1-4 éves
korig, EGY,
Belépőjegy:
1.500.- (egy
gyermek
ésidőben
egy felnőtt)
(a Kultúrbrigád és az Átrium előadása) Belépőjegy: 4.000.JÚNIUS 16. (esőnap jún. 17.) Jurisics vár 20.30 óra
JÚNIUS
19. Fő
tér 19.00
MOLNÁR
FERENC:
EGY,óra
KETTŐ, HÁROM - vígjáték valós időben

PAUL
PORTNER:
HAJMERESZTŐ
– zenés
bűnügyi3.500.vígjáték
A Kőszegi
Várszínház
előadása
Belépőjegy:
A Kőszegi Várszínház előadása Belépőjegy: 3.500.JÚLIUS 17., 18. (esőnap júl. 19.) Jurisics vár 20.30 óra
JÚLIUS
21., 22. HAJMERESZTŐ
(esőnap júl. 23.)
Jurisics
vár 20.30
óra
PAUL20.,
PORTNER:
– zenés
bűnügyi
vígjáték

ALMAGRÁNÁT
(Soltis
Színház)
(a Kultúrbrigád
és Lajos
az Átrium
előadása) Belépőjegy: 4.000.A teremtés története – utcaszínházi produkció (ingyenes)
JÚNIUS 19. Fő tér 19.00 óra
JÚNIUS
20. Jurisics
vár Lajos
19.00 Színház)
óra (rossz idő esetén Lovagterem)
ALMAGRÁNÁT
(Soltis

PAUL
PORTNER:
HAJMERESZTŐ
– zenés
bűnügyi3.500.vígjáték
A Kőszegi
Várszínház
előadása
Belépőjegy:
A Kőszegi Várszínház előadása Belépőjegy: 3.500.JÚLIUS 20., 21., 22. (esőnap júl. 23.) Jurisics vár 20.30 óra
JÚLIUS
JurisicsHAJMERESZTŐ
vár 20.30 óra– zenés bűnügyi vígjáték
PAUL25.
PORTNER:

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KOZMA
ANDRÁS:
MESE A NAPKIRÁLYRÓL
ÉS A HOLDKIRÁLYNŐRŐL,
A teremtés
története
– utcaszínházi produkció
(ingyenes)
avagy hogyan született a Csillagszemű
(Magyar
Népmese
Színház)
1.000.JÚNIUS
20. Jurisics
vár Belépőjegy:
19.00 óra (rossz
idő esetén Lovagterem)
KOZMA ANDRÁS: MESE A NAPKIRÁLYRÓL ÉS A HOLDKIRÁLYNŐRŐL,
JÚNIUS
21.hogyan
Jurisics
vár, Lovagterem
20.30
avagy
született
a Csillagszemű
ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU...
A MI JÓZSINK
– ERZSIKE
(Magyar Népmese Színház)
Belépőjegy:
1.000.Lázár Kati és Epres Attila estje Belépőjegy: 2.500.JÚNIUS 21. Jurisics vár, Lovagterem 20.30
JÚNIUS
23. (esőnap jún. 24.)
20.30 óra
ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU...
A MIJurisics
JÓZSINKvár
– ERZSIKE
GEORGES
FEYDEAU:
A Attila estje Belépőjegy:
KÉZRŐL
Lázár Kati
és Epres
2.500.-KÉZRE)
(Pesti Művész Színház) Belépőjegy: 3.500.JÚNIUS 23. (esőnap jún. 24.) Jurisics vár 20.30 óra
JÚNIUS
26. (esőnap
óra
GEORGES
FEYDEAU:jún.
A 27.) Jurisics vár 20.30KÉZRŐL
KÉZRE)
JOHN
OSBORNE:
IFJÚSÁG
(Pesti
MűvészDÜHÖNGŐ
Színház) Belépőjegy:
3.500.(Orlai produkció) Belépőjegy: 4.000.JÚNIUS 26. (esőnap jún. 27.) Jurisics vár 20.30 óra
JÚNIUS
(esőnap
Június 29.)
Jurisics vár 20.30 óra
JOHN28.
OSBORNE:
DÜHÖNGŐ
IFJÚSÁG

ROSSINI:
SEVILLAI Belépőjegy:
BORBÉLY – vígopera
(Orlai A
produkció)
4.000.(Dáva Díva Bt.) Belépőjegy: 4.000.JÚNIUS 28. (esőnap Június 29.) Jurisics vár 20.30 óra
JÚNIUS
30. (esőnap
júl.BORBÉLY
1.) Jurisics
vár 20.30 óra
ROSSINI:
A SEVILLAI
– vígopera

VINNAI
ANDRÁS:
VOJÁGERelőadása Belépőjegy: 3.500.A Kőszegi
Várszínház
A Kőszegi Várszínház a DEKK és a Füge közös bemutatója
Belépőjegy:
2.500.JÚLIUS 25.
Jurisics vár 20.30 óra

VINNAI ANDRÁS: VOJÁGER
JÚLIUS
28. (esőnap
júl. 29.)
Jurisics
vár 20.30
A Kőszegi
Várszínház
a DEKK
és a Füge
közösóra
bemutatója
FORGÁCH
ANDRÁS:
LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!
Belépőjegy:
2.500.(Budaörsi Latinovits Színház és a Múzsák Társulat előadása)
Belépőjegy:
3.500.JÚLIUS 28.
(esőnap júl. 29.) Jurisics vár 20.30 óra
FORGÁCH ANDRÁS: LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!
JÚLIUS
30. (esőnap
júl.Színház
31.) Jurisics
vár 20.30
óra előadása)
(Budaörsi
Latinovits
és a Múzsák
Társulat
KORTÁRS
TÁNC 3.500.ÉS DRÁMA EST – A Kőszegi Várszínház és
Belépőjegy:
Gergye Krisztián Társulatának közös előadása Belépőjegy: 2.500.JÚLIUS 30. (esőnap júl. 31.) Jurisics vár 20.30 óra
AUGUSZTUS
1. (esőnap
aug. EST
2.) Jurisics
vár 20.30
óra és
KORTÁRS TÁNC
ÉS DRÁMA
– A Kőszegi
Várszínház

SAM
HOLCROFT:
CSALÁDI
JÁTSZMÁK
Gergye
Krisztián
Társulatának
közös előadása Belépőjegy: 2.500.(Orlai produkció) Belépőjegy: 3.500.AUGUSZTUS 1. (esőnap aug. 2.) Jurisics vár 20.30 óra

SAM HOLCROFT: CSALÁDI JÁTSZMÁK
(Orlai produkció) Belépőjegy: 3.500.DÉS(Dáva
LÁSZLÓ–NEMES
ISTVÁN–KOLTAI
RÓBERT–NÓGRÁDI
GÁBOR:
www.koszegivarszinhaz.hu
Díva Bt.) Belépőjegy:
4.000.SOSE HALUNK MEG – zenés játék (Roxinház) Belépőjegy: 3.500.JÚLIUS 2-3. Jurisics vár Lovagterem 19.00

www.koszegivarszinhaz.hu

Emberi hang

JÚLIUS
12. (esőnap
15.) Jurisics
20.30szakmai
óra
A Kőszegi
Várszínház
nyárijúl.
progzettenvár
komoly
dicséreteket
PAUL
PORTNER:
HAJMERESZTŐ
–
zenés
bűnügyi
vígjáték
ramsorozata június 1-jén Trifusz kaptunk, mert ennyi
premierrel keA Kőszegi Várszínház
bemutatója
Belépőjegy:
3.500.- – mondta.
ÁZ)
Péter plakátkiállításával
nyílt,
és vesen
dicsekedhetnek”
felnőtt) másnap a Kőszegi Vonósok Kősze- A hallottakat támasztja alá az
JÚLIUS 13., 14. (esőnap júl. 15.) Jurisics vár 20.30 óra
gen él(t)ünk
című hangversenyével EMMI-hez benyújtott sikeres páPAUL PORTNER: HAJMERESZTŐ – zenés bűnügyi vígjáték
folytatódott,
hogyVárszínház
felkeltse aelőadása
kö- lyázat,
amely3.500.huszonegy millió foA
Kőszegi
Belépőjegy:
dőben
zönség figyelmét:
rintot hozott a kőszegi nyárba. A kí00.JÚLIUS 17.,
18. (esőnap júl. 19.)nálat
Jurisics
vár szaporodik
20.30 óra a régióban
ITT A SZÍNHÁZI
SZEZON!
egyre
PAUL
PORTNER:
HAJMERESZTŐ
–
zenés
bűnügyi
vígjáték is gyaraAz érdeklődést mutatja, hogy már is. A színházi előadások
A
Kőszegi
Várszínház
előadása
Belépőjegy:
3.500.most van olyan előadás, amire csak podnak (Szombathely, Fertőrákos),
es)
korlátozott számban kapható jegy. de a kőszegi hagyományok erősek.
JÚLIUS 20., 21., 22. (esőnap júl. 23.) Jurisics vár 20.30 óra
Ezért dolgozik a színház vezetése, Ezzel kapcsolatban mondta Pócza
PAUL PORTNER: HAJMERESZTŐ – zenés bűnügyi vígjáték
vagterem)
erről szólt
a bejelentkező országos Zoltán: „A kulturális munka, a közA Kőszegi Várszínház előadása Belépőjegy: 3.500.ÁLYNŐRŐL,
sajtótájékoztató, a helyi média szá- élet, téma kell, hogy legyen, ez a
mos híreJÚLIUS
és beharangozója.
25. Jurisics vár 20.30 nyitja!
óra Ha valami divatban van, akA hamarosan
plakát- kor bármennyit el lehet belőle adni,
VINNAItapasztalható
ANDRÁS: VOJÁGER
Várszínház
a DEKK éshaa Füge
nincs,közös
akkorbemutatója
semennyit!”
kampányA Kőszegi
is – mint
Pócza Zoltán
Belépőjegy:
2.500.igazgató úr nyilatkozta – azt sugall- A Kőszegi Várszínház pedig „divatja, hogyJÚLIUS
„ez az évad
ugyanúgy, mint ban van”! Tekintsünk a műsorfüzet28. (esőnap júl. 29.) Jurisics vár 20.30 óra
a tavalyi, nagyon különleges lesz.” be, csak választanunk kell!
FORGÁCH ANDRÁS: LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!
Tóthárpád F.
„Négy bemutatónk
tervére, Színház
kifeje- és a Múzsák Társulat előadása)
(Budaörsi Latinovits

Június 9-én a lovagteremben megtartott Molnár Piroska önálló estjével vette kezdetét a színházi előadások sora a Kőszegi Várszínházban.
A Kossuth-díjas művész gazdag
életpályája nem csak jelentős drámai szerepeket, hanem nagy zenés
szerepeket is tartalmaz, az operet-

ÉZRE)

Ami divatban van

Belépőjegy: 3.500.JÚLIUS 30. (esőnap júl. 31.) Jurisics vár 20.30 óra

Információ, jegyrendelés:
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház • Kőszeg, Rajnis u. 9. • Tel: 94/360-113
E-mail: info@koszegivarszinhaz.hu • homepage: www.koszegivarszinhaz.hu

PEER KRISZTIÁN: ESTIMESE
A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház
közös előadása iskolásoknak Belépőjegy: 1.000.-

TJE

KU LT Ú R A

PEER
KRISZTIÁN:
SOSE
HALUNKESTIMESE
MEG – zenés játék (Roxinház) Belépőjegy: 3.500.A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház
közös
előadása
Belépőjegy:19.00
1.000.JÚLIUS
2-3. iskolásoknak
Jurisics vár Lovagterem

JÚNIUS
9. 2.
Jurisics
vár,vár,
Lovagterem
20.30
JÚNIUS
Jurisics
Lovagterem
19.00
„EMBERI
HANG…”
MOLNÁR
PIROSKA ZENÉS SZÍNHÁZI ESTJE
KŐSZEGI
VONÓSOK
KONCERTJE
(Rózsavölgyi Szalon) Belépőjegy: 2.500.JÚNIUS 9. Jurisics vár, Lovagterem 20.30
JÚNIUS
11. Jurisics
Lovagterem
10.00
„EMBERI
HANG…”vár,
MOLNÁR
PIROSKA
ZENÉS SZÍNHÁZI ESTJE

Információ, jegyrendelés:
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház • Kőszeg, Rajnis u. 9. • Tel: 94/360-113
Információ, jegyrendelés:
E-mail: info@koszegivarszinhaz.hu • homepage: www.koszegivarszinhaz.hu
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház • Kőszeg, Rajnis u. 9. • Tel: 94/360-113
E-mail: info@koszegivarszinhaz.hu • homepage: www.koszegivarszinhaz.hu

JÚNIUS
2. 1.Jurisics
vár,vár,
Lovagterem
19.00
JÚNIUS
Jurisics
Lovagterem
17.00
KŐSZEGI
KONCERTJE
„18±”VONÓSOK
TRIFUSZ PÉTER
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA

DÉS LÁSZLÓ–NEMES ISTVÁN–KOLTAI RÓBERT–NÓGRÁDI GÁBOR:
SOSE HALUNK MEG – zenés játék (Roxinház) Belépőjegy: 3.500.6 . SJÚNIUS
Z Á M 30.2(esőnap
0 1 8 . J Újúl.N I1.)UJurisics
S 1 8 . várK20.30
Ő S Z Eóra
G ÉS VIDÉKE
JÚLIUS
2-3.
Jurisics
vár
Lovagterem
19.00
DÉS LÁSZLÓ–NEMES ISTVÁN–KOLTAI RÓBERT–NÓGRÁDI GÁBOR:

től a musicalig, sőt, a klasszikus
dalok megformálásáig. A színházi
este ezekből az ismert és számára
írt dalokból, slágerekből épült fel,
a zenei betétek között a művésznő
megosztotta gondolatait, élményeit,
tapasztalatait az emberi hangról.
Vendégként Novák János is fellépett,
aki többek közt Bors néni legendás
szerepét elevenítette fel a művésznővel. Zongorán kísért: Termes Rita,
tangóharmonikán és további
hangszereken
közreműködött: Bornai
S z i l v e s z t e r.
Szép volt az
első színházi
este, és lesz
folytatás augusztusig. Legyen ennek Ön
is részese!
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KÁIVRÉÁSZ
NYT
Ü NE
Ű T

Programajánló

Könyvtári hírek

Június 18.

A nyári szünet kezdetétől, június 16-tól (szombat) életbe lépett a
könyvtárban a nyári nyitvatartási rend! A felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30-17.00 óráig, szombaton 8.30-12.00 óráig tart nyitva, a gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00-17.00 óráig fogadja látogatóit, szombaton zárva. A gyermekrészleg zárva tartása idején a visszahozott könyvek
a felnőttrészlegben adhatók le!
Június 23-án rendkívüli nyitva tartással (17.00-24.00 óráig) és a
következő kínálattal csatlakozik a könyvtár a Múzeumok éjszakájához:
– Ingyenes internethasználat a beiratkozott olvasók számára!
– „Egyet fizet, kettőt kap!” 2 hónapig érvényes az aznap váltott 1000
Ft-os Média-bérlet CD vagy DVD kölcsönzésre!
– Pincétől a padlásig! – Óránként könyvtárbejáró, - bemutató séta.
– Digitális Erőd: Információkereső kalandjáték. Izgalmas feladatok
megoldása, próbatételek játékos könyvtárhasználattal. A részvételhez
előzetes regisztráció szükséges! Olyan 3-4 fős csapatok jelentkezését várják, ahol legalább egy 16 évesnél idősebb csapattag is van!
Regisztráció kérése a chernelkonyvtar@gmail.com címen 06. 22-én
(péntek) déli 12.00 óráig lehetséges a csapat és a játékosok nevének,
ez utóbbiak korának és elérhetőségének beküldésével. A sikeres regisztráció a játék kezdési időpontjának egyeztetésével és véglegesítésével zárul.
RENDEZVÉNY: Az Agykontroll-klub, a Baba-mama játszóház, a Kézimunka-kör és az Ifi Olvasókör alkalmai a nyári szünetben elmaradnak.

18.00 Tudomány a kocsmában – A füstbe ment
bolygó – Gelencsér András előadása a Zwingerben
Június 19.
17.00 Könyvbemutató – Ágostai és helvét – A reformáció története Vas vármegyében – Zwinger
Június 22.
Szent Donát szentmise – Kálvária-templom
Június 23.
9.00 VASI GÓLYA ROAD SHOW 2018 – Kis gólyák
gyűrűzése – Chernel-kert
Június 23.
Múzeumok Éjszakája – Tábornokház-Hősök tornya,
Arany Egyszarvú Patika, Fekete Szerecseny Patika
Június 24.
9.30 Zenés ünnepi szentmise a Jézus Szíve Plébániatemplomban
Június 24 – Július 6. 23. Nemzetközi Nyári Egyetem – Zwinger
Június 30.
16.00 Ki lakik itt? – Chernel-kert
Július 5.
10.00-17.00 Városi Véradás – KÖSZHÁZ
Július 7.
Mese az erdőben Bősze Éva költő, íróval – Szabóhegyi grillező
Július 12.
Kőszeg Város Fúvószenekara premier-napi koncertje

Kőszeg új honlapja
Nagyon sokat számít, hogy egy
város hivatalos honlapja hogyan
és mivel fogadja a „virtuális” látogatókat – hiszen belőlük lesznek a
jövőbeni igazi, hús-vér látogatók.
Kőszeg város költségvetési támogatásával most elkészülhetett a
város hivatalos honlapjának a turisztikai célú továbbfejlesztése. Köszönet a támogatásért. A honlapot
a héten mindenki megismerheti,
várhatóan június 21-én napközben megtörténik a váltás.
A honlapon sok minden ismerős
lesz.Továbbra is könnyen megtalálhatóak lesznek a megszokott tartalmak és funkciók – a legfrissebb
hírektől kezdve, a programajánló-

kon át, az önkormányzati adatokig.
A turisztikai fogadóoldalról kön�nyen, jól látható helyen lehet majd
továbblépni a csak a helyieknek
szóló tartalmakhoz.
Az adatok azt mutatják, sokan használják naponta Kőszeg város hivatalos honlapját. Bízunk benne, hogy
a megújuló honlap továbbra is szolgálni tudja Kőszeg város közösségét
és ennek részeként, a kőszegi turizmus érdekeit is! Kérjük, ha bármit
módosítanának, pontosítanának,
írják meg nekünk! Tisztelettel várjuk
javaslataikat, véleményüket a honlap@koszeg.hu címen.
Győrffy Gábor
turisztikai menedzser

Pénteken

beszélgetős, hangulatos, éneklős est.
A közelmúlt egyik eseménye volt
a botlatókőnél való megemlékezés a Kőszegről elhurcolt zsidókról.
Itt felolvasták a holokauszt túlélő,
Bass Anna saját életéről szóló levelét, amely így fejeződik be: „Az
utolsó túlélő halála után a világ
szemtanú nélkül marad, azután
csak a tőlük származó bizonyítékok
maradnak”.

A Kőszegi Zsidó Hitközség tagjai minden pénteken 18 órakor a
Strucc Étterem különtermében találkoznak. Mindenkit várnak a 19
fős közösségbe, amelyhez hat kőszegi tartozik.
A zsidó hitben a szombat fogadása
keretekbe van foglalva, de ez egy

Köszöntések
28

Huber László polgármester képeslappal köszöntötte születésnapjuk
alkalmából a város szépkorú lakóit: Csóti Imrét (92 éves), Pajor

Lajost (94 éves), Moldvai Jánosné
Kiss Irént (91 éves), Pintér Gyuláné
Rácz Etelkát (91 éves), Hargitai Ferencné Horváth Irmát (90 éves) és
Németh Jánosné Domján Juliannát
(93 éves).

Gesztenyevirágzás Hete
Velem 2018. június 18 – 22.

KUKUCSKÁLÓ délutánok 14.00 – 18.00 óráig
A „nyitott kapuszínek” program keretében fogadják a velemiek az érdeklődőket az alábbi területeken: kertészkedés, dísz és haszonnövények,
kürtöskalácssütés. kovácsmester, méhészet, ökogazdálkodás, helytörténeti
érdekességek, pálinkafőzés, kézműveskedés, csuhébábkészítés. Megtekinthető Velem utolsó zsúpfedeles háza, Szent Víd-templom.
Figyelem: minden nap más-máskapuszín látogatható.
ELŐADÁSOK: Stirling-villa, 19.00 óra
Hétfő: Kondor Tamás (zenész, fotós) Hegy-fotó-élet.
Kedd: Varga László (Szombathelyi Erdészeti Zrt.) A Stájer-házak nevének
eredete.
Szerda: Németh Csaba atya a zarándoklatokról.
Csütörtök: Joó Mónika a kamra kincseiről, elfeledett ízek és módszerek
nagyanyáink konyhájából.
Péntek: Dr. Péntek Kálmán (Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke)
„Nagy pillanatok a csillagászat történetében” címmel tart előadást.
KIÁLLÍTÁSOK a Stirling-villában 14.00 – 19.00 óra között Fotózz Velem!
Emlékezz Velem! címmel.
Az egyhetes program június 23-án falunappal zárul.
Aktuális részletek: www.velem.hu

Nyári tábor
A kőszegi SOS Gyermekfalu nyári
napközis tábort szervez Kőszegen 6
– 14 éves korosztály számára augusztus 06 – 10. és augusztus 13
–17. közötti időszakban. Bőséges
programkínálat várja a gyerekeket: állatsimogató, fürdőzés Bükön,
kézműves foglalkozások, túrák,
Holdfényliget Kalandpark.

A tábor hétköznapokon 9.00 –
15.30 óráig tart.
Térítési díj: 1500 Ft/fő/nap.
Jelentkezni és további tájékoztatást kérni munkanapokon 9.00 és
15.00 óra között az alábbi telefonszámokon lehet: 06 20 384 7391
• 06 20 375 6712
• 06 20 399 5260.
Részvétel a jelentkezés sorrendjében lehetséges!

2018. JÚNIUS 18.

Hangzó Város
A Kőszegi Nyári Zeneakadémia az
elmúlt évek nyári régizenei és egyházzenei kurzusainak továbbfejlesztésével valósulhat meg. A kurzusokat és mesterkurzusokat nemzetközi hírű zenészek és tanárok
tartják furulya, egyházzene, ének,
viola da gamba és improvizációs
témakörökben – a résztvevőknek
„keresztbehallgatás” lehetséges. A
Hangzó Város Nyári Zeneakadémiára való jelentkezés még nyitott.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

2018. július 8.
19.00 – Nyitókoncert /Zwinger/
2018. július 13.
19.00 – Zárókoncert /Szent Jakabtemplom, Jurisics tér/
2018. július 9–12. délután és
este, Jurisics tér, kőszegi templomok,
kapuszínek, sikátorok. A Hangzó Város Nyári Zeneakadémia diákjai és
tanárai „hangolják a teret”. A nyitott koncertek és zenei események
látogatása ingyenes.
http://musicaaeterna.hu/hirek/
hangzo-varos-koszegi-nyarizeneakademia-2018

PRO GR A M O K
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Nyári Zenei Fesztivál 2018.
JÚNIUS 23. szombat 18.00 óra
(Zeneiskola) Lukács Gergely tuba,
Szelcsányi Ágnes zongora /Fischer Annie ösztöndíjasok/
JÚNIUS 30. szombat 18.00 óra
(Zeneiskola) Baranyai Barnabás
gordonka, Szabó Marcell zongora
/Fischer Annie ösztöndíjasok/
JÚLIUS 7. szombat 18.00 óra (Zeneiskola) Bozay Melinda zongoraestje
JÚLIUS 15. vasárnap 18.00 óra
Jézus Szíve templom Tóka Ágos-

ton orgonaestje /Fischer Annie
ösztöndíjas/
A korábbi Lajtha László, majd Farkas Ferenc – Takács Jenő elnevezésű Fesztiválok után Horváth László
klarinétművésznek ez a fesztivál az
utolsó szervezése. Kérésére Fischer
Annie ösztöndíjasok magyar műveket szólaltatnak meg koncerteken.
Köszönet és minden elismerés illeti
Horváth László klarinétművészt a
városért végzett tevékenységéért.
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Labdarúgás: Ponttalanul

SPO RT

Rosszul sikerült az utolsó öt forduló a kőszegi csapatnak. A Jánosháza
visszavágott őszi vereségéért. A KFC Rum ellen javíthatott volna, de hazai
pályán sem sikerült igazolni a táblázaton a kőszegiek javára mutatkozó 11
pontos előnyt. A 28. fordulóban az éllovas, a mezőnyből toronymagasan
kiemelkedő Sárvár otthonában elszenvedett vereségben csak a nagyon
nagy különbség a fájó. A Vép ellen, ha nincs a Rum elleni vereség akár előzésre is lehetőség nyílt volna. A fordulatos mérkőzés a 92. percben dőlt el.
Egy szerencsétlen öngól adta meg a kegyelemdöfést. A szezonzárón a már
biztos ezüstérmes Celldömölk igazolta, hogy a Sárvár mellett ők is más
kategóriát képviselnek, mint a mezőny csapatai. A 30 megszerzett ponttal
a Kőszegi FC a bajnokságot a 12. helyen zárta. 9 győzelem, 3 döntetlen
mellett 18 vereség került a krónikába. 40 rúgott gólra az ellenfelek 71gyel válaszoltak. A bajnokság összegzésére a későbbiekben visszatérünk.
Eredmények: 26. forduló: Jánosházi VSE-Kőszegi FC 2:1 (0:0), gól: Dan, 27.
forduló: Kőszegi FC-Rum 1:3 (1:2), gól: Prán, 28. forduló: Sárvári FC-Kőszegi
FC 9:0 (4:0), 29. forduló: Kőszegi FC-Vép VSE 2:3 (1:2), gólok: Réti (2), 30.
forduló: Celldömölki VSE-Kőszegi FC 3:0 (0:0).
Végeredmény: 12. Kőszegi FC 30 m/ 9 gy/ 3 d/ 18 v/ 40:71 gólarány/ 30 pont.

Jobb a mérlege a megyei III-ban szereplő Kőszegfalvának, de ők sem lehetnek maradéktalanul elégedettek. Az Újperint ellen nagyarányú sikerrel hangoltak aTorony elleni rangadóra. Kétgólos, idegenbeli sikerével a Kőszegfalva
egy pontra megközelítette ellenfelét. Versenyben marad a negyedik helyezésért. Az Oszkó az ezüstérem várományosaként fogadta a Kőszegfalvát. A
vendég kőszegfalviak hiába vezettek a 6. percben 2:0-ra onnan a vendéglátók akarata érvényesült. A már biztos dobogós, de a második helyről még
álmokat szőhető Oszkó otthonából dícséretes pontrablással térhettek haza
Slankovitsék. Slankovits Oszkár az utolsó fordulóban, Acsád ellen megnyert
mérkőzésen is gólt szerzett, így kiváló sorozatot mondhat magáénak: a szezon utolsó hat fordulójának mindegyikében betalált. A hat meccsen összesen 12-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját. Összességében 21 találattal
lett a csapat gólkirálya. A Kőszegfalvi SE a bajnokságot a 6. helyen zárta.
Eredmények: 22. forduló: Újperint SE-Kőszegfalvi SE 1:7 (0:4), gólok: Slankovits (4), Németh, Kelemen Komáromi, 23. fordulóTorony KSKKőszegfalvi SE 0:2 (0:0), gólok: Slankovits, Pintér, 24. forduló: Kőszegfalvi
SE-Oszkó-Győrvár Térsége SE 2:4 (2:2), gólok: Slankovits, Pintér, 25. forduló: Sorkifalud Gy. SK-Kőszegfalvi SE 1:1 (0:0), gól: Slankovits, 26. forduló:
Kőszegfalvi SE-Acsád-Meszlen SE 2:0 (1:0), gólok: Slankovits, Nagy.
Végeredmény: 6. Kőszegifalvi SC 26 m/ 15 gy/ 2 d/ 9 v/ 81:52 gólarány/ 47 pont.

Síugró Chernel-Kupa

A 11. alkalommal meghirdetett síugró Chernel-Kupán négy ország, nyolc
sportegyesületéből, 55-en álltak be az ugrótoronyba. A szép környezetben,
nyárias melegben a síugrással ismerkedő legkisebbek a 10 m-es sáncon,
az idősebb korosztályok a 20 illetve 30 méteresen ugrottak. A házigazda
Kőszegi SE-ből tízen indultak. Kelemen Barnának, Katona Barnabásnak
és Tischlerics Simonnak ez volt élete első síugró versenye. A kilenc kategória eredményhirdetésén öt kőszegi ugró nyakába került érem.
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Boksz: Mozdulj Kőszeg

Kőszegi eredmények: K-10 m-es sánc, gyerek I. 11. Katona Barnabás 5,0 m,
12. Kelemen Barna 4,0 m, B1 4.Tischlerics Simon 6,0 m, K-20 m-es sánc, gyerek
II. 1. Kelemen Zalán18,0 m, 2. Weigl Hugó 16,5 m, B2 1. Gnädig Dóra 14,0 m,
K-30 m-es sánc serdülő I. 11. Pónácz-Tóth Dárius 20,0 m, serdülő lány 3.Tuczai
Izabella 24,0 m, 5. Kohl Hédi 22,0 m, serdülő II. 1. Kelemen Dávid 28,5 m.
(Az ugrások nagysága tájékoztató jellegű. A sorrendet a távolságra és kivitelezésre kapott pontok
határozzák meg.)

Június 1-2-án rendezte az ökölvívó szövetség és a Fitt-Box ÖE a kilencedik Jurisics Kupát. A boksz-hétvége a Főtéren, a 11 órás harangszóra, a „Mozdulj Kőszeg: Testnevelésóra Erdei Zsolttal” rendezvénnyel vette
kezdetét. A „Testnevelő tanár” Erdei, hivatali kötelezettsége miatt nem
tudott eljönni, de ifjabb Balzsay Károly, korábbi profi világbajnok, a férfi
ökölvívó válogatott kapitánya kiválóan helyettesítette. A bemelegítés oldott hangulatáról „Deze” (Marádi-Takács Péter) gondoskodott, népszerű
volt a gimnasztikában résztvevő Pókember (Deák Zoltán) és Superman
(Harkay Zsolt). A felnőtt, férfi ökölvívó válogatott tagjai együtt végezték a
gyakorlatokat az ovisokkal, iskolásokkal. Az órát kocogás zárta ifj. Balzsay
Károly vezetésével. A „tesióra”
utáni kvízjátékban közel száz
nyeremény talált gazdára. A
rendezvényből az egyesület
hagyományt kíván teremteni.
A rossz idő miatt a mérkőzések az Írottkő Szálló aulájába
szorultak. Az új helyszín is jó
választásnak bizonyult. A FittBoxból az első versenynapon
Pesti Gabriella, Lakotár Hanna, Hámori Luca és Hámori
Ádám hagyta el győztesen a
szorítót. Lakotár, Hámori Luca
és Ádám a második napon is
győzött. Ambrus Viktória és
Jankó Krisztián csatlakozott hozzájuk. Buza Rómeó, Farkas Richárd, Málics
Norbert és Szoták Titusz bemutatóztak. A verseny szünetében jutalmazták
a Fitt-Box, világversenyeken eredményes versenyzőit: Hámori Lucát (ifjúsági EB III.), Ambrus Viktóriát (ifjúsági VB 5.), Lakotár Hannát (ifjúsági
EB 5.) Buza Rafaelt (serdülő EB II,). Nemes Emilt, „Csingibát” – a kőszegi
ökölvívás legendás alakját – közelgő 75. születésnapja alkalmából köszöntötték ajándékkal.
Varsányi Áron, edző, szervező elégedetten értékelt. Örült a sok fiatalnak
a „tesiórán”, és a látványos, közönségszórakoztató mérkőzéseknek a kétnapos gálán. Saját versenyzői teljesítményére is büszkén gondolt vissza.
***
Két versenyen is képviseltette magát a magyar válogatottban a Fitt-Box
egyesület. Buza Rafael Szerbiában, Banja Koviljacában, szerb-magyar
csapattalálkozón lépett szorítóba. Serdülő 48 kg-ban az első két menetben nagy fölénybe került, végül egyhangú pontozással győzött. Buza
Rómeó Pozsonyban (Szlovákia) nemzetközi mezőnyben bokszolt. Szoros
mérkőzésen, 3:2-es osztott pontozással maradt alul hazai pályán versenyző ellenfelével szemben.

DIÁKSPORT
Kőszegi sikerek a döntőn
Győr volt a házigazdája az atléták országos diákolimpiai döntőinek. Az általános iskolások legfényesebb sikerét Ecker Dávid (Balog iskola) érte el.
Ecker a 4. korcsoport 300 m-es síkfutás eredményhirdetésén a dobogó
legfelső fokára állhatott. A Balog iskolából Béres Milán, Róka Bora, Iker
Natália és Németh Márk és a leány 4x100 m-es váltó is helytálltak, értékes helyezéseket is szereztek. Az összetett versenyekben a Balog iskola IV.
korcsoportos fiú csapata volt érdekelt, 18. helyen zártak. Egyéniben Ecker
Dávid szerepelt legjobban: 16. helyen végzett.
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Körzeti többpróba
Sikerült megrendezni az általános iskolák egyik fontos erőfelmérő versenyét a körzeti többpróba bajnokságokat. A rendező intézmények (1-2.
kcs, Balog, 3. kcs. Árpád-házi, 4. Bersek) megbirkóztak az időjárás okozta
nehézségekkel, bár az esőáztatta ugróhely miatt egyszer halasztani kellett,
máskor verseny közben jelentkeztek a fenyegető felhők. A vidéki iskolák,
talán a sok év végi iskolai program miatt nem tudtak részt venni. A környékbeli iskolákat a Dr. Tolnay képviselte a legkisebbeknél. A fiú csapatversenyekben a Balog iskola volt az egyeduralkodó, egyéniben is csak a
legnagyobbaknál csúsztak le a dobogó felső fokáról. A lányoknál a Bersek
és a Balog iskola egyéniben és csapatban is testvériesen megosztozott a
győzelmeken.
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Eredmények: egyéni 1. kcs lány 1. Gérnyi Zoé/BA, 212 pont, 2. Fűzi Dalma/
BA 194, 3. Bánó Benita/BE 187, fiú 1. Horváth Kevin/BA 203, 2. Varga Zén/
BE 198, 3. Tamás Nándor/BA 187. 2. kcs. lány 1. Windisch Gréta 377, 2. Pápai Nerina /BA 330, Somfai Cintia/BE 313, fiú 1. Abért Olivér/BA”A” 328, 2.
Lakotár Kristóf/BA”A” 316, 3. Szabó Krisztofer/BA”A” 305. 3. kcs. lány 1. Róka
Bora/BA”A” 642, 2. Iker Natália/BA”A” 614, 3. Almási Leila/BA”A” 580, fiú 1.
Béres Milán/BA 541, 2. Bujtás Roland/BA 486,Vágfalvi Simon/ÁH 484. 4. kcs.
lány 1.Tóth Enikő/BE 542, 2. Ilon Marcella/BA 538, 3. Riesing Diána/ÁH 529,
fiú 1. Szőke Dávid/ÁH 639, 2. Csuka Levente/BA 596, 3. Grüll Szabolcs/ÁH
590. csapat 1. kcs lány 1. Balog 963, 2. Bersek, 3. Tolnay 636, fiú 1. Balaog
„A” 1007, 2. Tolnay 925, 3. Bersek 864. 2. kcs. lány 1. Bersek 1660, Balog
1630, Árpád-házi 1334, fiú 1. Balog „A” 1608, Bersek 1420, Balog „B” 1408
3. kcs. lány 1. Balog „A” 2863, 2. Bersek 2018, 3. Árpád-házi 1944, fiú 1. 1.
Balog 2387, 2. Árpád-házi 2222, 4. kcs. lány 1. Bersek 2321, 2. Árpád-házi
2321, 3. Balog 1793, fiú 1. Balog 2880, Árpád-házi 2760, 3. Bersek 2625.

A középiskolások között az Evangélikus szakgimnáziumnak Ecker Tamás
szerzett 4. (400 m) és 8. (400 m) helyezést. A Jurisich gimnáziumból a
korábbi években is nőttek ki eredményes diákolimpikonok, de ők többnyire
„profi” atléták voltak. Ezúttal azonban az igazi atléták mellett „amatőrök”
is szerepet kaptak. A 4x100 és a 4x400 m-es váltók tagjai közül Sárközi
Dominik és a féléve távolugróként edző Pethő Márton mellett, Pászner Benedek, Kovács Máté és Windisch András csak kedvtelésből indultak atlétikai
versenyen. A 9. helyen meghívott 4x100 méteres váltó ugyan még lemaradt
a dobogóról, de 44,78 másodpercet repesztve, megyei eredményüket egy
egész másodperccel megjavítva, 29 éves iskolacsúcsot döntöttek meg. A
4x400-as csapat még rátett egy lapáttal. A legerősebb futamban harmadik helyen értek célba. A testnevelők izgatottan nézegették stopperórájukat.
Még két futamot meg kellett várniuk, hogy megtudják, sikerül e valakiknek
megelőzni őket. Biztosak voltak benne, hogy újabb három évtizedes iskolacsúcs dőlt meg, úgy érezték az érem is zsebben, de az ünneplés csak a nagy
sokára megszerzett hivatalos eredménylista ismeretében kezdődött. Ismert
története során, csapat versenyszámban még nem állhatott országos döntő
dobogóján a Jurisich. Az időeredmény újabb iskolacsúcs. A régi, 1989-es rekordot csaknem hat másodperccel javították meg. Egyéniben Sárközi Dominik 400 m-en, szerencsétlen futambeosztással (fő ellenfelei másik futamban
rajtoltak), futamgyőztesként 4 századmásodperccel leszorult a dobogóról.
200 m-en 7. helyen zárt. Pethő Márton (aki előző számunkban kimaradt
a meghívási szintet teljesítők névsorából) távolugrásban 8. helyen végzett.
A kőszegiek eredményei: III. kcs. egyéni fiú magasugrás 10. Béres Milán/
BA 135 cm, lány 60 m 10 Róka Bora/BA 8,51 (ef 8,39), 600 m 18. Iker
Natália/BA 1:49,19, 4x100 m váltó 26. Balog (Róka Bora, Sárközi Tirza, Polyák Dzsesszika, Iker Natália), IV. kcs. egyéni fiú 300 m 1. Ecker Dávid/BA
36,81, 11. Németh Mihály 39,90. IV. kcs 5-próba fiú csapat 18. Balog 3499
pont (16. Ecker Dávid 844, 60. Németh Mihály 749, 113. Molnár Dávid 650,
120. Wölfinger Erik 635, 127. Csuka Levente 621, 132. Németh Olivér 587).
V. kcs. fiú. 400 m: 4. Ecker Tamás (Evangélikus) 50,31. VI. kcs. fiú. 200
m: 7. Sárközi Dominik (Jurisich) 23,41. 400 m 4. Sárközi Dominik (Jurisich)
50,05. Távolugrás: 8. Pethő Márton (Jurisich) 6,45. V-VI. kcs. fiú, 4×100 m
4. Jurisich (Pászner Benedek, Pethő Márton, Sárközi Dominik, Kovács Máté)
44,78. 4×400 m: 3. Jurisich (Pászner Benedek, Pethő Márton, Windisch András, Sárközi Dominik) 3:28,49. Ecker Dávid, Ecker Tamás, Sárközi Dominik,
Pethő Márton edzője Lengyák György. Ecker Dávid testnevelője Noszek Csaba,
Ecker Tamásé Kapy Ferenc, a gimnazistáké Tóth Botond és Hani Tibor.

Lóránt kupa

Nagy hagyománya van a Gimi-Teki nagypályás futball összecsapásoknak.
A szurkoló diákok igazi futballhangulatot varázsolnak a pályára. A derbivel
2011 óta a város díszpolgárára, az olimpiai bajnok, VB ezüstérmes labdarúgóra, Lóránt Gyulára, az aranycsapat tagjára emlékeznek. A mérkőzést ezúttal is főhajtás és koszorúzás előzte meg a bajnok nevét viselő sporttelepen az
emléksziklánál. A csapatok lelkes és hangos drukkerek előtt küzdöttek meg a
gyönyörű vándorserlegért. A gimisek elhúztak, de az utolsó percekre is maradt izgalom. Végül 4:2-es sikerrel a Jurisch hatodszor győzött a kupa nyolcéves történetében. (Az Evangélikus eddig kétszer tehette vitrinjébe a kupát.)
Balog iskola–SPORT XXI.
A Nyugat-Dunántúli régió pályaversenyén, Zalaegerszegen az U11-es
korosztályban induló SzoSI/ Béri Balogos csapata 3. helyezést szerzett.
A csapat tagjai: Gergye Liliána, Gérnyi Zoé, Németh Mira, Csöglei Péter,
Horváth Antónió, Horváth Kevin, Marton Gáspár, Marton Olivér és Szabó
Krisztofer.
„Ki a leggyorsabb ki a legkitartóbb atléta?” versenyt is Zalaegerszegen
rendezték: hét balogos atléta vett részt.
Eredmények 60 m 5. Szabó Tamara 10,03, 7. Szabó Krisztofer 10,11, 800 m
1. Pápai Nerina 2:44,93, 3. Szabó Tamara 3:01,76, 5. Németh Mira 3:11,03,
5. Marton Olivér 2:50,82, távol 2. Pápai Nerina 381, 5. Gérnyi Zoé 331, 6.
Szabó Krisztofer 348cm, kislabda 1. Gérnyi Zoé 27,88, 2. Róka Bíbor 24,88.
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Hitel
határok
nélkül
Külföldi jövedelme esetén
hitelfelvételét egyszerűen, személyre
szabottan, akár fordítói költségek
nélkül tesszük lehetővé.

THM: 2,98%-8,69%*
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.
+36 94 562 030
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*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket
és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói
Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank
Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás
nem teljes körű, és a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu)
és ﬁókjainkban tájékozódhat.

