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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

KŐSZEGI ÉNEK
„Béke, barátság új éneke zendül, 
hallja világ négy tája e dalt”– 
Bárdos-Malachovszky: Kőszegi ének 
című műve csendül fel májusban két 
alkalommal. Először május 18-án a 
megalakulás 160. évfordulóját ün-
neplő Concordia-Barátság Énekegye-
sület Petőfi téren lévő próbatermében 
a főpróbán. Másodszor az évfordulós 
zeneünnep, fesztivál részeként május 
25-én 18.45 órakor a Jézus Szíve-
templom előtt közel négyszáz fő elő-
adásában. Ezzel is köszöntik az énekes 
társak a másfél évszázadon túli egye-
sületet, amely megújult Szilágyi Miklós 
karnagy, zeneszerző érdemi munkája 
alapján. Az ünnepi műsor a közös ze-
nélés, éneklés fantasztikus élményét 
nyújtja. A május 25-ei fesztiválon az 
egyesület vendégül lát öt városból ér-
kező énekkarokat, amelyek könnyed, 
szórakoztató műsorral lepik meg a kö-
zönséget. (29.o)
A Kőszegi ének első elhangzása után, 
május 18-án 18 órakor a lovagterem-
ben a megalakulásuk 30. évfordulóját 
ünneplő Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
mutatja be a három évtizedre visz-
szatekintő műsorát. „Hazafelé” címet 
viseli az estét betöltő produkció, amely  
Dvorákné Kővári Anikó művészeti ve-
zető és Dvorák László alapítványi elnök 
érdeme. László visszaemlékezése sze-
rint „fiatalos bátorság volt a lendület, 
amely elindított bennünket a rend-
szerváltás időszakában meglévő bi-
zonytalan úton”. Ők ketten a néptánc 
varázsát adták át legalább 800 fiatal-
nak, ez is a táncos házaspár vitathatat-
lan érdeme. A szenior csapatba többen 
visszatértek, és csatlakoztak hozzájuk 
azok, akiket a néptánc varázsa meg-
érintett a „hajnal csillagai” produkcióit 
látva. A szeniorok is színpadra lépnek 
az ünnepi műsorban, amely a mai tán-
cosokra épül. A felkészülésben segített 
Gerlecz László profi táncos is. (22. old)

Kámán Z
Fotó: Németh Iván 

A HAJNALCSILLAG TÁNCOSAI  
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Kőszeg hírei

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: június 5.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: június 12.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: május 22.
DR. NAGY EDINA aljegyző: május 29.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő május 23-án

(csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart Kőszegen, a 
Rákóczi u. 6. sz. alatt. 

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
június 5-én (szerdán) 17 és 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

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

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

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869

Szakorvos és Diplomás Optometrista
által végzett

látásvizsgálat, szaktanácsadás
és vény felírás!

Készíttesse nálunk szemüvegét és a
keretből az áfa értékét levonjuk!
Multifokális és fényre sötétedő

szemüveglencsék

30% kedvezménnyel!
Napszemüvegek széles választékban!

Az akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben

Kutyafuttatók
A kutyatartók egy aktív csoportja 
÷Közösen a Kutyákkal Egyesü-
let” néven civil szervezetet ala-
pított. Az elnök, Prim József kérte 
az önkormányzatot, hogy döntsön 
új kutyafuttató területek kijelölé-
séről. Április 25-én Huber László 
polgármester arról beszélt, hogy a 
kutyások komolyan veszik a terü-
letek gondozását, már az egyesület 
alapítása előtt is sokat tettek ennek 
érdekében, majd a városvezető 
kifejtette reményét, hogy ez a jö-
vőben is így maradjon. A képvise-
lők egybehangzóan megszavazták, 
hogy az alábbi területek szolgálják 
a kutyák futtatását: Kórház utca 
- Gyöngyös patak - Malomárok 
által határolt terület (2605 hrsz.) 
• Egészségház és műjégpálya kö-
zötti terület (2975/108 hrsz.) • 
Csónakázótó melletti - Malom utca 
(1113/6 hrsz.) által határolt terület 
(1112/3 hrsz.).

Idősbarát önkormányzat
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma és a Belügyminisztérium közös 
pályázatot hirdetett a 2019. évi 
„Idősbarát Önkormányzat Díj” el-
nyerésére. Cél a helyi szintű, aktív 
időspolitika megerősítése, mert a 
közösségi programok az idősebb 

lakosságtól aktivitást igényelnek. 
Básthy Béla alpolgármester – sza-
vai szerint kis túlzással – arról be-
szélt, hogy a pályázatot Kőszegre 
összpontosítva írták ki, mert a vá-
rosra jellemző az idősbarát hozzáál-
lás. Huber László polgármester el-
mondta, hogy a képviselők előtt, az 
időseket érintő napirendi pontokat 
a város által létrehozott Idősügyi 
Tanács is megtárgyalja. A képvise-
lők egyhangú szavazással elfogad-
ták az előterjesztést, így az önkor-
mányzat benyújtja az „Idősbarát 
Önkormányzat Díj” elnyerésére a 
pályázatot. Az Idősek Világnapjá-
hoz kapcsolódó díjátadó ünnepsé-
gen minden díjazott önkormányzat 
elnyer egymillió Ft-ot, amely az 
idősügy területén használható fel.
 
EU-választásokról
Áder János köztársasági elnök az Eu-
rópai Parlament tagjainak 2019. évi 
választását 2019. május 26. napjá-
ra tűzte ki. Ezen a napon Kőszegen 
bőven lesznek különböző kulturális 
programok (28 – 29. old), sok eset-
ben a szavazó helyiségek közelében. 
Ott viszont szükséges, hogy legyen 
szavazatszámláló bizottság. A ko-
rábbi években megválasztott tagok, 
póttagok néhányan úgy döntöttek, 
hogy lemondanak megbízatásuk-
ról. Április 25-én a tagok pótlásáról 
döntöttek a képviselők az érintett 
személyek előzetes egyetértésével.
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Körforgalom vagy lámpás kereszteződés
Kőszeg egyik jelentős fejlődési 
pontja lesz, ha megvalósul a vas-
útállomás mellett az Intermodális 
Csomópont, vagyis együtt lesz a 
vasút és buszjáratok megállója. 
Mindez érinti a 87-es utat, köz-
vetett módon a közelben lévő 
körforgalmat. A híd után lévő cso-
mópontban a forgalom levezetése 
kiemelten fontos baleset megelő-
zése szempontjából is.  
A 87-es út kereszteződése okán 
az Intermodális Csomópont Tanul-
mányterve a körforgalmas kiala-
kítást és a jelzőlámpás irányítást 
is megvizsgálta, mivel a kereszte-
ződés jelenleg kapacitása határán 
van, csúcsforgalom idején vissza-
torlaszt. A közös busz- és vasúti 
pályaudvar kiépítését követően a 
forgalom ugyan kismértékben, de 
feltételezhetően megnövekszik, 
ezért került mindkét csomóponti 
változat megvizsgálásra.
A jelzőlámpás irányítás kialakítása 
nem igényel jelentős geometriai 
változtatást, kialakításával a jelen-
legi állapotban lassan haladó ka-

nyarodó mozgások felgyorsulnak, 
a vasútállomás felől és a Rákóczi 
Ferenc utcából való ki- és behaj-
tás jobb színvonalon biztosított. Az 
átkelő gyalogosok és kerékpárosok 
védelmét a jelzőlámpás kialakítás 
nagymértékben szolgálná. Ez a 
lehetőség egy külön gyalogos és 
kerékpáros híd építésével együtt is 
megfelelő.
A körforgalmi csomópont kialakítás 
jelentős forgalomlefolyási javulást 
jelentene. A 87-es főúton haladó 
gépjárművek sebességét csökkenti. 
A mellékirányokból való becsatla-
kozási lehetőség is nagymértékben 
javulna a jelenlegi állapothoz, a jel-
zőtáblás irányításhoz képest.
A tervezett körforgalom a rendel-
kezésre álló területen nem fér el. A 
szükséges terület biztosítására csak 
a szomszédos telkek megvásárlá-
sával, kisajátításával és több épület 
bontásával együtt van lehetőség. 
További akadály a körforgalom 
kiépítésével kapcsolatban, hogy a 
jelenlegi Gyöngyös-híd szélessége 
nem megfelelő, szerkezeti adott-

ságai miatt nem bővíthető, annak 
bontására és egy új híd építésére 
lenne szükség. A hídépítés ideje 
alatt a Rákóczi Ferenc utca, mint 
a város legfőbb bejárata forgalmá-
nak lebonyolítására egy ideiglenes 
híd építésére is szükség lenne. A 
tervezés folyamán a szakmai szer-
vezetek a meglévő és az új körfor-
galom egymástól való kis távolsá-
gát is ellenérvként hozták fel.
A fentiek ismeretében és a jel-

zőlámpás csomóponthoz képest 
jelentős, sokszoros forrásigény is-
meretében a tervezőknek a teljes 
fejlesztési projekt megvalósítható-
sága érdekében el kellett vetni a 
körforgalom kiépítését.
Bizakodásra adhat okot, hogy gőz-
erővel folyik a Szombathely - Kő-
szeg - Országhatár új közúti kap-
csolat tervezése, előkészítése a NIF 
Zrt. vezetésével, ami remélhetőleg 
már középtávon jelentős forgalmi 
terhelést vesz majd le Kőszeg keleti 
városrészéről.

Kovács Bence

ÖNERŐ FIX HAVI RÉSZLET
ÚJ FORDJÁNAK  

ÖNEREJE

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. további részletek márkakereskedésünkben.

további részletek: Farkas Zsolt, Wappel tamás és Klár Márton értékesítő kollégáknál:

Üljön át 4 évente ÚJ FORDJÁBA!
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Olyan témával szeretnék ezennel 
foglalkozni, illetve szembe nézni, 
amely manapság talán a legin-
kább beszélt, illetve kritizált téma 
Kőszegen: az útjaink rossz állapota. 
A kritikusoknak, elégedetlenke-
dőknek természetesen igazuk van, 
mi is tisztában vagyunk útjaink 
rossz, helyenként nehezen járha-
tó, a gépkocsikat sokszor károsí-
tó állapotával. Ezen az áldatlan 
állapoton igyekeztünk évről évre 
valamit javítani, de sajnos csak 
a gyenge szinten tartásra jutott 
az anyagi forrásunkból. Jelentős 
változást, fejlődést csak egy-egy 
utcában, úton tudtunk elérni, ott, 
ahol pályázati támogatást tudtunk 
felhasználni (ilyen volt az elmúlt 10 
évben a Velemi út, a Győry és Ady 
utcák, valamint a Temető utca több 
ütemben történt felújítása). Hogy 
miért csak ennyi? Azért, mert a 
pályázható összeg (30 millió forint) 
ennyit tett lehetővé, – amit még 
önerővel is ki kellett egészíteni. Ter-
mészetesen építhetnénk még több 
utat is saját erőből, aminek viszont 
sajnos hiányzik a gazdasági hát-
tere városunkban, ugyanis az egy 
főre jutó saját bevételünk (adóerő 
képességünk) 19 ezer 493 forint  
jelenleg, ami az országos átlag har-
mada körül van. Hogy miért van 

ez így már évtizedek óta, azt most 
nem fejteném ki. Ilyenkor szokták 
közbevetni, hogy: „fizetünk elég 
súlyadót a gépjárműveink után 
az önkormányzatnak, miért nem 
építenek abból utat!” Igen, elég 
jelentős összeget szed be az ön-
kormányzat ilyen címen, de ennek 
csak 40%-a (2018-ban 36 millió  
forint) maradt itt, a többi ment a 
központi költségvetésbe. A nálunk 
maradó részt pedig minden fillérig 
az utak karbantartására (kátyúzás; 
zúzalékolás; táblák javítása; cseré-
je; útburkolati jelek festése; stb.) 
fordítjuk. És akkor még nem beszél-
tem a másik nyomasztó problémá-
ról, a parkoló hiányról, amit szintén 
fejleszteni kellene. Ebben az utóbbi 
években azért tudtunk előre lépni 
néhány helyen, főleg a lakótelepen, 
ahol pályázati forrásból és önerőből 
is építettünk parkolókat (Űrhajósok, 
Írottkő, Rohonci, Posztó utca).
Visszatérve az utakra. Mivel már 
régi téma az útjaink rossz álla-
pota, ezért úgy 10 évvel ezelőtt 
elfogadtunk egy 10-15 évre szóló 
útfelújítási tervet, melyet sajnos a 
bekövetkezett gazdasági válság – 
minket, önkormányzatokat is érintő 
hatása miatt – a fiókban mara-
dásra kényszerített. Maradt tehát 
továbbra is a foltozás-toldozás, ami 
tulajdonképpen egy szélmalom-
harc, kidobott pénz, de sajnos el-
kerülhetetlen ebben a helyzetben.
Időközben az alapanyagok árai is 
drasztikusan megemelkedtek, mely 

tovább csökkentette annak esélyét, 
hogy saját magunk legyünk úrrá a 
problémán. Természetesen ezért is 
megpróbálunk kihasználni minden 
pályázati lehetőséget az utak ja-
vítására. Ilyen módon tudjuk rövi-
desen (2 hónapon belül) felújítani 
az Árpád tér, Sziget utca és Meskó 
utca útburkolatát. A most megje-
lent pályázati hirdetésre felkészülve 
felmértük a legrosszabb nagyobb 
forgalmú utak állapotát, felújítási 
költségét. Azt, hogy melyik utcá-
val pályázunk, a képviselő-testület 
dönti majd el. Nagyobb léptékű fej-
lesztés a Pogányi út építése, mely 
őszre elkészül és várhatóan sokat 
fog enyhíteni a déli városrész köz-
lekedési nehézségein és lassítani 
fogja a Rákóczi és Rohonci utcák 
útminőségének romlását is. Ugyan-
csak a TOP keretében uniós forrás-
ból valósulhat meg a Városmajor és 
a Várkör keleti részének az átépíté-
se, valamint a Kiss János utca teljes 
felújítása, melyek nagy mértékben 
fognak javítani a belváros parkolási 
nehézségein és az utak állapotán.
A Városmajor átépítése a nyár 
derekán elkezdődik és a jövő év 
tavaszán fejeződik be. A Várkör 
átalakítására és a Kiss János utca 
felújítására a pályázatot rövidesen 
kiírjuk, a munkálatok az eredmé-
nyes közbeszerzési eljárás után in-
dulhatnak csak el.
Nagy reményeink vannak a KRAFT 

program kiegészítő támogatása 
iránt, melyből – a Várkör és Kiss 
János utcák után – további utcák 
útjai újulhatnának meg a kor kö-
vetelményeinek és az egyetemi 
fejlesztés (MÁV árvaház) igényei-
nek megfelelően. Erre vonatkozóan 
bizakodva várjuk a pozitív döntést.
A nagyobb léptékű és ütemű út-
felújításnak lenne még egy mód-
ja, mégpedig a kommunális adó 
drasztikus mértékű megeme-
lése, mely ismerve a lakosság 
teherbíróképességét, szerintem 
nem járható út, ezért kérem elfo-
gadni, de legalább megérteni szí-
veskedjenek a jelenlegi helyzetet, 
amibe természetesen nem akarunk 
belenyugodni és keressük továbbra 
is a lehetséges megoldásokat az 
útjaink állapotának javítására!

Huber László
polgármester

Sikeres pályázatok
A tavalyi évben a TOP CLLD Kő-
szegi Forrás Helyi Akciócsoporthoz 
(HACS) beérkezett pályázatok kö-
zül 6 db április 25-én megkapta 
az Irányító Hatóságtól a támogatói 
okiratot. A sikeres pályázatok a 
következők:
„Civil Akadémia”: Kőszeg Város 
Önkormányzata által megvalósí-
tandó pályázat, 5.000.000 Ft-ot 
ítéltek meg. 
„Kötődések” – irodalom, film és a 
város: kulturális közösségi progra-
mok Kőszegen: A pályázat benyújtó-
ja a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, 
akiknek 3.993.221 Ft-nyi összeget 
ítéltek oda a megvalósításra. 
Farsangtól az Adventig – közösen 
a közösségért! – kulturális prog-

ramok támogatása: Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
projektje, melynek megvalósulá-
sára 9.999.516 Ft-ot ítéltek meg.
Nyitott templom – hívogató kö-
zösség: A megvalósító a Kősze-
gi Evangélikus Egyházközösség, 
akiknek 3.000.000 Ft támogatást 
ítéltek meg.
„Városvédő identitás”: A Kőszegi 
Ostromnapok Egyesület nyújtotta 
be a pályázatot, amely 3.800.000 
Ft támogatásban részesül.
„Nyár eleji és őszi rendezvények 
a Kőszegi Városi Múzeumban”: A 
pályázatot a Kőszegi Városi Múze-
um adta be, aminek köszönhetően 
3.956.754 Ft-nyi támogatásban 
részesülnek.  

SÖVEGJÁRTÓ KFT.
Szombathely, Csaba u. 10.
www.sovegjartokft.hu • 94/513-370

KERTI MUNKÁKHOZ BANNER 
FŰNYÍRÓ AKKUMULÁTOROK
TÖBBFÉLE KAPACITÁSBAN!

AZONNAL, RAKTÁRRÓL!

SÖVEGJÁRTÓ KFT.
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Eladták az egykori SZOT-üdülőt
Az egykor jobb napokat látott 
– Űrhajósok útja, Sigray Jakab 
utca, Írottkő utca, Bercsényi utca, 
Károlyi Mihály utca által hatá-
rolt – SZOT-gyermeküdülő épü-
lete közel két évtizede üresen áll. 
Az archív fotó 2015. december 
28-án készült a lakópark évzáró 
rendezvényén. A kastélyépületet 
fákkal borított, a lehetőségekhez 
képest gondozott kert veszi körül. 
Az elporladás időszaka után a hí-
rek szerint szép jövő felé halad a 
kastély és a kert. Az április 25-én 
tartott testületi ülésen Huber Lász-
ló polgármester arról tájékoztatta 

a képviselőket, hogy az egykori 
gyermeküdülő épületét dél-kore-
ai, tőkeerős befektetők vásárolták 
meg. Az információ első kézből 
származik, mert az új tulajdonosok 
a Polgármesteri Hivatalban meg-

látogatták a városvezetőt. A tervek 
szerint egészségügyi centrumot 

alakítanak ki prémium szolgálta-
tással, ahol a plasztikai sebészet 
lesz az elsődleges tevékenység. A 
testületi ülésen elhangzottak sze-
rint ez egy jelentős tőkeberuházás 
a befektetők részéről, és ebben a 
városnak döntési joga nincs, így 
érdeme sem. Biztosan szükség 
lesz kiszolgáló munkatársakra, és 
jól képzett szakmai személyzetre. 
Kőszegnek ebből emelkedhet az 
idegenforgalmi, illetve az iparűzési 
adóbevétele, ezért is előnyös lesz a 
város számára.

Kámán Z 

Hitelfelvétel közművesítésre
„Kőszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az egészségház-
tól délre lévő fejlesztési terület köz-
művesítésének (2975/103 hrsz) az 
OTP Bank Nyrt. 55.000.000.- Ft-os 
60 havi hosszúlejáratú fejleszté-
si hitel felvételére adott ajánlatát 
elfogadja” – erről hoztak döntést a 
képviselők április 25-én.
Ebből a hitelből megvalósítható az 
egészségháztól délre lévő terület 
közművesítése. A képviselők febru-
ár 14-én kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánították a város tulajdonát 
képező, Gábor Áron – Forintos 
Mátyás – Deák Ferenc utcákkal 
határolt tömböt, annak érdekében, 
hogy a város tulajdonában lévő 
építési telkek kialakítása költség-
hatékonyan valósuljon meg. Feb-
ruárban a  terület közművesítését 
szolgáló hitelfelvétel lehetőségőről, 
áprilisban az 55 millió Ft tényleges 
felvételéről döntöttek.
Előzetesen a pénzügyi bizottság 
egyhangúan támogatta a hitel fel-
vételét. Rába Kálmán a testületi 
ülésen azt kérdezte, hogy ki fog-
ja megfizetni a többletpénzt, azt, 
amely a várost terhelheti azért, 
mert a telkek eladásából nem 
folyt be a szükséges összeg. Ki 
lesz a felelős a döntésért, és ezért 
név szerinti szavazást kért. Huber 
László polgármester arról beszélt, 
hogy az önkormányzat működési 
szabályzata szerint kötelező a hi-
telfelvételnél a név szerinti szava-

zás. A képviselő-testület minden 
döntéséért felel, felelőst akkor kell 
keresni, ha valami szabálytalanul 
történik. A közművesítést olyan te-
rületen végzik el, amely  „nagyon 
kiált magáért, hogy fejleszteni 
kell”. A jelenlegi piaci ismeretek 
szerint a frekventált helyen történő 
közművesítés visszahozza a kiadá-
sokat, a városházán rendszerint 
érdeklődnek építési telkek iránt, de 
ilyet ajánlani  nem tudnak. 
A képviselők három nem és hat 
igen szavzattal döntöttek az 55 
millió Ft hitel felvételéről.

KZ 

Újépítésű otthonok eladók
a Gyöngyös partján

• Örökpanoráma a Csónakázótóra
• Szerkezetkész állapot – 2019 tavaszi átadás
• Magas minőségű anyagok, hőszivattyús

padlófűtés, műanyag-alumínium ablakok
• 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos, • 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos, 

kertes házak, lakásonként kettő gépko-
csiparkolóval és tárolóhelyiséggel

• Egyedi igények szerinti kialakítás
• Kitűnő elhelyezkedés, csendes utcában, 

Bécstől 40 percnyi távolságra

Érdeklődni:
Telefon: 06-70-360-1717

Email: info@solidus-pro.hu
www.solidus-pro.hu 

SOL PRO
Solidus-Pro Kft. – Minőségi épületkivitelezés

Már csa
k egy lakás va

n!

Új parkolók
Áprilisban megtörtént 19 db par-
koló műszaki átadása a lakótele-
pen. A korábbi időszakban ezen a 

területen névleges körfogalom volt, 
ezentúl az autósokat szolgálja. Jó hír 
az itt élőknek, hogy további 26 db 
autónak lesz még itt helye, ehhez a 
tervek elkészültek, de addig várni 
kell, amíg pénz is lesz az építéshez.   
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mesterdiplomát adó karmester fúvószeneka-
ri karnagy szaka. Az utóbbit választottam és 
második nekifutásra 2011-ben az első helyen 
fel is vettek. Ezzel megkezdődött egy csodálatos, 
de nagyon fárasztó két év, amikor minden vasár-
nap 8 órát utaztam Debrecenig, majd kedden 
délután ugyanennyit vissza. Az egyetem légköre 
fantasztikus volt, ha nem lenne ennyire messze, 
talán még mindig egyetemista lennék. Fantaszti-
kus tanároktól tanultam, akik közül csak egyik a 
gyakran emlegetett Dohos László. 2013-ban már 

a  második diplomámat is a kőszegi zenekarral 
csináltam, a műsoron többek közt Liszt, Lendvay 
és Erkel művekkel. A koncerten a zenekar is mi-
nősült és mindkét vizsga nagyon jól sikerült.
– 2013-ban vettem át a Concordia vezetését. 
Az énekkar tagjai azóta mondják, hogy eleve-
nítsük fel Bárdos Lajos Kőszegi énekét. Ez a mű 
egy kicsit félelmetes volt, nem nagyon mertem 
hozzányúlni, féltem, hogy nem érek fel hozzá, 
de talán most eljött a megfelelő alkalom a jubi-
leum kapcsán. Talán már egy kicsit „kőszegibb” 
lettem és úgy gondoltam, hogy most, amikor a 
Concordia megalapításának 160. évfordulóját 
ünnepeljük, hozzá merek nyúlni. Az előadásnak 
nem ez lesz a különlegessége, hanem az, hogy 
bárki részt vehet benne. Ehhez csupán névvel, 
telefonszámmal és/vagy e-mail címmel kell re-
gisztrálni. Május 18-án betanítom a művet az 
arra vállalkozóknak, és a kórusokkal együtt a 
fesztiválon közel 400-an fogják énekelni. 
– Nem hagyományos kórustalálkozó lesz az ün-
neplés, melyen több órán keresztül hallgatja a 
közönség a fellépő kórusok produkcióit, hanem 
egy interaktív fesztivált tervezünk. Szeretnénk, 
ha minden résztvevő, akár énekes, akár hall-
gató, együtt énekelne. A Kodályi alapgondolat, 
miszerint „legyen a zene mindenkié” így válik 
valósággá. Talán ez a közös éneklés felhívja a 
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Kávészünet Szilágyi Miklós karnaggyal
 Tíz éve a város zenei életének meghatározó egyénisége

Még egyetemista volt Szombathelyen, ami-
kor 2009 végén Kőszegre került. Mosonma-
gyaróvár mellől egy Halászi nevű faluból 
származik, szülei ott élnek most is. Nagyon 
büszke erre, mert mostanáig sok mindent 
őriz magában a szülőföldből. Karmester, 
karnagy, zeneszerző. Zenei ízlésvilága visz-
szatükröződik a szülők értékrendjéből. Óvó-
nő édesanyjától a gyermekdalokat, szigorú 
édesapjától a ’70-es, ’80-as évek rockzené-
jét kapta, hisz gyakran szólt Chris Rea, vagy 
a Dire Straits. Nagybátyja tanította meg a 
nyitottságra, és mutatta meg, hogy a maga 
módján éppúgy értékes lehet Mozart és Bee-
thoven, mint az Omega, vagy a Creedence 
Clearwater Revival. Éppen ezért vallja, hogy 
aki zenével szeretne foglalkozni, ismer-
nie kell a nem klasszikus igények mentén 
kifejlődött popkultúrának a mára klasz-
szikussá nemesült előadóit is. Még végzős 
gimnazistaként sem tudta, mihez kezdjen. 
Felütötte a vaskos felvételi tájékoztatót, és 
így talált rá az ének-zenetanár, karvezetés 
szakra. Így kötött ki Szombathelyen, ahol 
vezényelni Vinczeffy Adriennetől és Kocsisné 
Körmendi Klárától tanult, zeneelméletet és 
zeneszerzést Tóth Pétertől, később Horváth 
Barnabástól. Zenetörténetre Tamás Katalin, 
orgonálni Virágh András oktatta, bár saját 
bevallása szerint, ez azóta sem tartozik az 
erősségei közé. 2009 végén a Vas Népe 
kőszegi fúvósokról szóló, Dohos Lászlót bú-
csúztató cikkét az egyetemen nyomták a ke-
zébe és bíztatták, hogy jelentkezzen. Bakos 
György elnök úr szájából ekkor hangzott el 
az azóta sokszor idézett mondat: „Miklós, 
mi tulajdonképpen egy őrültet keresünk.” 
Kapott egy művet, amit próbaként be kellett 
tanítania a zenekarnak, akik első próbája 
végén tapssal jutalmazták és végül övé lett 
a megbízás.
– Amikor Kőszegre jöttem, azt kértem a város-
tól, hogy a lakhatásom és megélhetésem biz-
tosítva legyen. Kaptam is egy lakást, de sajnos 
tanárként nem tudtam elhelyezkedni, mert az 
iskolákban nem volt státusz. 
– Az én 10 évem Kőszegen csupán az utolsó fe-
jezet abban a könyvben, mely a kórus esetében 
160 éve, a fúvósok életében 153 éve íródik.  
Persze a Kőszegen töltött 10 évemet lehet úgy 
is vizsgálni, mint egyfajta művészi fejlődéstör-
ténetet. Elvégre itt lettem igazából karmester, 
zeneszerző. Itt jutottam el a nulláról addig, ahol 
most tartok.   
– Kőszegre kerülésemkor a zenekar kérte, hogy 
képezzem magam fúvószenekari karnaggyá. 
Erre két lehetőség kínálkozott, egy zenei tábor, 
intenzív képzéssel, illetve a Debreceni Egyetem 

figyelmet a kóruséneklés szépségeire és hang-
súlyt adhatunk annak, hogy mindenkit elvárunk 
a Concordia soraiba.    
– Amikor Debrecenben végeztem, Schrott Géza 
már nagyon beteg volt és az utolsó pillanatban 
– úgy éreztem – jó szívvel adta át nekem a kó-
rus vezetését. Az ő örökségét kellett átvennem, 
tovább építenem. Mind a kórusmozgalomban, 
mind a város zenetörténeti kutatásában elévül-
hetetlen érdemei vannak. Egy tanévet tanítot-
tam a Bersek József Általános Iskolában, ez idő 
alatt igyekeztem a kórust építeni a Kodály-kon-
cepció mentén és igyekeztem az eredeti ötlet 
alapján újragondolni a Szent György-napi kó-
rustalálkozót. Bár ez utóbbi szándékomat nem 
koronázta siker, az egy tanév alatt valódi közös-
séggé sikerült formálnom a kis énekkart, és az 
év végi fellépéseinken – Kőszegen és Lendván 
– vastapssal jutalmazták a produkciónkat.
– 2014 az Ostrom Opera – Kőszeg 1532. be-
mutatásának éve. A premier teltházas előadása 
nagy siker volt a második előadással együtt. Az 
azóta eltelt öt évben, ahogy mondani szoktam: 
„szellemi szabadfoglalkozású művészként” dol-
gozom. Jelenleg a fúvószenekar, az ifjúsági fú-
vószenekar és a kórus vezetése mellett tanítok 
Répcelakon, vezetem a soproni Fidelissima kó-
rust, és a sopronkeresztúri egyházközség kicsiny 
templomi kórusát.
– A hangszerelések története is 2009-ből in-
dul. Gréts Károly, aki örök példa itt Kőszegen, 
szerencsére nem csak számomra, azt mond-
ta: a fúvószenekarnak meg kell állnia a helyét, 
koncerten, temetésen, esküvőn, menetzenében, 
protokollon, komolyzenei koncerten, és egy fúvós 
show-ban is. Gréts Károly példáján felbuzdulva 
kezdtem el hangszerelni. 2012-ben Benkő Lász-
ló, az Omega billentyűse eljött meghallgatni a 
Léna című számuk feldolgozását a zenekar elő-
adásában, és nagyon tetszett neki. Innen már 
csak egy lépés volt az első kórushangszerelések 
elkészülte, de ez még egy eléggé friss történet, 
nem tudjuk, hogy ebben a műfajban mennyire 
tudunk a kórussal otthonosan mozogni. A kó-
rus minden esetre megtapasztalta egy részről, 
hogy milyen Ave Maria helyett Fekete pillangót 
énekelni, más részről pedig, hogy könnyűzenét 
jól csinálni csak vér és veríték, rengeteg mun-
ka árán lehet. Ismeretlen terepen járunk, hiszen 
Magyarországon nincs divatja az ilyen újragon-
dolásoknak.  
– A  Concordia Barátság Énekegyesület 160 éves 
jubileumán május 25-én nyolc kórus lép fel. A 
programok a Jurisics-várban zajlanak és a várva 
várt Bárdos-Malachovszky mű, a Kőszegi ének, 
hét óra körül hangzik el az összkar előadásában 
a Jézus Szíve templom előtti lépcsőn. 
– Feleségem fuvolista, ő számomra nem csak társ, 
hanem tükör is emberi és szakmai szempontból 
egyaránt, két gyönyörű fiunk van. Szerencsés va-
gyok, mert a munkám mellett sokat vagyok ott-
hon, így sokat vagyok a gyerekek közelében is.  

Kiss János
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Szőlő Jövésnek Könyve
A Kőszegre látogató turisták szá-
mára nagy élmény Szent György 
napon a szőlőhajtások bemutatása 
és könyvbe való bejegyzés ünnepe. 
A kőszegiek számára ez egy ősi rí-
tus minden év április 24-én.  
Az ünnepséget borongós reggel fo-
gadta. Először Huber László polgár-
mester Kőszeg vendégeit, különösen 
a testvérvárosokból érkezett küldött-
ségeket köszöntötte az Európa Ház-
ban. Mödling harmincéves testvér-
városi kapcsolatot ápol Kőszeggel, 
a fiatalokból álló delegációt külön 
is üdvözölte a városvezető. A Borok 
Háza előtt sorakoztak fel a szőlős-
gazdák a Evangélikus Szakgimná-
zium lovas bandériuma vezetésével, 
hogy a fúvószenekar által kísért 
zenés menettel vigyék bemutatni a 
polgármesternek a hajtásokat. A Kő-
szegi Darabontoknak jutott az a kü-
lönleges tisztelet, hogy a menet élén 
vitték a Szőlő Jövésnek Könyvét. 
A hajtások bemutatásának rítusa a 
darabontok lövésével vette kezde-
tét a Jurisics téren. Az ősi hagyo-
mány szerint jó termést ígér, ha 

Szent György napján dörög az ég. 
Ha nem, akkor durrogtatni kell a 
puskát. 
Huber László polgármester bemu-
tatta a vendégeket, és köszöntötte 
a teret betöltő érdeklődőket. A haj-

tások mustráján részt vettek a test-
vérvárosi küldöttségek, valamint 
politikai vezetők: V. Németh Zsolt 
miniszteri biztos, Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, Majthényi László 

a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Kő-
szeg díszpolgárai, az intézmények 
vezetői. A polgármester méltatta 
a több évszázados kőszegi szőlő-
művelést és az ehhez kapcsolódó 
kultúrtörténeti ritkaságnak számító 
Szőlő Jövésnek Könyvét. 
Láng József, a Szőlőtermelők és 
Borértékesítők Szövetkezetének el-

nöke értékelte a tavalyi termést. Az 
elhúzódó hideg tél és az áprilisban 
kirobbant kánikula ellenére a 2018-
as év kiváló minőségű termést ho-
zott, és az elmúlt időszak legmaga-

sabb mustfokát érték el a gazdák. 
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
műsora az idén is előcsalogatta a 
felhők mögül a napot, így  V. Németh 
Zsolt miniszteri biztos bejelentését 
már verőfényes napsütésben hall-
gatta az ünneplő sokaság. A kőszegi 
bor elhivatott fogyasztója öröm-
mel hozta nyilvánosságra, hogy 
a Hungarikum Bizottság dr. Nag y 
István agrárminiszter vezetésével a 
Szőlő Jövésnek Könyvét és hagyo-
mányát kiemelkedő nemzeti érték-
ként a Magyar Értéktárba emelte. 
Huber László polgármester vette át 
az erről szóló oklevelet, és ígéretet 
tett a hagyomány ápolására. Ágh 
Péter országgyűlési képviselő gra-
tulált a rangos elismeréshez.
Kutrovics Andrea, borkirálynő ki-
hirdette a Hölgyek bora verseny 
eredményét. A díjat az Alasz pince 
Kékfrankosa nyerte el. Két új bor-
hölgy Pongrácz Judit és Tóth Noémi 
tett esküt a kőszegi bor népszerűsí-
tésére. Az ünnepség végén a refor-
mátus és az evangélikus lelkész, a 
katolikus egyház plébánosa a min-
denható áldását kérte a hajtásokra 
és a gazdák munkájára.

UA  

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli   25% Kedvezmény/Rabatt!
Hétfőtől–Péntekig • Montag–Freitag • Monday–Friday • Pondělí– Pátek (9–15h):  20% Kedvezmény/Rabatt!

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary 

www.narathaimassage.com
Nyitva / offen / open / otevřeno: 9.00–20.00

e-mail: narathaimassage78@gmail.com • Tel.: +36 20 441 4850

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY 30 perc
Minutes / Min

60 perc
Minutes / Min

90 perc
Minutes / Min

120 perc
Minutes / Min ×5* ×10*

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna

3.900 HUF
13 € – – – -10% -15%

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

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

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

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

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

6.900 HUF
25 €

11.900 HUF
40 €

15.900 HUF
55 €

20.900 HUF
70 € -10% -15%

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

7.900 HUF
27 €

12.900 HUF
45 €

16.900 HUF
57 €

21.900 HUF
75 € -10% -15%

Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage 
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž

– – 17.900 HUF
59 €

20.900 HUF
69 € -10% -15%

Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny

– – 17.900 HUF
59 €

20.900 HUF
69 € -10% -15%

Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž – 14.900 HUF

49 €
17.900 HUF

59 €
20.900 HUF

69 € -10% -15%
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MEGHÍVÓ
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
2019. május 15-én, (szerdán) 

15.30 órai kezdettel
a Jurisics-vár KÖSZ-HÁZ-ban (Kőszeg, Rajnis u. 9.)

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tartunk.

A lakossági fórum tárgya:
A településrendezési eszközök 8. módosítása tárgyában 
elkészült tervezet ismertetése: a Gábor Áron utca – Fo-
rintos Mátyás utca – Deák Ferenc utca által határolt tömb 
övezeti besorolásának és övezeti előírásainak módosítása.
A tervezetet ismerteti: Bertók Sándor főépítész.
A fórumra minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
    Huber László s. k.

polgármester

Érintettségről döntöttek
„Kőszeg Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete elfogadja 
a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti 
Bizottság 28/2019. (IV. 11.) szá-
mú határozatában megállapított 
vizsgálat eredményét és egyben 
megállapítja, hogy Kőszeg Város 
Önkormányzata Képviselő-testü-
lete 2019. március 7-én megtar-
tott ülésének 1. pontja keretében 
Kőszeg Város Rendezési Tervé-
nek 7-es módosítása tervezeté-
ben 7.6. pont alatt található mó-
dosítással kapcsolatban Huber 
László polgármester személyes 
érintettsége nem áll fenn, így arra 
vonatkozó bejelentési kötelezett-
ségét nem mulasztotta el.” – ezt 

a döntést hozták meg a képviselők 
április 25-én.
Dr. Szendrő-Németh Tamás ügyvéd 
indítványára került az érintett-
ség kérdése a képviselők, illetve 
a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti 
Bizottság elé.  Az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerint, ha egy képviselő egy-egy 
napirendi témában érintett, akkor 
azt köteles bejelenteni, és nem élhet 
a képviselői jogaival. Március 7-én 
Kőszeg Város Rendezési Tervét tár-
gyalták a képviselők, ennek része-
ként a lakópark aktuális rendezését 
is. Az ügyvéd ezt követőn tette meg 
indítványát, majd megszületett a 
közzétett döntés.   

Kopjafa
Kőszeg önkormányzatához – Ro-
mániában, Maros megyében lévő 
– Erdőszentgyörgy polgármeste-
rétől, Csibi Attilától érkezett egy 
kérés. A székely település kopjafa 
állítását tervezi Kőszegen Vitéz 
kolosvári Kiss János altábornagy, 
a Magyar Nemzeti Felkelés Fel-
szabadító Bizottságának katonai 
vezetője tiszteletére. A felkelés el-
bukott, az altábornagy hősi halált 
halt, a halálos ítéletet 1944. dec-
ember 8-án végrehajtották. Kősze-
gen minden évfordulón koszorút 
helyeznek el – Erdőszentgyörgyön 
1883. március 24-én született – 

Kiss János sírjánál, szobránál.
A képviselők április 25-én hozott 
döntése szerint a kopjafa felállítá-
sa a Cőgerek Napján, június 15-én 
történjen meg Kiss János szobra 
közelében. Erdőszentgyörgy aszta-
losmestere, Szabó György térítés-
mentesen elkészítette Kiss János 
emlékére azt a kopjafát, amelyet 
szintén térítésmentesen Horváth 
József vállalkozó szállít Kőszegre.
Keszei Balázs a testületi ülésen 
igazi civil kezdeményezésként ér-
tékelte a kopjafa állítását, amely 
túlmutat az emlékek megőrzésén. 
A képviselő fontosnak tartotta, 
hogy a határon túli magyar te-
lepülésekkel alakítson ki Kőszeg 
kapcsolatot. 

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési 
Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének döntése alapján versenyeztetési eljárást hirdet az 
önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok érté-
kesítése tárgyában: 
	Kőszeg, Kiss J. u. 34-36. fszt. 2. sz. alatti 44 m2 

nagyságú lakás;
	Kőszeg, 6010, 6018/2, 6019 hrsz-ú művelés alól 

kivett területek;
	Kőszeg, 016/3 hrsz-ú erdő, 016/4 hrsz-ú rét műve-

lési ágú terület;
	Kőszeg, „Kőszegfalvi lakópark” 45 db beépítetlen 

terület együttes értékesítése.
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hiva-
tal faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh 
Ildikó ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).

EU-ba lépés
Május 1-jén volt 15 éve, hogy 
Magyarország belépett az Európai 
Unióba. A KéV 2004. május 14. 
lapszáma a kőszegi határátkelőnél 
történt eseményekről tudósított. 
Április 30-án sátrat húztak fel az 
átkelőnél, legalább ezer osztrák és 
magyar várta az éjfélt. „A műsorok 
csúszása miatt az Örömóda éjfél 
után ötven perccel, a magyar 
Himnusz a hivatalos EU-csatla-
kozás 59. percében hangzott el. 
A közös éneklés oldotta a hangu-
latot” – írtuk a tudósításban.
Ezen az éjszakán a polgármeste-

rek, politikusok nyolc beszédben 
méltatták a történelmi pillanatot. 
Franz Pichler-Holzer Kirschlag pol-
gármestere így fogalmazott: „A 
stabil Európa számomra még 
nagyon távolinak tűnik”. Majd 
folytatta a beszédét, miközben 
Magyarország belépett az Euró-
pai Unióba. Anneliese Schmucker 
Oberpullendorf első embere „Él-
jen a magyar!” mondattal fejezte 
ki a jókívánságait. Básthy Tamás 
országgyűlési képviselő Isten ál-
dását kérte Európára, Ausztriára 
és Magyarországra. Az Örömódát 
és a Himnuszt osztrák és magyar 
fúvósok játszották, Csárics Sándor 
karnagy vezényletével.
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Nem követi
Pócza Zoltán a Jurisics-vár Mű-
velődési Központ és Várszínház 
igazgatója 12 oldalon számolt be 
a képviselőknek az elmúlt évben 
végzett munkájukról. Április 25-
én erről tárgyaltak a képviselők, 
amikor az igazgató elmondta, 
hogy a munkájuk nyilvánosság 
előtt zajlik. Keszei Balázs bizott-
sági elnök osztotta ezt az állás-
pontot, és megerősítette, hogy a 
lakosság ismeri, és tapasztalja a 

művelődési központ által elvég-
zett munkát. Básthy Béla alpol-
gármester szakmailag kiemelke-
dőnek minősítette az intézmény 
tevékenységét, és fontosnak 
tartotta a civil szervezetekkel 
való jó együttműködést, az ezen 
a területen tevékenykedők tá-
mogatását. Tóth Gábor szerint a 
dolgozók fizetése nem követi az 
elvárható mértéket. Hátrányosnak 
tartotta azt, hogy a civil szerveze-
tek nem rendelkeznek technikai 
felszereléssel, ezért egyetlen ren-
dezvényüket sem tarthatják meg 

a művelődési központ részvétele 
nélkül. Huber László polgármes-
ter szerint ebben sok igazság van, 
de egy kisvárosban természetes, 
hogy a művelődést szolgáló köz-
pont képviseli a civilek érdekeit, 
és ezt a Jurisics vár dolgozói ki-
válóan megteszik. Ezért is csak 
köszönet jár, ugyanígy a város-
ban megvalósuló sok programért. 
Mindezek közül kiemelkedik a 
várszínház, amely talán meg sem 
valósulna, ha nem lenne a mun-
katársak kitartó hozzáállása.

KZ

A túlmunka
Plechl Tibor, Tóth Gábor, Rába 
Kálmán képviselők előterjesztést 
nyújtottak be azért, hogy a város 
tulajdonában álló cégeknél ne le-
hessen alkalmazni a törvényben 
engedélyezett évi 400 órai túl-
munkát. Indoklásuk szerint ebből 
az következik, hogy a dolgozók 
jelentős részét a munkaadók szin-
te tetszésük szerint kötelezhetik 
a jövőben túlmunkára. A polgári 
törvénykönyv szerint az önkor-
mányzatnak lehetősége van arra, 
hogy a munkavállalók érdekeinek 
szem előtt tartásával utasítsa az 
önkormányzati társaságok vezetőit: 
ne éljenek a törvény adta túlmunka 
lehetőségével.
Plechl Tibor arról beszélt, hogy a 
javaslat egy lehetőség a gazdasá-
gi társaságok vezetői részére, és 
egy gesztus a munkavállaló felé. 
Elmondta, hogy arról is van tudo-
mása, hogy Kőszegen a korábbi 
túlmunka lehetőségével sem éltek 
a vezetők. Ezt a tényt több képvise-
lő is megállapította, hogy – Kovács 
István Városüzemeltető Kft. igazga-
tójára hivatkozva – csak a havazás 
esetén rendeltek el a szükséges 
mértékben túlmunkát. A képviselők 
három igen és hat nem szavazattal 
nem fogadták el az előterjesztést.

Háziorvos
Dr. Prugberger János bejelentette 
az önkormányzatnak, hogy 2019. 
május 31-én háziorvosi tevékeny-
ségét befejezi, és a praxisjogot dr. 
Prugberger-Németh Lilla részére 
kívánja értékesíteni. A doktornő az 
egészségügyi tevékenységet 2019. 
június 1-től a Mediocritas Humán 
Kft. tagjaként folytatja. A Vas Me-
gyei Kormányhivatal Szombathelyi 
Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya megküldte az önkor-
mányzatnak az álláspontját, amely 
szerint dr. Prugberger-Németh 
Lilla háziorvostan szakorvos a fel-
nőtt háziorvosi körzet betöltésé-
re alkalmas. A képviselők április 
25-én hoztak döntést arról, hogy 
az önkormányzat kösse meg a 
Mediocritas Humán Kft.-vel a fel-
adat-ellátási előszerződést.



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20.  Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP 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 

Coop Tejföl
20% 150 g, 727Ft/kgPick Sertés Párizsi

Sertés Tarja
csont nélkül

Sertés Comb
előhűtött

Magyar
ESL tej
2,8%, 1 l

Coop
Napraforgó étolaj
1 l

Friss Csirkemell filé

Ferrosüt
Félbarna Kenyér
1 kg Ferrosüt Vizes Zsemle

Fornetti Pizza szeletek
több ízben

Fornetti Sonkás Twister 
170 g, 1171Ft/kg

www.7forras.hu KŐSZEGI AKCIÓ
2019. MÁJUS 15 - MÁJUS 28.

Steffl
dobozos Sör
4,2%, 0,5 l, 358Ft/l

Coop Cola
energiaszegény 
szénsavas üdítőital 
édesítőszerrel
2,5 l, 80Ft/l

Bomba dobozos
0,25 l, 636Ft/l

Eduscho
Wiener Extra őrölt kávé
250 g, 1916Ft/kg

1.399 Ft
kg1.499 Ft

kg 1.199 Ft
kg

1.899 Ft
kg 109 Ft

db

22 Ft
db249 Ft

kg

349 Ft
db

179 Ft
db

249 Ft
db199 Ft

db

199 Ft
db 159 Ft

db

219 Ft
db

őrölt kávé

479 Ft
db

KoszegiHirdetes_201905_03.indd   1 2019.05.08.   15:21:43
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Szállásadók a középpontban
Április 30-án tartotta az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület az éves 
közgyűlését, ahol 33 fő képviselte 
a tagságot. Az eredetleg kitűzött 
napirendi pontok változtak, mert 
Felügyelő Bizottságának elnöke 
egészségügyi okok miatt lemon-
dott, így a 2 főre csökkent bizott-
ság határozatképtelenség miatt 
nem tudta elvégezni a feladatát. 
Somogyi Györgyné titkár beszélt 
a két új belépőről: az egyik Szalai 
Tímea, akinek állandó megbízott-
ja Tóth Péter kőszegi vállalkozó, 
a másik Dobrádi Mónika, aki a 
Boszorkánykonyhát vezeti. Két fő 
kilépett az egyesületből, egy má-
sik – népművészettel foglalkozó – 
szervezetet kizárt az elnökség.
A közgyűlés a tisztújító feladatát is 
elvégezte, a következő négy évre 
ismételten Bakos György lesz az 
egyesület elnöke, ugyanígy Somo-
gyi Györgyné az egyesület titkára. 
Négy alelnököt választottak: Bo-
gáti András a természetvédelem, 
Bolfán Csaba vidékfejlesztés, Simor 
Kata turisztika/rekreáció, Vértes 
Ildikó környezeti tudatosság/szem-
léletformálás feladatot vállalta. Fe-
lügyelő Bizottsági tagságot kapott: 
dr. Schunck Rudolfné, Szemerédi 
Mária, Reményi Anita. Jeszensz-
ky Zsuzsa a családjában felmerült 
egészségügyi okokra hivatkozva 
nem vállalta a következő ciklusra 
az alelnöki teendőket.
A régi/új tisztségviselők megkö-
szönték a tagtársaknak a bizalmat, 
beszéltek arról, hogyan, mióta kö-
tődnek az Írottkő Natúrparkhoz. A 
tagok közül Kőszeget képviselte 
Básthy Béla alpolgármester, aki a 
Magyar Natúrpark Szövetség elnö-
ke funkciót is betölti. Hozzászólásá-
ban kiemelte, hogy Kőszeg részéről 
hasznos befektetés az egyesülettel 
való együttműködés, ezért az ön-
kormányzat folyamatosan keresi a 
közös pályázati lehetőségeket. Az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület aktív, 
és hasznos tagja a 14 magyar natúr-
park együttműködésének. A kőszegi 
szervezet munkájából nem a civil, 
hanem a társadalmi szervezet fon-
tosságát emelte ki az alpolgármester.
Bakos György ismertette az idei 
évre szóló feladatokat, amelye-
ket alapvetően Győrffy Gábor 
TDM-menedzser dolgozott ki, és 

a közgyűlés 33 igen szavazattal 
elfogadott.  Egyik cél, hogy az el-
nök tegyen lépéseket az önkor-
mányzatoknál annak érdekében, 
hogy a helyi idegenforgalmi adó 
bevallás és befizetés hatékonysága 
emelkedjen, erősödjön az ellenőr-
zés. Országos tapasztalat: a helyi 
idegenforgalmi adó befizetési kö-
telezettségeknek országosan nem 
ritkán mintegy 50-60%-a nem 
kerül befizetésre. Az elhangzott vé-
lemények szerint az adóbehajtással 
foglalkozó alkalmazott bére mellett 
valószínűleg 5-6 millió forint IFA-
bevétellel lehetne kalkulálni.
A Rudolf’s fogadó tulajdonosa 
szerint Zsira település nem költi a 
befizetett IFÁ-t turisztikai beruhá-
zásokra, célszerű lenne ezt min-
denhol ellenőrizni, ill., elérni, hogy 
turizmusra fordítsa minden telepü-
lés ezt a bevételt. A Pék Apartman 
(Kőszeg) tulajdonosa arról beszélt, 
hogy ők évi egymillió forint adót 
fizetnek be, és ez alapján kérdéses, 
hogy Kőszeg évi 17 millió forint 
bevétele reális-e? Szerinte az ide-
genforgalmi adó emelése helyett a 
fizetési hajlandóságot kellene nö-
velni és a szálláshelyek bejelentésé-
re nagyobb figyelmet kell fordítani.

KZ

Új termékekkel bővült kínálatunk!
                                         Szárított, gyalult fenyő fűrészáruk

Padlók különböző méretekben:
5x10x400 cm
5x14x400 cm
5x14x500 cm
5x20x400 cm
5x20x500 cm

Stáflik különböző méretekben:
5x5x400 cm
5x4x500 cm
9x9x400 cm

Bramac léc           3x5x400 cm
Deszka            2,5x15x500 cm

Új termékekkel bővült kínálatunk!
                                         Szárított, gyalult fenyő fűrészáruk

Miénk itt a rét!
Május 10  – 11-én tartotta a 
Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpont és az Írottkő Na-
túrparkért Egyesület a 12. Miénk 
itt rét! környezeti nevelést szolgáló 
programját. Naponta 43 önkéntes 
segítette a sokirányú munkát. Az 
„Év ökoturisztikai élménye 2018” 
elismerést megkapta a program-
sorozat, amelyre idén is rászolgált. 
Két nap alatt, a korábbi rekordot 
megdöntve 881 látogató járta vé-
gig a két – természetismereteket 
tartalmazó – pálya egyikét. A kicsi 
kört az óvodásoknak alakították ki 
az Alsó-réten. Itt az ovisok többek 

között a havasi cincér, az év bogár-
faja jelmezbe öltözhettek, vagy ke-
reshettek a homokban csigaházat, 
őzkoponyát. A szalamandrát nem-
csak ők, hanem a nagykör 10 állo-
mását körbejáró nagyobb gyerme-
kek és felnőttek is megismerhették. 
Madárcsőrök szolgálták a madarak 
táplálékszerzésének megismerte-
tését. Minden állomáson cél volt 
a környezetünk élővilágának a be-
mutatása. Ehhez a Kőszegi Tücskök 
szolgáltatták a zenét. Ez ismét jól 
sikerült az ATHU003 PaNaNet+ 
projekt támogatásával.

KZ   
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A Te végzettséged, képességeid: 
•  Műszaki végzettség (pl.: lakatos, autószerelő, mezőgazdasági 

gépszerelő, gépszerelő) 
• Mechanikus karbantartási területen termelő vállalatnál szerzett 

szakmai tapasztalat
• Jó problémamegoldó képesség
• Megbízható, önálló munkavégzés

A Te feladataid: 
• A termelésben üzemelő berendezések mechanikus telepítése,
 javítása, karbantartása 
• Gépek folyamatos üzemmenetének biztosítása
• Hibaelhárítás szoros együttműködésben az elektromos 
 karbantartókkal
• Elvégzett javítások dokumentálása

A SCHOTT Hungary Kft. sikeres csapatának erősítésére lukácsházai gyárába munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

Mechanikus karbantartó
Folyamatos, műszakos munkarendbe

Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamint motivált és barátságos csapatra számíthatsz.
     SCHOTT Hungary Kft., Hungary, 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.

Telefon: +36 94 568-484; Email: karrier.pph@schott.com

• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech anyagok és alkotóelemek • több mint 130 év tapasztalata •
35 országban • közel 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

Ajánlatunk:
• Versenyképes jövedelem, kiemelt juttatási csomag
• Hosszútávú karrier lehetőség egy nemzetközi csapatban
• Stabil, növekvő nemzetközi vállalat

Hubertus-Szarvas-forrás
Tangli Roland építőipari vállalkozó 
csapata, baráti köre a civil össze-
fogás példájaként újjá varázsolta a 
Hubertus-Szarvas-forrást. Ajánlják 
túrázóknak, mindazoknak, akik a 
természetben, fákkal borított erdő-
ben kívánnak néhány órát eltölte-
ni. Április 27-én közel harmincan 
voltak ott Kőszegfalváról. A forrás 
a falu mögötti erdőben található, 
a Kőszeg felől érkező a falut jelző 
táblánál kanyarodjon balra, és ha-
ladjon tovább az erdő felé vezető 
úton. Ott a fákkal borított erdősá-
von haladjon tovább, majd az első 
kereszteződésnél kanyarodjon bal-
ra, innét kétszáz méter után eléje 
tárul az erdei tisztás, a Hubertus-
Szarvas-forrás „paradicsomi” kör-
nyezete. Az utat rövidesen jelzőtáb-
lák is mutatják. 
– Azoknak készítettük, akik er-
dei környezetben szeretnének 
pihenni. Töltse el itt az idejét a 
turista, süsse meg a szalonnáját, 

pihenjen a padokon, egy kicsi 
erdei futballpályát is kialakí-
tottunk. Bőségesen folyik a víz 
a szarvas fejéből, abból, amit 
nagyapám, Tangli József formá-
zott meg. Öt év munkájával épí-
tette ki a forrást és a környezetét, 
ünnepélyes körülmények között 
adták át 1982. május 22-én. Az 
én nagyapám csak a betegsé-
ge időszakában hagyott fel a 
tisztás gondozásával. Az elmúlt 
öt évben bokrok borították be a 
család tulajdonában lévő terüle-
tet, elapadt a forrásvíz is – fogal-
mazta meg a forrás történetét az 
unoka.
Tangli Roland baráti köre, és több 
segítő Kőszegfalváról 2018 már-
ciusában kezdte meg a forrás fel-
újítását. A cél érdekében mindenki 
adott hozzá valamit, nemcsak a 
sok hétvége munkáját. Az Erdély-
ből származó Székely Csaba lánc-
fűrésszel farönkből formázott ki 

két nap alatt egy ’békés’ medvét. 
Örömteli volt, amikor a szarvas 
szájából elindult a forrásvíz, amely 
a három érrel táplált, négy méteres 
kútból származik. Az elfolyt vizet 
gáttal fogták fel egy tóban, ahol 
mostanra már aranyhalak úszkál-
nak. A környezet látványa, annak 
élvezete mindent felülmúl. A sza-
lonna-, illetve a bográcssütőhöz az 
építők a tűzifát is előkészítették. Az 
erdei ház mellett áll egy ’retropad’, 
mindkettőt a nagypapa készítette. 

Roland édesanyja, Tangli Gyöngyi 
oroszlánrészt vállalt a terület par-
kosításában. Neki is fontos, hogy a 
természetet szerető közösségnek 
szánt családi érték közérdeket 
szolgáljon. 
Az építésben részt vevő csapat má-
jusban hivatalosan is átadja, illetve 
átveszi önmagától egy ünnep ke-
retében a saját munkáját. Kérésük, 
hogy a turisták minél többen ve-
gyék birtokba igényük szerint.

Kámán Zoltán  
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Önbizalmat ad

Holdfény Liget Kalandpark
9723 Gyöngyösfalu, Liget utca 1.  Tel: +3630/600-6303

E-mail: info@holdfenyliget.hu; www.holdfenyliget.hu

Nyári nyitva tartás: 10.00 – 19.00 óra

Szolgáltatások: A kalandparkban minden kicsi és nagy kalandvágyó 
megtalálja a kihívást, az élményt: erdei drótkötélpálya, mászófal, erdei 
Quad pálya, élményprogramok, nyári táborok, óriáshinta, ládatorony 
építés, bátorságugrás, ZSUPSZ! szabadesés, kenuzás.

Május 1-jétől minden nap nyitva 
van 10.00 – 19.00 óra között a 
Gyöngyösfaluban (Liget utca 1.) 
14 hektár területen található Hold-
fény Liget Kalandpark. Az igazi 
szezon május közepén kezdődik az 
osztálykirándulásokkal, amit kö-
vetnek a nyári táborok. Időközben 
megérkeznek az egyéni, csoportos 
vendégek. Képzésekre, csapatösz-
szetartásra igényes cégek elhozzák 
a kalandparkba a munkatársakat. 
Aki itt tartja esküvőjét, leány- vagy 
legénybúcsúját, biztos lehet benne, 
hogy a vendégek hajnalig ma-
radnak. Az Alpokalja szabadidős 
pihenőpark elektromos, ülésekkel 
ellátott rollerjeit májustól Kőszeg 
Fő terén is igénybe lehet venni. 
A kalandparkban rejlő lehetősé-
gek rendszerint összefonódnak az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület által 
szervezett programokkal. Szőnye 
Péter, a Holdfény Liget Kalandpark 
vezetője a tapasztalatokról beszélt: 
„az emberek számára kihívás 
az erőpróbát, kitartást igénylő 
játékok igénybe vétele. A ’hét-
próbázónak’ önbizalmat ad, a 

sikeres teljesítés jól 
hat a testre, a lélekre, 
a félénkek számára 
hatalmas előrelépést 
jelent”.
– Milyen veszélyességi 
fokozatokkal rendelke-
ző, erőpróbát igénylő 
játékokat kínálnak a 
vendégeknek?
– Az ügyességi játéko-
kat 3 – 99 éves korosz-
tály számára ajánljuk. 
A veszélyességi fokot 
a hatóság határozta meg. Ha a 
vendégeink betartják a szabályo-
kat, amelyeket az animátoraink 
elmondanak, megtanítanak nekik, 
vonatkozzon az kötélpályára, bá-
torságugrásra, óriáshintára, óriás-
csúszásra, akkor igazából semmi-
lyen bajuk nem lehet. Nyilvánvaló, 
ha ebbe belegondolunk, ezek a 
játékok, az ilyen típusú szabadidős 
elfoglaltságok nem veszélytelenek. 
Az általunk biztosított felszere-
lés, beülő, kantár, karabiner, sisak 
nélkülözhetetlen a játékeszközök 
igénybe vételénél. Az oktatás során 

az animátorok megmutatják a já-
tékok használatát, majd a gyakorló 
pályán mindezt bizonyítani kell. Ezt 
követően már a vendég önállóan 
indulhat el az adott kötélpályasza-
kaszon.
A gyermekekre ugyanez igaz, de 
nyilvánvaló, hogy ott a kísérő fel-
nőtteknek is van szerepe a má-
szás során. Azt tapasztaljuk, hogy 
a gyermekek szabálykövetőbbek, 
mint a felnőttek. 
– Az animátorok csak a betanu-
lás időszakában vannak jelen?
– Ők mindig ott vannak a kötélpá-
lyák térségében, ha kell, segítenek. 
Előfordul, hogy a kötélpályáról 
valakit le kell menteni, mert túlvál-
lalja magát a piros vagy a fekete 
pályán, vagy a csúszásokból álló 
száguldó denevér pályán. A föld-
ről minden könnyebbnek tűnik, 
de előfordulhat, hogy valaki fönt 
már nem tudja teljesíteni azt, mert 
elfogyott az ereje, és akkor le kell 
hozni a magasból. Erre az animáto-
rainknak megvan a szaktudása, az 
eszköze, és biztonsággal elvégzik a 
feladatot. Vannak olyan aktivitások 
is, amit a vendég egyedül, közre-
működő nélkül nem tud megtenni. 
Ilyen az óriáshinta, a ládatorony 
építés, a bátorságugrás, vagy a 
ZSUPSZ! szabadesés 13 méter 

magasságból egy speciális ejtőgép 
segítségével.
– Az animátorok egyedi feladatot 
látnak el. 
– Készség, tudás szükséges mind-
ehhez. Gyakran pszichológusként 
is kell viselkedni, amikor egy-egy 
vendéget pozitív megerősítéssel 
vezet tovább a pályán.  
– Kezdetektől fogva a kaland-
park kilépett a saját területéről is 
a Gyöngyös-patakba.
– Itt van helyben, csak fel kell 
fedezni. A vízi és természetes 
környezet kivételes élményt ad, 
és minden lehetőség adott a pa-
takmederben való kenuzásra. Való 
igaz, hogy alacsony vízállás mellett 
nem lehet elindulni. Két szakasz 
alkalmas kenuzásra. Kőszegen a 
Felsőgyöngyös-hídnál történik a 
vízre szállás, a gokárt pálya kö-
zelében pedig a végpont. A másik 
útszakasz Gyöngyösfaluban kez-
dődik, a tornacsarnok térségében 
lévő hídnál, a kiszállás Gencsapá-
tiban van, a gyermekotthonnál 
lévő gátnál. Népszerűvé vált ez a 
szolgáltatás, ehhez minden techni-
kai felszereléssel rendelkezünk, de 
szükséges hozzá előkészület, ezért 
kell a kenuzáshoz az előre történő 
bejelentkezés.

KZ



A Szombathelyi Erdészeti Zrt. a kezelésében lévő közjóléti rendeltetésű 
erdőterületein a korábban kihelyezett hulladékgyűjtőket megszüntette, 
és a leglátogatottabb közjóléti létesítményeihez 
MOLOK FELSZÍN ALATTI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐEDÉNYEKET 
helyezett el!
Célunk, hogy 
A KIRÁNDULÁS SORÁN KELETKEZETT HULLADÉKOT 
VIGYÉK HAZA, 
vagy a MOLOK rendszerű szelektív hulladékgyűjtőkben helyezzék el.

Védjük közösen az erdei életközösséget, és benne a közjóléti 
berendezéseket mindannyiunk és a jövő generációi érdekében. 

Köszönjük!

AZ ÁLLAMI ERDŐK NYITVA ÁLLNAK A TERMÉSZETSZERETŐK ELŐTT

Kőszegi-hegység 
Okmányos

Szombathelyi 
Parkerdő

Sárvári 
Kirándulóerdő

Jeli
Varázskert

Himfai 
Parkerdő

www.veddazerdot.hu
www.szherdeszet.hu

Hulladékgyűjtő szigetek
helyszínei
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Utcanevek: Pogányok utcaHidegvölgy
A GesztenyeKék Egyesület a Tes-
co „Ön választ, mi segítünk” című 
pályázatán 2018-ban elnyert 200 
ezer forint összegű támogatásnak, 
valamint a tagok munkájának kö-
szönhetően Szent György napján 
átadták a nagyközönség számára 
a GesztenyeBor tanösvényt a Hi-
deg-völgyben. Az egyesület által 
2017-ben kialakított GesztenyeKék 
Körtúrához szervesen kapcsolódó, 
azonban attól függetlenül is bejár-
ható tanösvény a Kálvária-hegyen, 
illetve az alatta húzódó Hidegvölgy-
ben szőlőültetvényeket és a szelíd-
gesztenyéseket kívánja bemutatni. 

A Kőszeg Város Önkormányzata 
által hazai pályázati forrásból meg-
valósuló zártkerti revitalizációs 
programnak köszönhetően új 
„Városi gesztenyeliget”, illetve a 
hagyományos szőlő- és gyümölcs-
művelést bemutató Ciszterci-kertet 
alakítottak ki.  A remények szerint 
a két projekt, valamint a telektulaj-
donosoknak köszönhetően komoly 
kultúrtörténeti és természeti érté-
kekkel rendelkező terület alakul ki, 
amely a városból könnyen elérhető, 
ezért még több turista várható.
Jelenleg a tanösvény 9 információs 
táblából és 11 útbaigazító táblából 
áll. Ha elkészül a Poncichterek új 
szőlőfeldolgozó épülete a Napos-
tetőn, akkor ott az egyesület egy 

újabb bemutató táblát 
állít fel. A tanösvény a 
GesztenyeKék Körtúra 3 
belépési pontján keresz-
tül közelíthető meg. A 
tanösvény táblák szak-
mai anyagához szakmai 
segítséget nyújtott: Ke-
szei Balázs, Söptei Imre 
és Láng József. Mindezért 
a GesztenyeKék Egyesü-
let köszönetét fejezi ki.

Mindenki tudja, hol van, a körforga-
lomnál nagy tábla is jelzi az irányt. 
A Pogányoki dombokra sokan jár-
nak Doroszlóból és Kőszegről is sző-
lőt művelni. Honnét kapta a nevét?
Kőszegdoroszló községhez tartozik, 
zártkert. A Pogány elnevezés nem 
tisztázott, honnét is ered valójában. 
Má r a római korban is volt itt sző-
lőkultúra, bortermelés – 1828-ban 
római katona agyag domborképe 
és Bacchus isten mellszobra került 
elő – s a lelet megtalálása előtt is a 
Pogány nevet viselte a szőlőhegy. Az 
1279-ből való – Doroszlót is első íz-
ben említő – osztálylevélben „VIL-
LA PUGAN”-ként szerepel. 1675. 

december 9-én egy Kőszegen kelt 
végrendeletben Kádas Jánosné 
(Takács Ilona) egyvödrös szőlőről a 
Pogány-hegyen és egyvödrös szőlő-
ről a Felső-hegyen végrendelkezett. 
A vödör annak idején egy terület-
mérték 365,4 m2-nek felelt meg, ez 
mintegy 100 n.öl terület. 
Kőszeg Szent Donát szobra őrzi a 
város egyik régi kapuját. 4 sz. ró-
mai legionárius volt, majd Arezzo 
püspöke lett. A 18. sz. elején lett 
a szőlőművesek szőlőhegyi védő-
szentje. Szent Donáthoz különösen 
a jégeső és a villámcsapás távol-
maradásáért imádkoztak.

Plechl Ildikó
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Értesítjük régi és leendő ügyfeleinket, 
hogy szervízünk új helyen

üzemel tovább.

• Rendszeresen vissza kell kérdeznie a beszélgetések alkalmával?

• Társaságban hallja partnerei beszélgetését, de nem érti?

• Környezete szerint hangosan hallgatja a TV-t, rádiót?

Tegye meg most az első lépést és tesztelje
otthonában az Önnek  legmegfelelőbb

hallókészüléket!

Geers Halláscentrum:
Kőszeg, Rákóczi út 6.

Telefonszám: 06 30 473 9642

Ingyenes hallásvizsgálat, azonnali eredménnyel!

*Ajánlatunk a kijelölt üzletünkben 2019. május 31-ig érvényes. Az ajándék akció 45 év feletti lakosoknak szól, amennyiben a vizsgálaton részt vesznek. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.

Jöjjön el hozzánk 2019. május 13. és május 31. között, vegyen részt

INGYENES hallásvizsgálatunkon és megajándékozzuk egy digitális hőmérővel.*
Időpontért kérjük hívja a lenti telefonszámok egyikét!

eeeeee

rővel.*

www.geers.hu

Halláscentrumaink ingyenesen
hívható ügyfélszolgálati
telefonszáma: 

06 80 182 182
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Lukácsháza hírei
2018-ban születtek
Virágos kőris a 2018-ban született 
gyermekek fája. 2011 óta minden 
évben a Föld napjához kötődően 
az adott év fájának elültetésével 
az önkormányzat köszönti az előző 
évben született lukácsházi gyereke-
ket. 2018-ban 11 gyerek látta meg 
a napvilágot, az ő tiszteletükre ül-
tették el a Nemzedékek Parkjában 
a tavalyi év fáját, a virágos kőrist.
A gyerekeket és családjaikat a 
Gyöngyház Óvoda Süni csoportja 
köszöntötte, majd Virág János pol-
gármester kiemelte, hogy a gyer-
mekvállalás nagy felelősség. Az 
önkormányzat számára fontos fel-
adat, hogy a fiatalok itt maradja-
nak a faluban, a bölcsőde, az óvoda 
minden kisgyereket vár, és az iskola 
is a szomszéd településen.
Az ünnepség legfontosabb és leg-

szebb részeként a családok el-
ültették a fájukat, és átvették az 
önkormányzat által adományozott 
plakettet, valamint a MAM Hun-
garia Kft. ajándékát. Az ünnepség 
közös fotózással ért véget.

Májusfa állítás 
Egy baráti társaság vágott idén 
neki a májusfa állításának Lukács-
házán, a csömötei szőlőhegyen. 
A Közösségi Ház felújítása mi-
att az a döntés született, hogy az 
idén a szőlőhegyen a kilátó alatt 
lesz májusfa. A 20 m-es fenyő 

komoly előkészületek igényelt. A 
fogó-húzó-toló pálinka erejének is 
köszönhetően kisebb nehézségek 
árán ugyan, de sikerült a magasba 
húzni a májusfát, amely kiállta az 
első hétvégén a szélvihar rohamait. 
A nagy munka közben az üstben 
főtt a babgulyás, amit a résztvevők 
közösen fogyasztottak el. A felnőt-
tek és a gyerekek jól érezték magu-
kat a közösségfejlesztő célt szolgáló 
rendezvényen.

Pályázat
Lukácsháza Község Önkor-
mányzata a Bethlen Gábor Alap 
testvértelepülési kulturális kapcso-
latok ápolására benyújtott pályáza-
tán 700.000 Ft támogatást nyert. 
A tervek szerint július 12 – 13-án a 
Falunapra Csíkkozmásról a helyi lab-
darúgók érkeznek Lukácsházára. Au-
gusztus elején pedig a Csíkkozmási 
Falunapokon a Közösségi Ház Derű 
Néptánccsoportja vendégszerepel. 
 

Nemescsó
Április 18-án a húsvéti közös han-
golódás alkalmával Máyer Tiborné, 
a Tézsula Hagyományőrző Egye-
sület elnökének koordinálásával a 
régi hagyományokat felelevenítve 
a viasszal írást gyakorolták a részt-
vevők. A kisgyermekek hungarocell 
tojásokat színeztek, a nagyobbak a 
régióra jellemző motívumokat raj-
zolták közel 100 db tojásra. 

Április 19-én húsvéti csokitojás 
keresést tartott az önkormányzat 
a faluház udvarán. A gyereksereg 
rajtra készen állt az előzetesen 
elkészített kosarakkal és hamar 
megtöltötték azokat finom édes-
séggel. Lehetőség volt nyuszi 
simogatásra, gipsz festésre, spor-
tolásra és kötetlen beszélgetés-
re a gesztenyefa árnyékában. A 
vendégek az éhségüket gofrival, 
a szomjúságukat finom szörppel 
csillapították.  

A Szőlőfürt Egyesület megköszön-
ni minden kedves támogatójának, 
hogy a korábbi Mol alapítványi pá-
lyázatában segítette a szavazatával 
az egyesületet. Sajnos a szavazós 
fordulónak nem mi lettünk a nyer-
tesei, de munkánk és ambíciónk 
töretlen és ettől független. 
Egyesületünk képviseli Gyöngyös-
falut a Lukács-házi Boszorkányok 
szervezésében megrendezésre ke-
rülő Gyereknapon, május 25-én. 
Sok szeretettel várjuk a lakosokat 
délután 14.00 órától a Csömötei 
hegyen a Kilátónál.
A hagyományainkhoz híven idén 
is felállítottuk a fiatalokkal a má-
jusfát, a ludadi falurészen. Itt kerül 

megrendezésre a májusfa kitáncoló 
utcabál a MozaikDuó közreműkö-
désével.  (2019.05.31-én.)  
Június 1-én tartjuk a Pösei Sár-
kányvadászatot, megújult útvo-
nallal, nagyobb közösségi civil 
összefogással, még érdekesebb 
programmal várjuk az érdeklődő-
ket. Előzetes regisztráció lehetősé-
gét biztosítjuk a jelentkezőknek, így 
lehet előre tervezni és a várakozási 
időt minimumra venni. 
További információk:
h t tps : / /www. facebook . com/
events/586762618483038/ 
Gyere el és legyél te is Sárkány-
vadász!

Szőlőfürt Egyesület
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Peresznye
Takaros kis település Peresznye. A 
művelődési otthonát a közelmúlt-
ban újították fel. Ízléses közösségi 
tereit, a színháztermét sok falu 
megirigyelhetné. A ház (Csenár 
Krisztián) adott otthont április 27-
én Huller József és Hábetler István 
– peresznyei és horvátlövői – taní-
tók emléknapjának. A két falu egész 
napos programja a „horvát nyelv és 
kultúra őrzőire emlékezett, és 15 
órakor a peresznyei Egyházi Gyűj-
temény megtekintésével kezdődött. 
A szentmisét Dumovits István és 
Enzsöl Richárd horvátlövői plébá-
nos úr mutatta be (közreműködött 
a Slavuj énekkar). Az emlékezők 
tisztelegtek Huller József sírjá-
nál, majd Kovács Géza új könyvét 

mutatta be a művelődési házban. 
Harmadik kötetének a címe: Hor-
vátlövő gradistyei dialektusú horvát 
népénekei, liturgikus népi énekei és 
imádságai, epikus költemények.
Az ünnepségen két énekkar is fellé-
pett. A kőszegi Zora és a horvátövői 
Slavuj Nemzetiségi Kórus énekelt. 
A horvátlövői kisebbségi önkor-
mányzat elnöke – Kovács László 
– a nemzetiségek ellehetetlenülő 
helyzetéről beszélt, aggodalmának 
adott hangot: a mezőgazdasági 
munkahelyek megszűnésével (az 
emberek a városokba járnak dol-
gozni), elnéptelenedik a falu, nin-
csenek működő közösségi terek: 
nincs óvoda, iskola, bezár még a 
kocsma is. Mindez oda vezet, hogy 
a nyelvhasználók száma csökken. 
A rendezvényt baráti beszélgetés, 
vendéglátás zárta.

Horvátzsidány: Április 30-án két 
májusfát állítottak az egészségház 
előtt, egyiket ifjúsági, általános is-
kolás néptáncosok, akik dupláztak 
Peresznyén, mert ott is élnek ta-
gok. A 17 fős taglétszámú horvát 
nemzetiségű néptánccsoport férfi 
tagjai 15 m-es májusfát húzták 

magasba, a rutinos műveletet ne-
hezítette az esti sötétség és az eső. 
A hagyomány szerint a lányok nem 
lehettek jelen, de a kitáncolás velük 
együtt, vendéglátásukkal történik. 
A horvát nemzetiségi néptáncosok 
megalakulásuk, 2002 óta őrzik ezt 
a hagyományt, különösen a horvát 
nemzet táncait. Rendszerint a kö-
zönség elé lépnek, a fotó a 2018-
as Ostromnapokon készült.

Néptáncosok

Gyöngyösfalu hírei



 XXX I I . ÉVFOLYAM, 5 . S ZÁM   2019 . MÁ JUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

17

VI
D

ÉK

Ép elméjű ember ilyet nem csinál
Élénken él Hegyalja lakosságában 
az a pár évvel ezelőtti tűzeset, ami-
kor is a Hörmann-forrás felett a ki-
vágott fenyves aljnövényzete láng-
ra kapott és a tűzoltók emberfeletti 
küzdelemmel tudták megfékezni 
a tüzet, megmentve az erdőt és a 
környéket a katasztrófától.
Ez rémlett fel április 27-én szombat 
este Velemben, amikor szirénaszó 
verte fel a falut. A község főutcája 
kék és piros fénybe borult, egy, ket-

tő, három és még megannyi tűzol-
tóautó teljes személyzettel vonult a 
főutcán Szent Vid irányába. A min-
dig csendes kisfaluban nagy riadal-
mat keltett a hangos szirénaszó. 
A község lakosai hallva a szirénát, az 
ablakaikon kémleltek, vagy az utcán 
kisebb csoportokba verődve találgat-
ták, mi történhetett. Hova vonultak? 
Mi gyulladt ki? Csak nem az erdő 
ég? Olyan messzire nem mehettek, 
beszélték, mert hamar elhallt a sziré-

naszó. Lángoknak, füstnek az utcáról 
nézve semmi nyoma nem volt. Mint 
kiderült, nem sokkal 20 óra után 
telefonált valaki, hogy kigyulladt 
az évek óta használaton kívül álló 
egykori Avar szálló. Velem, Bozsok, 
Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló 
önkéntes tűzoltó egyesületének tag-
jai, Kőszeg tűzoltói, valamint szom-
bathelyi egységek 8 járművel, 45-en 
siettek a velemiek segítségére, a tűz 
megfékezésére. Amikor a szirénaszó 

elhalt a faluban, mindenki döbbent 
csendben várakozva találgatta, mi 
lehet. Tűz? Baleset? Már a facebook-
on is többen kérdezték, hogy mi tör-
tént, mert ismét szirénaszó veri fel 
Kőszeg-hegyalja csendjét. Aztán kis 
idő múlva némán indultak hazafelé 
a lánglovagok, dolguk nem akadt. 
Tűznek, füstnek semmi nyomát nem 
találták, a riasztás vaklárma volt. Az 
emberek dühösen találgatták: miért 
tehette ezt a telefonáló? Mit akar-
hatott ezzel? Egyszerűen felfogha-
tatlan mire volt ez jó? 45 ember, 
családapa, gyerek, rokon állt fel az 
első hívásra, hagyta ott a családját, 
sietett, hogy az életét kockáztatva is 
segítsen másokon. 
A döbbenet csak ezután lett úrrá 
az embereken, május 3-án szintén 
a 112-es segélyhívóra érkező be-
jelentés szerint Velem és Szent Vid 
között egy fa dőlt keresztbe az út 
felett, veszélyeztetve ezzel a forgal-
mat. Négy gépjárművel 16 tűzoltó 
kereste a nem létező káresetet a 
meredek szerpentinen, majd vonult 
csüggedten állomáshelyére.
Azóta ez a két eset folyamatosan 
beszédtéma a velemiek és a kör-
nyékbeliek körében, senki nem érti 
az okát. Csak gondoljunk bele, hogy 
az amúgy is szűkös költségvetéssel 
gazdálkodó egyesületeknek, plá-
ne az önkénteseknek ez a vonulás 
mennyi fölöslegesen kiadott forintba 
került? Ép elméjű ember ilyet nem 
csinál. A kérdés továbbra is az… Mi-
ért ? Csak reménykedni lehet, hogy 
az időközben megindult rendőrségi 
eljárás, nyomozás sikerrel zárult és 
a telefonáló megkapja méltó bünte-
tését. A lánglovagoknak, akik közül 
sokan szabadidejükben önkéntesen 
mentenek, pedig köszönet és hála! 
Köszönjük, hogy vigyáztok ránk!

Rába Ákos

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit:  
Szabó Ferencné Hábetler Márta (90 
éves), Kósa Sándorné Horváth Mar-
git (90 éves), Szabó Gyuláné Olasz 
Erzsébet (92 éves), Eredics Istvánné 
Adorján Mária (91 éves), Kiss József 
(94 éves), Víg Józsefné Boda Irén 
(92 éves), Draskovics Ottó Nándor-
né Timár Jolán (90 éves), Németh 
Istvánné Murányi Éva (94 éves).

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

• Csatlakozási bónusz
• Havi jelenléti bónusz

• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• Egyéb juttatások

Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.
Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése. 

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

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

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

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

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 790 Ft 990 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1050 Ft 1250 Ft 2350 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1650 Ft 1750 Ft 2950 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.

Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!     

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

Pizzaexpressz:
hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
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Várja vissza
A Jurisich Miklós Gimnáziumban 
május 4-én, a hagyományokhoz hí-
ven 11 órakor csendült fel: Ballag 
már a vén diák… 80 végzős bú-
csúzott hangos kolompszó kíséreté-
vel az alma matertől. A kellemetlen 
időjárás miatt az ünnepély idén a 
díszteremben zajlott, de minden 
osztályteremtől is elköszöntek a 
tizenkettedikesek. Keszei Balázs 
igazgató ünnepi beszédében a tu-
dás mellett az érzelmek, az érzelmi 
intelligencia fontosságát hangsú-
lyozta. Reményei szerint az iskola 

olyan értékekkel vértezte fel ta-
nítványait, amelyek az elkövetkező 
években is biztonságot nyújtanak a 
diákoknak. Kiemelte a három osz-
tály tanulmányi, sport és művészeti 
eredményeit. Ezután Gecse József 
volt tanítvány, ballagtató szülő 
mondott köszönetet a gimnázium-
nak, majd Rozmán László a Sárvári 
Tankerületi Központ igazgatója kö-
szöntötte a végzősöket. Andrasek 
Hanna 11. D osztályos tanuló a 
maradók nevében búcsúzott. A 
végzősök közül Zsigmond Barbara 
12. D osztályos mondta el érzéseit, 
gondolatait. A hagyományosan, a 
Jurisics téren történő várostól való 

elköszönés is a díszteremben zajlott. 
A kollégisták nevében Pap Melinda 
(12. A) búcsúzott a várostól. Huber 
László polgármester a sikeres élet-

hez szükséges elvi útravalóval látta 
el a végzősöket, és emlékeztette 
őket, hogy Kőszeg mindig szeretet-
tel várja vissza egykori diákjait. 

Május 4-én tartotta ballagási 
ünnepélyét az Árpád-házi Szent 
Margit Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium. A nap 
reggel 8-kor szentmisével kezdő-
dött az iskola kápolnájában, majd 
a 18 végzőst a város nevében 
Básthy Béla alpolgármester bú-
csúztatta a Városháza dísztermé-
ben. A tényleges ünnepély 9.45 
órakor, az utolsó csengetéssel 
kezdődött. Deák Hedvig nővér, 
az intézményt fenntartó Domon-

kos Nővérek általános főnöknő-
je köszöntötte a megjelenteket. 
Majd Básthy Béla alpolgármes-

ter, Kakucs Adél Petra  nővér, az 
intézmény igazgatója személyes 
hangú beszédében búcsúztatta a 
tanulókat. A végzősök közül Berta 
Boglárka köszönt el az iskolától, a 
diáktársak nevében Schwahofer 

Balázs 11. osztályos tanuló vett 
búcsút a ballagó társaktól. 
Az ünnepség a végzősök kivonu-
lásával zárult, és ezzel elballagott 
az Árpádházi Gimnázium második 
végzős osztálya.

Második végzős osztály

„Valami véget ér…”
Május 3-án a kisharang zúgására 10 
órakor négy végzős osztály, 70 bal-
lagó diák a „Gaudeamus igitur…” 
dallamával vett búcsút a társaik-
tól, a tanároktól, a virágba borult 
épülettől. A szemerkélő esőben is 
derűvel érkeztek meg az 
evangélikus templomba, 
az ünnepi istentisztelet 
és a ballagási ünnepély 
helyszínére. Zsóri-Ments 
Orsolya iskolalelkész a 
búcsúzó diákokat ál-
dásban részesítette, s az 
iskolaközösség együtt 
énekelte „Valami véget 
ér, kezdődik más…” 
Zarándokéneket. Útra-
való gondolatait Illés 
Péter megbízott igazgató 
osztotta meg a végzős 
diákokkal. Lelkükre kö-

tötte: ápolják és adják tovább azt 
a hagyományt és lelkiséget, amit a 
TEKI a mögötte lévő 120 év ö rök-
ségével képvisel! A végzős diákokat 
Csabai Noémi 11. A osztályos tanu-
ló búcsúztatta. A ballagók nevében 

Neválovits Regina 12. B osztályos 
köszönt el. A legjobb tanulók a 
Gyurátz Ferenc Alapítvány a Fiata-
lok Támogatásáért ösztöndíjában, a 
Kőszegi Evangélikus Szakgimnázi-
umért Alapítvány ösztöndíjban illet-
ve könyvjutalomban is részesültek. 
Mindannyiuk számára mérföldkő az 
érettségi és a szakvizsgák letétele.

 Döntőben
Április 8 – 9-én a Kőszegi Evan-
gélikus Szakgimnázium tanulói 
Ágazati Szakmai Érettségi Vizs-
gatárgyak Versenyének országos 
döntőjén vettek részt.  Kiss Lász-
ló (12/A) mezőgazdasági techni-
kusnak készülő tanuló 254 induló 
közül országos 2. helyezést ért 
el. Eredménye alapján 100 pontot 
kapott a továbbtanuláshoz, vala-
mint ajándékutalványt és tárgyju-
talmat. Felkészítő tanára dr. Men-
tes Katalin és Németh Vivien volt. 
Császti Kristóf logisztikai (12/B) 
ügyintézőnek készülő diák 532 fős 
mezőnyben végzett a 19. helyen, 
amely szakirányú továbbtanulás 
esetén 50 pontot jelent. Felkészítő 
tanára: Csehné Hámori Éva tanár-
nő volt. Gratulálunk a tanulóknak 
és felkészítő tanáraiknak!
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Majális
Idén görbe utakat tett meg a majális Kőszegen, 
a tervezett programokat a meteorológia prognó-
zisa átírta, valóban megérkezett az esős, szeles 
idő. Április 30-án este Kőszegen tudomásunk 
szerint két májusfát állítottak, 21. alkalommal 
az Arborétum utca lakói, a másikat, az égig érőt 
Kőszegfalván a kocsma előtt a fiatalok, akik a 
falu ősi hagyományát folyatták. A Fő téren kül-
sőségek nélkül napokkal később húzták fel a 
májusfát, így lesz lehetőség a  kitáncolásra. 
Május 1-jén kora reggel a fúvósok ébresztették 
a kőszegiket, sorra járták az utcákat, különösen 
azokat, ahova meghívást kaptak. 
A szeles időben a gokart pályán egész napos volt 
a piknik több, mint ezer érdeklődővel. Egyidőben 
ennyi állatsimogatásra régóta nem került sor. A 
gokartozásra és a lángosra is sokat kellett vár-
ni. A zenét Tomsa szolgáltatta késő estig, vele 
együtt 15 órakor Maggie adott egy koncertet 
a sokasodó közönségnek. A gokart pályatulaj-
donosainak frissen üzembe állított dottoja járta 
körbe a várost. Egy gimnazista, illetve TEKI-is 
osztály ballagó diákjai szerenádjaik helyszínére 
dottoval utaztak. A jó idő beálltával igény szerint 

naponta, menetrend szerint hét végeken közle-
kedik a városban a dotto. 
A városi majális a lovagterembe koncentrá-
lódott. A május 4-én tartott programokra volt 
érdeklődés, Szandi várakozáson felül vonzotta a 
kicsiket és a nagyszülőket.
Május 5-én vasárnap már hideg volt, a BE-JÓ 
Táncegyüttes lányai 40 perces műsort adtak a 

Kőszegi Kézműves Sör – nélküli – majálison. Az 
érdeklődőknek a táncosok bemutatták a csoport 
sokszínűségét. Májusban három országos verse-
nyen vesznek részt, június 6-án megtartják az 
évadzáró műsorukat. Május 5-én  este a Hajnal-
csillag Néptáncegyüttes tartott táncházat, amely 
valójában átalakult a május 18-án tartandó ju-
bileumi műsoruk főpróbájává.

ATARU 
Május 5-én a lovagteremben tar-
tották a majális programjait. Az 
ATARU koncertjén a terem ötöde 
sem telt meg. A harmadik szám 
után a taps ütemében átcsapott 
vastapsba. Az egyórás koncert 
után Vörös Emilt kérdeztük.
– Zenéltek már ilyen kis létszá-
mú közönség előtt?
– A 12 év alatt biztosan volt 
ilyen. Ha az esős, szeles időjárást 
nézzük, akkor külön is megtisz-
telő számunkra, hogy ennyien 
eljöttek a lovagterembe. Hálás 
vagyok a tapsokért, és még azt 
is hozzáteszem, hogy számunkra 

nincs kisszámú közönség. Egy embernek is 
ugyanúgy játszanánk, mint ezernek. Közön-
ség az közönség, nem a jelenlévők száma a 
fontos.
– Hogyan készülnek fel a koncertekre?
– Szeptembertől építjük fel az új számokat 
a következő év áprilisáig, amikor megtartjuk 
az önálló nagy koncertet, bemutatjuk a kez-
dődő év műsorát. Mostanra már úgy néz ki, 
hogy a koncertidőszaknak nincs vége szept-
emberben, hanem folytatódik ősszel és télen 
is, ilyenkor többnyire zártkörű, céges rendez-
vényeken zenélünk. Áprilistól aztán rendsze-
rint megpakoljuk az utánfutót dobokkal, és 
elindulunk a heti két-három koncertre. Idén 
a fellépések számában rekordot döntünk, 
mostantól új felkéréseket alig tudunk vállal-
ni, betelt a nyarunk.

KZ

Kollégákat várnak
A MEA-GOLD Kft. csökkentett munkaképes-
ségű embereket foglalkoztat. A jogelőd céget 
közel két évtizede alapították az egykoron a 
kőszegi textiliparban dolgozók. Munkatársként 
várják azokat a személyeket, akik rokkant-
ságuk mellett munkát szeretnének vállalni, 
így rendelkezhetnek bérjövedelemmel is (Tel: 
30/491-3214 délelőtt). Erről adott tájékoz-
tatást Rusznyák Károly üzemvezető, aki az el-
múlt évben vette át a feladatkört a cégalapító 
Rusznyákné Biczó Valériától. A kft. a Dr. Nagy 

László EGYMI épületkomplexum-
ban, a régi óvodában működik. A 
MEA-GOLD Kft. május elején 32 
fő csökkentett munkaképességű 
személyt foglalkoztatott. A mun-
kaidő, a kezdés időpontja rugal-
mas, a vállalt munkaórák száma 
is egyéni döntés alapján történik.  
Napi átlagban 2000 db elektro-
mos megszakítót szerelnek ösz-
sze, amely egyszerű művelet, de 
ügyességet, kitartást és figyelmet 
igényel.

KZ

EG
YEB
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35 éve
35 éve alakult meg a Posztó Nyug-
díjas Klub, az indítás napja 1984. 
április 24. volt, „emlékezve arra, 
hogy elődeink 1740. április 24-
én nyitották meg és hagyták 
ránk örökségül a Szőlő Jövésnek 
Könyvét”. Az is történelem, hogy az 
indítás napján a „Lakástextil Vál-
lalat Posztó és Nemezgyár Nyug-
díjas Klubja” nevet viselte a 315 
nyugdíjas korú egykori dolgozóból 
alakult 51 fős csapat. Három szép 
kialakítású emlékkönyvben doku-
mentálták a közös eseményeket. Az 
első elnök Bauer Jánosné – a min-
denki Rózsi nénije – volt, őt követte 
Németh József, majd Dercsár Ottó 
és Kiss Lászlóné. A jelenlegi 39 
fős tagságot 2017 decemberétől 
Németh Lászlóné vezeti. Az utolsó 
bejegyzés 1999. szeptember 14-én 
történt, arról szólt, hogy mindenki 

születésnapját  ünnepelték a Gesz-
tenyés Étteremben. Hol van már 
ez a vendéglő, és a többi, amelyről 
szólnak a könyvek. 1988. június 
28-án a nyugdíjasok meglátogat-
ták Kámán István Garázsmúzeu-
mát, majd július 28-án kirándultak 
a Hörmann-forráshoz, ahol az őrs 
határőreivel találkoztak. Moldova 
Györgyöt 1986. november 12-én 
író-olvasó találkozó keretében fo-
gadták a nyugdíjasok, Bechtold 
István, Kőszeg későbbi díszpolgára 
1987-ben a szőlőhajtásokról tett 
bejegyzést a nyugdíjasok emlék-
könyvébe.
Mindezeket, sok más személyes 
élményt idézett fel a nyugdíjas 
klub 34 tagja 2019. április 16-án 
a megalakulás 35. évfordulójára 
emlékezve az ipartestület székhá-
zában. A jelenlegi klubvezető mel-
lett ott volt a mostani ötösfogat: 
Kiss Lászlóné, Süle Józsefné, Velky 
Ferencné, Stiletné Derdák Márta, 

Bakos Andrásné, akik aktív tevé-
kenységét virággal köszönték meg 
a textilesek. A csapatban csak né-
hány főnek nincs textiles múltja. 
Huber László polgármester támo-
gatta a rendezvényt, és egy szép 
virágcsokor kíséretében díszok-
levelet adott át Németh Lászlóné 
klubvezetőnek. 
Az utódok számára is értékké válik a 
kitüntetés, mert azt az egykori Posz-
tógyár területén megépült TESCO 
Áruház sarkánál lévő textilmúzeum-
ban kívánja a tagság elhelyezni. Kri-
tikus pont a régi textilesek életében 

ennek a múzeumnak a jövője.
A Posztó Nyugdíjas Klub ünnepi 
megemlékezésén Németh Lászlóné 
felidézte a múltat, a tagság néma 
felállással emlékezett a régiekre, és 
azokra, akik a közelmúltban távoz-
tak el: Dercsár Ottó, Ábrahám Pál-
né, P. Burus Gyula, Mészáros István 
és Mészáros Istvánné, Kovács Tibor. 
Az élet megy tovább, a tagság őrzi 
a múltat, azzal is, hogy havonta 
szerveznek közös programokat. 
Lényeg, hogy együtt és jól érezzék 
magukat.

Kámán Z

Havazás Kőszegen
„Viharos szél és havazás a Ken-
di g-csúcson” – ilyen címmel közölt 
videófelvételt a Kendig csúcsán 
lévő WEB kamerától az index.hu 
honlap május 6-án. 
A Kőszegi Rádióklub versenyál-
lomásán lévő időjárás automata 
berendezés adataira több országos 
TV-adó is hivatkozott május első 
hétvégéjén. Május 5-én 19.40-kor 
az egyik WEB kameránk (a há-

rom közül) látogatottsága elérte a 
80895 db-ot. Ez rekordnak számít, 
ennyi látogatója egy nap alatt még 
nem volt a kameráink egyikének 
sem. Kevesen tudják, hogy három 
kamera ad képet különböző irány-
ból. A rádióklub tervezi a másik két 
kamera cseréjét is korszerűbb, jobb 
felbontású és éjjel is képet adó tí-
pusra.

Polgár József

Tudós diákok
A Természet Világa folyóirat XXVIII. 
Természet-Tudomány Diákpályá-
zatán indult az Árpád-házi Gim-
názium két diákja, Nagy Viktória és 
Tóth Rezeda egy matematikai té-
májú dolgozattal, amelynek címe: 
Szögsorozatképző sokszögek. A 

pályamunka elnyerte a zsűri külön-
díját, amelyet a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Felolvasótermében 
adtak át. Nagy V iktória idén ta-
vasszal a Pécsi Tudományegyetem 
Orvostudományi Kara által szer-
vezett Szentágothai János biológia 
versenyen is országos harmadik 
helyezést ért el.
Gratulálunk!

Anyakönyvi hírek
Születések: Gergich Andrea és Zilahi Norbert lányai Zoé és Szofi, Pata-
ki Edit és Fekete Balázs lánya Anna, Bödey Gábor és Major Annamária 
fia Bence, Kovács Ildikó és Tánczos Gergő fia Benett Miklós, Szabó Klára 
és Simon Gábor lánya Elizabet, Lapicz Gerda és Szép Ádám fia Ábel.
Házasság: Bogdán Zsuzsanna  – Orsós Tibor, Jagodits Edina – Váradi 
János, Sólyom Hajnalka – Szele Balázs.
Halálozás: Ivánkovics Ferenc Imre, Schreiner Teréz Emma, Szinger 
Nándorné szül. Regős Margit.
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Visszatért
Gerlecz László családjával vissza-
tért Kőszegre, segíti a Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttest, együtt készülnek 
a megalakulásuk 30. évfordulóját 
ünneplő műsorra. 
A Mezőgazdasági Technikumban 
ismerkedett meg a néptánccal. Az 
Ungaresca tagja volt, majd Bese-
nyő Tiborral a Kőszeg Táncegyüttes 
vezetését is átvette. Szombathelyen 
diplomázott a tanárképzőn, később 
a táncművészeti főiskolán. 1997-
ben „Aranysarkantyús táncos” lett, 
majd „A Népművészet Ifjú mestere” 
címet a felesége is, Gerlecz Edit is 
megkapta. Eljutott Európán kívül 
Japánba, USA-ba és Kanadába. 
Szakmai gyűjtése alapján az erdé-
lyi Magyarborzás, Mezőmadaras, 
Mezőpanit felkerült a néptáncos 
térképre. Gyűjtést végzett Gencs-
apátiban és környékén is.
Május 6-án este a lovagteremben 
így fogalmazott Gerlecz László.
– Saját habitusom, stílusom és 

tapasztalataim szerint tanítok. Ko-
moly eredményeket értünk el. A 
Soproni Országos Szólótánc Verse-
nyen hat kőszegi táncosból egy fő, 
majd Várpalotán a „Bakony Virá-
gai” Szólótánc Versenyen hét tán-
cosból öten kaptak díjat. A kőszegi 
táncosok közül többen alkalmasak 
a profi pályára. Fontos, hogy a 
magyar népi kultúrával megismer-
kedjen minden fiatal. A május 18-i 
műsor arról ad szerintem számot, 
hogy milyen mélyen ismertük meg 
eddig azt.
– Milyennek látja a kőszegi csa-
patot?
– Tehetségesek, nincs hátrányuk a 
többi néptánccsoporthoz képest, 
de tánctechnikákban, anyagis-
meretben kell még fejlődniük. A 
táncszakmában az igények is mó-
dosulnak, és a néptánc nem az 
olcsó műfajok közé tartozik. Sok-
ba kerülnek a népviseleti ruhák, a 
zenekarok meghívása, a tanulást 
célzó táborokban való részvétel. 
Országos probléma, hogy az ön-
kormányzatok alig támogatják a 

néptáncegyütteseket, sokszor csak 
egy „bokréta” vagyunk a település 
címerén, nem látják, hogy a táncta-
nulás sok munkával jár. Egy olyan 
mozgáskultúrát kell megtanulnia 
a fiataloknak, amelyet otthon már 
nem láthatnak.
– Ön hol és mióta tanít?
– Évtizedek óta öt-hat táncegyüt-
tesnél dolgozunk, nemzetközi 
néptánctáborokban tanítunk. Kő-
szegen kezdtem. A Kőszeg Tánc-
együttes a 90-es évek elején a 

rendezetlen viszonyok áldozata 
lett. Támogatása kérdésessé vált,  
próbatermi problémák miatt nyolc 
év után Szombathelyre men-
tünk, és megalakítottuk a Szökős 
Táncegyüttest. Megjegyzem: az 
Ungaresca Táncegyüttest is Kősze-
gen alapították. Megbélyegeztek 
minket, de mi nem szöktünk el, 
csak nem voltak meg a lehetősé-
geink a magasabb szintű munkára. 
A „Szökős” egy mezőségi tánc neve.

KZ

A borbarát hölgyek ünnepe
„Isten, a város, és a tagság tartson 
meg még sokáig jó egészségben, 
hogy tehesd a dolgodat Isten, a 
város és nem utolsó sorban a tag-
ság javára!” – mondta Bakosné 
Berkényi Bernadett alapító tag 
május 11-én a vár lovagtermében, 
amikor a Kőszegi Borbarát Hölgyek 
Egyesületének elnökét, Orbán-Tóth 
Adriennt köszöntötte. 
Huszadik évét ünnepelte a hölgy-
koszorú. A melegszívű dicséretek 
sorában elsőként Huber László 
(főszponzor) adta át elismerő ok-
levelét. Básthy Béla alpolgármes-
ter Majthényi László üdvözletét 
tolmácsolta, Bakos György Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekara és az 
Írottkő Natúrpark képviseletében 
szólt. Alasz László a helyi borászok 
nevében dicsérte a társegyesületet, 
a borbarátok egy kisebb csoportja 
pedig pezsgővel ajándékozta meg 
a hölgyeket. Steindl Rezső egy az 
erre az alkalomra megjelent alkal-
mi bélyeggel szerzett nagy meg-
lepetést. Üdvözölték „testvérüket” 
a móri, a lukácsházi és a csepregi 
borbarát hölgyek képviselői is.

Az egyesület megalapítója, „ősany-
ja”, Láng-Horváth Rita vetítettké-
pes előadással idézte fel az első tíz 
évet, a számtalan kezdeményezést, 
amellyel kibővítették tevékenységi 
körüket. A jelenlegi elnöknő hason-
lóképpen szólt beszámolójában.

A hölgyek alapszabálya – sok egyéb 
mellett – fontos helyen említi a kul-
turált borfogyasztást, a helyi borok 
képviseletét, de az egyesület leg-
kiemelkedőbb érdeme – amit nem 
feledhetünk – az a szorgalom és 

kitartás, amellyel a város életében 
részt vesznek, tevékenykednek a 
rendezvények háttérmunkásaiként.
A hölgyek saját megjelenésükre 
is figyelmet fordítanak. Logójukat 
Márffyné Bardócz Emília tervezte. 
Zászlójukat és a borkirálynők sza-
lagjait Tóth Árpádné hímzése díszí-
ti. Ma is használt ruháikat a város 
támogatásával készíttették, saját 

tervezés és munka eredménye a 
pelerin (Tóth Árpádné és Ávár Im-
réné munkája), amit viselnek. A 
már tíz éves tagságukat betöltött 
hölgyek egyesületi nyaklánc vise-
lésére is jogosultak, szalagjaikkal 

pedig hovatartozásukat hirdetik. Az 
ünnep alkalmából, az egyik jelen-
tős támogatójuktól, a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
hozzájárulásával ezután új, szebb 
kiállítású vállszalagokkal jelenhet-
nek meg.
A gasztronómia, mint „főcím” sze-
repel az alapszabályukban. (Az ün-
nepi közgyűlést vacsora és táncos, 
zenés program követte. Fellépett a 
Mozaik Duó.) Ezúttal is megmu-
tatkozott a csoport felkészültsége, 
hiszen az édes sütemények és a 
sós borkorcsolyák finomságáról 
mindenki meggyőződhetett. Az 
asztalokra a Hölgyek Bora válasz-
tás kategórianyertesei kerültek: 
Kékfrankos és Kékfrankos rozé 
(Alasz Pince); Chardonnay (Mándli 
Borház). 
A Kőszegi Borbarát Hölgyek mun-
káját számos médiaszereplés és 
egy receptkönyv is dokumentálja, 
de ami számukra a legfontosabb: 
az a fiatalos lendület, amit a tag-
ság összetétele garantál és az a 
kapcsolatrendszer, ami a város és 
a megye más egyesületeihez köti a 
húszéves csoportot. 

Tóthárpád F.
Fotó: Kolnhofer Mónika
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Kopija Putujuće Celjanske Marije 

Marijanski misec
÷K tebi srce naše moli, blagoslov tvoj 
nam udili.
O Marija dan i noć, budi nam ti na po-
moć.“

Misec maj je jedan od najlipših misecov u ljetu. 
Priroda se ubliče u svoju čudesnu šarolikost. 
Od žita zeleni polje, cvatu kitice, grmi i sta-
balja, životinje se pripravljaju na odgajanje 
svojih mladunčeta. Zbudja se natura, budu se 
i u nami riči zahvalnosti. U ovom misecu se 
slavi Majkin dan, kada se zahvalimo za trud, 

za strpljenje, za milovanje, za ljuvav 
svojim najdražim, svojim Majkam. Med 
gradišćanskimi Hrvati ov svetak zajed-
no se svečuje jurskim shodišćem Majki 
Božjoj. Iz Kisega pod peljačtvom Šandora 
Petkovića predsjednika HS puni autobus 
vjernikov se je ganulo na put zahvalnosti 
5. majuša. U 10 uri početoj svetoj maši 
Antun Škvorčević, požeški biskup je bio 
glavni celebrant. Muzički, kantor dr. Ive 
Maasz je peljao jačenje vjernikov. Iz drugi 
kraljev Gradišća zbog čemernoga vrimena 
je došlo malo manje ljudi, ali vjernikom je 
falila i izvedba jačak s tamburaši. Po objedu 
i po 14 uri početoj Marijanskoj pobožnosti 
koju je peljao farnik Ferenc Benkovich, sve-
tačno mnoštvo je krenulo na put po domon. 
Uskoro 19. majuša nas čeka Državno sho-
dišće Putujućoj Celjanskoj Mariji u Nardu. 
Kopija Majke Božje od 26.08. 2018. ljeta 
gostuje u Pinčenoj dolini, kade je dobila 
jedno ljetošnji dom ne samo u tamošnji fara 
nego i u duši svih vjernikov. 

Május hónapban három ünnep-köszöntő 
teszi meghitté a kőszegi és Kőszeg környéki 
horvátok mindennapjait. Anyák napja május 
5-én összefonódott a győri Vérrel Könnyező 
Szűzanyához tett zarándoklattal. 
Május 19-én országos horvát zarándoklat 
keretében  találkozhatnak a hívők Nardán a 
Máriazelli Szűzanya utazó kópiájával. 

Marija Fülöp Huljev 
Krvave suze točeća Marija na  jurskom oltaru  

„Talentshow” in der Balog Schule
„Ki mit tud?” vetélkedő a Balog iskolában
Az előző év sikerein felbuzdulva idén ismét meg-
rendezésre került a német nyelvű ÷Ki mit tud?” 
vetélkedő alsó tagozatos diákjaink számára. Kö-
zel száz kisgyermek vállalta, hogy közönség előtt 
is megmutatja tudását. A picik heteken át lelke-
sen készültek német nyelvű dalokkal, versekkel, 
prózákkal. Fantasztikus egyéni, csoportos és osz-
tályprodukciókat láthattunk. Minden résztvevőt 
oklevéllel és édességgel jutalmaztunk. 
Szeretnénk köszönetet mondani a gyermekeket 
támogató, nekik szurkoló szülőknek, nagyszü-
lőknek és hozzátartozóknak.
Szeretettel gratulálunk a szereplőknek és kíván-
csian várjuk a jövő évi produkciókat.

Német
munkaközösség
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Tíz esztendő ősbemutatóval
Kicsinek bizonyult a lovagterem 
május 4-én, de ez nem jelent 
különleges meglepetést. Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekarának 
hangversenye nagy esemény. „Tíz 
év továbbgondolva” – ezt a címet 
kapta az idei „Tavaszi Hangver-
seny”. Egy évtized: kerek szám, 
fontos szereplésekkel. Az elmúlt ki-
lenc tavasz repertoárjából válogat-
tak. Szilágyi Miklós karnagy így ír 
erről a műsorfüzetben: A választott 
művek „ízelítőt szolgálnak, bete-
kintést engednek a kulisszák mögé, 
megmutatják ennek a 153 éves 
intézménynek azt az utolsó piciny-
ke szeletét, ami karnaggyá érésem 
első tíz évét jelenti.”
A bevonuló együttes, miután elfog-
lalta helyét, önmagában is lenyű-
göző látványt nyújtott. A kibővített 
pódiumon egy fiatal, szép, tehet-
séges, csillogó zenekar fogadta a 
közönséget. A külsőségek tetsze-
tősségét – amint megszólaltak az 
első hangok – jelentéktelenné tette 
a zenei élmény.
Az este folyamán tíz plusz egy zene-

mű csendült fel. Az István a király 
(Beethoven-Szörényi) Nyitányának 
hangjaival már érezhető volt: cél 
az igényes megszólalás! A kitűnő 
hangszerelés (a karnagy érdeme) 
ünnepélyes, lelkesítő hangzataival 
magával ragadta a hallgatóságot.  
Ahogy az üstdob ritmusával kinyílt 
a dallam, majd megnyugodott, 
hogy tovább fokozza az élményt – 
a már részleteiben többször hallott 
mű –, vitathatatlan érettségről ta-
núskodott. Hatásos, bátor kezdés, 
de miként lehet legalább tartani a 
szintet? 
Az „Újvilág” szimfónia fináléja 
(Dvorák) sem engedte el a hall-
gatóság figyelmét. A mű dinami-
kájának váltakozása megérdemelt 
zenei beteljesüléssel jutalmazta a 
zenekart és a közönséget is. Az ezt 
követő „Tegnap öröme” (Samuel 
R. Hazo) szelíd fuvola-bevezetőjé-
vel, kinyíló dallamával, a ritmus-
szekció „fűszereivel” kedveskedett 
a nagyérdeműnek.
Ezután a figyelmet E. Huckbery 
„Arany kör”-e tartotta fenn. Lírai 

szaxofonbetétjével, kellemes hang-
zataival – ha például ez lett volna 
a záró szám – bizonyára többen a 
fődallamot fütyörészve indultunk 
volna hazafelé.
A szünet előtt ugyancsak egy siker-
darab „zaklatta fel” a közönséget. 
C. M. Schönberg Miss Saigon c. 
művének részletei csendültek fel.
Az előadás napja (május 4-e) nem-
csak a tűzoltóké, hanem ez a nem-
zetközi Star Wars nap is. Egy ilyen 
sikerdarabbal vetekedni, utána 
bármilyen művet előadni: kockáza-
tos vállalkozás. Azonban a karnagy 
és a zenekar tudta, mire vállalko-
zik, amikor felkonferálták Szilágyi 
Miklós Decem anni (Tíz esztendő) 
című ősbemutatós szerzeményét. 
Ha akarnám, sem tudnám kikez-
deni a tehetséges karnagy-zene-
szerzői munkáját: „…önmagam 
és remélem, a hallgatóság örömére 
írtam a kőszegi zenészek hang-
szereire” – mondta a szerző. A mű 
egy könnyed és egy fennkölt téma 
váltakozása és találkozása – foglal-
hatnánk össze –, másként megfo-
galmazva: ismétlődő, dallamvariá-
ciók, meglepő, végül elsöprő zárás, 
zenei csúcs. Profi szerkesztés, olyan 
darab, amit az együttes teljes mér-
tékben a magáénak érezhet, és 
talán ettől gondolhatja úgy a pub-
likum is, hogy – fennkölt szavak 
– a mű a világ nagy színpadain is 
megállná a helyét!  
Ismerős dallamok elegyét hozta 
R. R. Bennett Amerikai táncok 
című darabja, mielőtt egy újabb 
népszerű, táncra késztető előadás, 
a Dixilend Jambori (J. Warrington) 
klubhangulatot teremtett. A fúvó-
sokhoz társuló „lépegető” basszus-

gitár és a négy szólista (Filinger 
Gyöngyvér/szaxofon, Bertalan 
Gábor/harsona, Drescher Gábor/
trombita és Horváth Roland/kla-
rinét) mellől már csak a csillogó 
öltözetű tánckar „hiányzott”.
Hazai dallamokkal zárult a műsor. 
A „napszemcsis” válogatás (Lerch 
István: Charlie, hangszerelte Sz. 
M.) ismert slágerek nagyszerű fú-
vós zenekari adaptációja.
Az est ezzel zárult volna, de kap-
tunk egy ráadást. Az elismerő taps 
kíséretében Szilágyi M.: Kőszegi 
vitéz induló című szerzeményével 
búcsúzott Kőszeg Város Koncert Fú-
vószenekara.

  ***
Szilágyi Miklós és a zenekar, a vá-
ros ünnepe volt ez az este. (Itt volt 
a korábbi karnagy, Csárics Sándor 
is.) Huber László köszöntőjében 
felidézte a közelmúlt zenekari tör-
ténetét, míg „eljött ez a csillogó, 
élénk tekintetű, ám szigorú, szó-
kimondó, egyenes ember, Szilágyi 
Miklós úr”. További dicsérő szavak 
kíséretében átadta Kőszeg Város 
Polgármesterének Elismerő Okle-
velét. Bakos György elnök, a zene-
kar tagsága ugyancsak elismerését 
fejezte ki a karnagynak és az ifjú-
sági zenekart vezető feleségének. 
Ezúttal is köszöntötték új zenész-
társukat (Vágfalvi Simon) és a 
ballagókat, diplomázókat (Horváth 
Anna, Horváth Fruzsina, Horváth 
Marcell, Iszak Balázs, Bokor Gré-
ta, Dr. Király Péter) és a zenekar 
dubrovniki maratonfutóit (Bertalan 
Gábor, Biegner András, Horváth 
András, Horváth Szilárd). A koncer-
ten Bakos Márton konferált.

Tóthárpád Ferenc

SZUPERGYORS  
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ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.
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elektronikus számlakép fogadását e-mail 
üzenetben és a számla határidőn belül  
történő pontos kiegyenlítését. További  
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.
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május 31–től

augusztus 1-ig

MÁJUS 31.  JÚLIUS 31. 40 ÉV ÖRDÖGSZEKÉREN 
Ilovszky Béla színházi fotográfus kiállítása

JÚNIUS 4.  BALLADA ÉJJEL 

JÚNIUS 7. KŐSZEGI VONÓSOK HANGVERSENYE

JÚNIUS 8.  (esőnap jún. 10.) SCARNACCI BUSI  
KAVIÁR ÉS LENCSE  
JÚNIUS 12.  KÖRHINTA – Pöttömszínház 

JÚNIUS 12.  (esőnap jún. 13.) 
MARK ST. GERMAI TÁNCÓRÁK

JÚNIUS 15.  (esőnap jún. 16.) GESZTI G
A PÁL UTCAI FIÚK 

JÚNIUS 18.  SZERENCSÉNEK SZERENCSÉJE  
(Magyar Népmese Színház)

JÚNIUS 20.  (esőnap jún. 21.) A PISZKOSAK 
REJTŐ JENŐ NYOMOKBAN – Spakli bohózat

JÚNIUS 22.  (esőnap jún. 23.) 
YASMINA REZA AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE 

JÚNIUS 25.  (esőnap jún. 26.)  EZEREGY OPERETT 

JÚNIUS 27.  HEDRY MÁRI ZRÍNYI ILONA

JÚNIUS 29.  (esőnap jún. 30.) DÖMÖT D  
SECOND LIFE, AVAGY KÉTÉLETEM 

J A BOLDOG HERCEG – A Kőszegi  
Várszínház és a Mesebolt Bábszínház közös bemutatója 

JÚLIUS 7.  A MEDICI UDVAR ZENÉI –  
CUSTOS CONSORT RÉGIZENE

JÚLIUS 11.  (esőnap júl. 14.)  
BOLB SZENT GALAMB CSOPORTTERÁPIA – 
mjúzikelkámedi két részben  
A Kőszegi Várszínház bemutatója 

J (esőnap júl. 14.)  
BOLB SZENT GALAMB CSOPORTTERÁPIA – 
mjúzikelkámedi két részben 

J (esőnap júl. 18.)  
BOLB SZENT GALAMB CSOPORTTERÁPIA – 
mjúzikelkámedi két részben 

J   (esőnap júl. 22.)  
BOLB SZENT GALAMB CSOPORTTERÁPIA – 
mjúzikelkámedi két részben 

JÚLIUS 23. CARLY WI MI ÉS ŐK 

JÚLIUS 25.  (esőnap júl.26.) C CHAPM   
NE MOST, DRÁGÁM! 

JÚLIUS 27.  (esőnap júl. 28.)  
SZÉTTÉPVE – KONCERTSZÍNHÁZ – Zenés szembenézés 
Szabó Kimmel Tamással 

JÚLIUS 29.  (esőnap júl. 30.)  
CIRILL G DIPLOMÁCIA 

JÚLIUS 31.  (esőnap aug. 1.) LEVITÁCIÓ – A Kőszegi 
Várszínház és Gergye Krisztián közös bemutatója

AUGUSZTUS 1.  CINÓBER HADMŰVELET – a Kőszegi 
Várszínház, a Soltis Lajos Színház és a Kb 35 Inárcs –  
RÉV Színház közös bemutatója
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Búcsú Kőszegtől
Németh Csaba káplántól búcsúzott 
Kőszeg és Kőszeghegyalja hívő kö-
zössége; várakozással üdvözölték 
őt a zalai dombok lankás vonulatai 
s kilenc település.  
Lelkipásztori életének kezdeteit 
idéztük fel: „Két gyönyörű hónapot 
tölthettem itt, egy gyönyörű várost, 
egy gyönyörű tájat ismerhettem 
meg Kőszegen. Itt tapasztalhattam 
meg igazán, hogy mit is jelent egy 
nagy közösségben lelkipásztorkod-
ni” – emlékezett vissza. 
Fontos dátumként a 2011-es eszten-
dőt említette. Diakónusként érkezett 
ide, ahol kereszteléseket végzett, és 
a temetéseken is ott volt a gyászoló 
család mellett – mint megfogalmaz-
ta –, „szentmiséről szentmisére ta-
pasztalhattam a kőszegiek szeretetét, 
akár a Rózsafüzér Társulatét, akár a 
hétköznapi misére járókét.” 
A következő jelentős dátum 2014 
nyara. Ekkor értesítette a Püspök 
Úr arról, hogy Kőszegre helyezné 
káplánnak. Ismerősként térhe-

tett vissza. Sokan 
köszöntötték már 
az érkezése nap-
ján, egy szép júliusi 
estén. A legszebb 
pillanatokat nehe-
zen lehet felsorolni, 
mert, ahogy Csaba 
atya mondta: „Amit 
kaptam, sokszor 
nem is tudom szóval 
kimondani, de ami 
legjobban megérin-
tett engem, az em-
bereknek a vágya a 
Jóisten után!” A leg-
fontosabbak között 
említette a környező települések 
szolgálatát is, hiszen falusi ember-
ként mindig is szerette a vidéket. 
Három pontban foglalta össze a 
számára legfontosabbakat:
A fiatal korosztály fogékonysága a 
hittel kapcsolatos élményekre. Nem-
csak az általános, hanem a középis-
kolákban is oktatta a hittant. Az ott 

tapasztalt lelkesedés is ösztönözte, 
mert hosszú távra gondolkodott. 
Ahogy Szent Pál mondta, az egyik 
ültet, a másik öntöz, a növekedést 
meg a Jóisten adja! Másodikként 
említette a civil szervezetekkel ki-
alakult nagyon jó kapcsolatát. Igye-
kezett együttműködni a városban 
működő tánccsoportokkal, a tűzol-
tókkal, a sportolókkal… Harmadik-
ként – mint a legfontosabbról – szólt 
a hívek szeretetéről. „Amikor idejöt-
tem, és azóta is, főleg az ünnepek 
táján, vagy akár valamely évforduló 
kapcsán, olyan jól esik a családok-
nak a szeretete, amelyek befogadtak 
maguk közé… a templomba járó 
emberek szeretete. Mindig találtak 
alkalmat arra, hogy keressenek, és 
én is nagy örömmel vettem részt 
az életükben, hiszen a papság nagy 
ajándéka, hogy az emberi élet ki-
emelkedő eseményeiben, pillanatai-
ban ott lehetünk a családok mellett.”
A kérdésre, hogy mi volt a nehéz-
ség, gondolkodás nélkül így vála-
szolt: „A városi életforma. Falusi 

gyerek vagyok, nekem a várost 
kihívás volt megszokni. Főleg itt, 
Kőszeg szívében, a gyönyörű szép 
Jurisics téren, ami azért évente jó 
párszor hangos, élettel telivé válik. 
Nehéz volt megbarátkozni a csend 
hiányával, ami a faluban a min-
dennapokhoz tartozik.”
Sok, jeles egyházi személy kezd-
te pályáját, teljesítette szolgálatát 
Kőszegen. Egy káplán egy-egy plé-
bánián általában két-három évet 
szokott tölteni. Várható volt, mégis 
hirtelen jött Püspök atya plébá-
nossá kinevező levele. Csaba atya 
számára nem ismeretlen a szülő-
falujától húsz kilométerre fekvő 
település, Páka. Mielőtt Kőszegre 
került, a szintén közeli Lentiben 
szolgált, és Pákán is megfordult, 
ott, ahol ezentúl még nyolc másik 
falu hitéletét is vezetni fogja.
Egy korszak lezárásaként Húsvét-
hétfőn, a fél tízes misén találkoz-
hattunk vele utoljára. Csaba atya 
szimbolikusan is útra kelt! Szent 
Márk ünnepének reggelén hagyta 
el a várost, húsvét második vasár-
napján már – plébánosként – a pá-
kai templomban celebrálta első mi-
séjét, hogy továbbra is hű maradjon 
választott jelmondatához: „Mert az 
Úr színe előtt fogsz járni, hogy elő-
készítsd az Ő útját.” (Lk.1,76b)

Tóthárpád F.

Festőkurzus
„Tájképek dicsérete – ösvények 
a fényben” címmel nyílt kiállítás a 
lovagteremben április 25-én. A Kő-
szegi Művészeti Egyesület vendége-
ként a bajorországi Kaufbeurenből 
– Szombathely testvérvárosából 
– Christian Burkhardt hozta el 
munkáit Kőszegre. A különleges 
megnyitón a látogatókat Gerhardt 
Krutzler alelnök köszöntötte, a kiál-
lítást dr. Lőrincz Zoltán nyitotta meg. 
Ötletgazda és kurátor Hannelore 
Birnmeyer. (A válogatás május 26-
ig, hétfő kivételével naponta 10-től 
17 óráig megtekinthető.) 
A terem falain szépen elrendezett 
festmények fogadják a látogatót. 
Mint valami óriási bélyegillusztrá-
ciók mutatják magukat a képek. 
Harmincöt, többnyire élénk színek-
ben pompázó, fény-árnyék játéká-
val csalogató alkotás hívja magá-
hoz a kutakodó tekinteteket. Nem 
elég a megfelelő távlatból élvezni 
a látványt, közelebb is kell lépni, 
hogy láthatók legyenek a finom 
kidolgozások részletei is. Christi-
an Burkhardt mesterien bánik az 

alapszínekkel (vörös, kék, sárga) és 
azok keverékeivel. 
A ceruzával felvázolt művek készí-
tésének folyamatába a helyszínen 
is betekinthetett a közönség. A la-
zúrosan felvitt világos színek által 
megfestett „alapozás”, a kitörlés, 
a fröcskölés, a „fedőszínek” felvi-
tele és ezek variációja vezetett egy 
új kép elkészültéhez, amely – idő 
hiányában – természetesen nem 
nyert olyan kidolgozottságot, mint 
a falon látható alkotások, vagy az, 
amelyik ajándékként talált szeren-
csés gazdájára, a „produkció” még-
is a teljesség élményét adta. 
A művész – mint a díszes kivite-
lű ismertetőjében olvasható – „a 
fényképész szemével” találja meg 
a kép részleteit. Műveit egy „időt-
len” naptáron is élvezhetjük. (Az 
eladásból befolyt összeg egy része 
a KME működését segíti.) Ritka le-
hetőség, hogy élőben is láthatjuk, 
sőt tanulhatjuk az akvarellkészítés 
rejtelmeit. Christian Burkhardt kez-
dő és gyakorlott festőket vár május 
25-én, szombaton 10-től 13 órá-
ig egy rendhagyó festőkurzusra: a 
várudvarba!

Tóthárpád F.

Egyháznak 1%
A Kőszegi Plébánia felhívja az 
adóköteles hívek figyelmét arra, 
hogy az adóbevallással együtt 
rendelkezni lehet az adó 2 x 1 
%-ról, amely nem kerül külön 
pénzbe. Az egyik 1 %-ot az 
egyház javára, a másik 1 %-ot 
valamelyik alapítvány vagy in-
tézmény javára lehet felajánlani.
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Verbita atyák életéről
Jövőre lesz 70 éve, hogy 
a verbita atyákat a ha-
talom elűzte Kőszegről. 
A szomorú évforduló 
„előestéjén”, május 27-
én (hétfő) 16.30 órakor 
lesz a lovagteremben 
Kiss János: A küldetés 
folytatódik című könyv 
bemutatása.  A Kőszeg-
ről indult és negyven 
év után visszatért hét 
verbita atya  meséli el 
életét, munkáját.  Meg-
tudjuk, voltak-e kannibálok között, 
olvashatunk a sváb származású Hirth 
atya családjának kitelepítéséről.
Arról, hogyan menekült meg az 
iszapból Halász atya, miért nincse-
nek ikrek a Fülöp-szigeteki őslako-
soknál, letartóztatták Gréger atyát 
és Szombathelyen az ÁVO pincéjé-
ben kínozták, hogyan fogadták az 
indiánok Szabó atyát, miért mehe-
tett 60 évesen misszióba Sándor 
atya. Mindannyiukban közös, hogy 
a misszionárius feladatokat vállaló 
verbita atyák küldetésük során is-
kolákat, kórházakat, templomokat 
építettek. Az életüket örökíti meg a 
könyv, amelynek bemutatóján kö-
szönti a vendégeket dr. Székely Já-
nos megyéspüspök és Huber László 
polgármester. Dr. Bariska István 
és Devecsery László mutatja be a 
könyvet, amely a Szülőföld Könyvki-
adó gondozásában jelent meg. 

tudjuk, voltak-e kannibálok között, 

KŐSZEGI 
MISSZIONÁRIUSOK 

Jövőre lesz 70 éve, hogy Ma-
gyarországon a szerzetesren-
dek működési engedélyét a 
kommunista államvezetés 
megvonta. Csupán négy, kor-
látozott létszámú szerzetes 
közösséggel tett kivételt, me-
lyek nyolc katolikus gimná-
ziumot láttak el. A be til tot -
tak között volt az Isteni Ige 
Társasága is, népszerű nevén 
verbiták a maga 12 papjával, 
58 papnövendékével, 24 misz-
sziós testvérével és 20 test-
vérnövendékével, de ehhez a 
majd 114 személyhez hozzá 
kell még számítanunk azokat, 
akik már a megelőző években 
hazájuk, elhagyására kénysze-
rültek, és azokat is, akik mint 
gimnazista növendékek let-
tek szélnek eresztve. 
 
Azonban, ahogy a Minden-
ható hetven év fogság után 
hazavezette az Ószövetség 
választott népét, úgy azt sem 

Kőszeg a természeti szépsége, tör-
ténelmi, irodalmi, tudományos, 
építészeti örökségei mellett, régtől 
fogva ismert iskolaváros volt. Gon-
doljunk csak  az egykori Bencés gim-
náziumra, a mai Jurisich-ra, vagy a 
Gyurácz-féle Evangélikus Liceumra.  
Tanítóképzés is folyt a városban 
1926–1958-ig. Volt Polgári Fiúis ko -
lája, a Domonkos Nővérek 1868-ban 
alapítottak  magyar tanítási nyelvű 
iskolát. Itt működött az Ottlik-féle kadétiskola, 1913-tól pedig a 
vasutas árvaház is, melynek 92 éves fennállása során 35 évig magam 
is tanára, az utolsó 15-ben igazgatója voltam. Ma már csak kevesen 
tudják, hogy a Missziósház is az iskolák sorába tartozott. 1924–25-ben 
határozta el Kőszeg plébánosa, Kincs István apát úr, –  aki íróként 
is ismert és népszerű volt, – hogy a közelgő Szent Imre év alkalmá-
ból a városban újabb szerzetes közösséget, a verbitákat telepítse le. 
Az akkor még fiatalnak számító bencés gimnázium jó lehetőséget 
nyújtott a missziós növendékek nappali tagozatos képzésére.  A Szent 
Imre Missziósház 1930-ban nyitotta meg kapuit. Ahhoz a jubileumi 
évhez kapcsolódóan, amelyet Szent Imre halálának 900. évfordu-
lója alkalmából tartottak országszerte. Itt készültek missziójukra 
húsz éven át azok a fiatalok, akik szerzetesként kívánták terjeszteni 
az evangéliumot a világ azon részein, ahol Jézust még nem ismer-
ték. 1950-ben a hatalom  feloszlatta a rendeket.  A húsz éves mű-
ködése során annak a közel ezer tanulónak a nagy része – akik Bu-
datétényben, vagy az 1942-ben Kiskunfélegyházán megnyílt intéz-
ményben tanultak – a túlnyomó többsége Kőszegen készült a hi-
vatására. A megszüntetést követően – az időközben külföldön fel-
szentelt misszionáriusok – szétszóródtak a nagyvilágban. Aztán 40 
év távollét után hazarendelték őket, mert Magyarország lett az új 
evangelizációs terület.  Közülük hetet közelebbről is megismerhet-
tem. Róluk, életükről szól ez a riportkönyv… 
 

Kiss János 
 

engedte meg, hogy Újszövet-
ségi szerzetes népe remény 
nélkül haljon el, negyven 
évvel később, megadta az új-
rakezdés lehetőségét. A 70 
éves fájdalmas évforduló mellé 
ajándékozott egy másik, 30 
éves örömtelit is. Az írót, Kiss 
Jánost 1990-ben mélyen meg-
érintette az örökifjúnak tűnő 
atyák visszatérése hazájukba 
a misszióból. Így elhatározta, 
hogy a szétszóratás kollektív 
drámáját és az újraindulás 
örömét külön-külön inter-
júk által a személyes élmé-
nyekkel hozza közelebb az 
olvasóhoz. A személyességen 
túlmenően további gazdag-
ságot ad a műnek, hogy ez a 
társaság missziós szerzetes-
rend, így élményekben is 
többel tud szolgálni. 
 
Azonban a könyv legnagyobb 
érdeme a tanúságtétel. Ta-
núság Isten szeretetéről és 
nagyságáról, hogy mindig 
Övé az utolsó szó, és ez a szó: 
Akarom, hogy légy! 
 

 P. Tóth Zoltán 

KISS JÁNOS

A küldetés 
folytatódik
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2019. május 25. (szombat) 

Találkozó: 10.00 óra Tourinform iroda
Kőszeg Fő tér 2.

Útvonal: Mátyás az igazságos király nyomában /4 km/
Túravezető: Bogáti András

Részvételi szándékát jelezze május 23-ig.
E-mail: ine@t-online.hu  Tel: 94/563-120

 JÚNIUS 14. (péntek)
20.00 Tábortűz meggyújtása, szabadtéri szalonnasütés
21.00 Utcai Táncház a Boglya Népzenei Együttessel és a 

Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttessel.
  

JÚNIUS 15. (szombat)
111.00 Zenés menet a falu utcáin – Csepreg Város 

Fúvószenekara
12.00 Megnyitó ünnepség – Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Derű Néptánccsoport és a Buccsi Rezedák és

Bóbiták műsora
14.00 Lukácsházi Gyöngyház Óvoda gyermekeinek műsora 

14.30 APACUKA zenekar gyerek műsora
15.30 Tézsula Hagyományőrző Énekkar 15.30 Tézsula Hagyományőrző Énekkar 

16.00  Varnyú Country
17.00 KIS GROFÓ

18.00 Eredményhirdetés, malacsültek értékelése
18.30. Tombola 

21.00 DJ. Dévényi Tibi bácsi
Bál: Dancing Duo

Szombaton malacsütő verseny, 15 órától kóstoló!                   Szombaton malacsütő verseny, 15 órától kóstoló!                   
A tombola fődíja egy élő malac!

 
A rendezvény ideje alatt kirakodó vásár, INGYENES ugráló 
vár, Luu bohóc, tűzoltó hab-party, kerékpáros ügyességi 
verseny a Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával, 

iparos játékok!
Szombaton 13.00-17.00. VÉRADÁS a Faluházban!Szombaton 13.00-17.00. VÉRADÁS a Faluházban!

Támogatók: Vas megye Önkormányzata, Szárnyas Kft., GSd Pig Kft.
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház.
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Könyvtári hírek
2018-ban a könyvtár útjára indított egy kezdeményezést, amellyel mun-
katársai szeretnék kifejezni megbecsülésüket azoknak, akik valamilyen 
formában kiemelkedően részt vesznek az intézmény mindennapi életében: 
akik évek óta hűséges látogatók, rendszeresen kölcsönöznek, olvasnak, és 
részt vesznek a rendezvényeken. Idén Szörfi Istvánné olvasó kapta a 2018. 
„Év könyvtárlátogatója” díjat a könyvtárosok szavazatai alapján.
RENDEZVÉNY
Május 21. (kedd): Párhuzamos univerzumok (A dalszövegírás titkai) 

címmel Fűzfa Balázs irodalomtörténész beszélget Beck Zoltán ze-
nész, dalszerző, egyetemi adjunktussal két időpontban. 15 órától a 
rendhagyó zenés órára a fiatalokat hívják, 17 órától minden érdeklő-
dőt várnak az 1. emeleti olvasóterembe.

MÁJUS 29. (szerda) 10 óra: Baba-mama játszóház
JÚNIUS 3. (hétfő) 17 óra: Agykontroll-klub (az első emeleten) és Ké-

zimunka-kör (a második emeleten)
JÚNIUS 7. (péntek) 17 óra: Írjál és szeressél címmel könyvbemutató 

és dedikálás. A szerzővel, Nyáry Krisztiánnal Fűzfa Balázs iroda-
lomtörténész beszélget könyveiről, irodalomról és/vagy bulvárról. 

 14 órakor rendhagyó óra keretében a tinik találkozhatnak az íróval.
JÚNIUS 11. (kedd) 16 óra: A Triola Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Nagy 

László EGYMI-ben lakó tanulóinak munkáiból készült kiállítás meg-
nyitója. A gyerekek alkotásai június 21-ig tekinthetők meg a 2. eme-
leten, a gyermekrészlegben.

FELHÍVÁS nyári táborra!  A kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár 
négynapos bentlakásos „Ottlik – irodalmi tábort” szervez, irodalmat ked-
velő 16-18 éves középiskolás fiataloknak 2019. június 20-23 között, aho-
vá várjuk Kőszeg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Peresznye, Ólmod, Pusztacsó, 
Nemescsó, Kőszegpaty és a környék fiataljait.
A tábort Dr. habil Fűzfa Balázs irodalomtörténész szakmai vezetésével, 
neves előadók bevonásával szervezik az eredeti környezetbe.
A diákok számára a 3 éjszaka szállásdíja, a napi háromszori étkezés és a 
programokon való részvétel  ingyenes.
Jelentkezni Németh Brigittánál lehet a könyvtárban.

Programajánló
Május 14. Hollik István (FIDESZ) fórum - Jurisics vár
Május 18.   30 éves a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes – Jurisics 

vár lovagterem
Május 19. Zarándoklat Steinbergbe/Ausztria indulás: gya-

log 12.30 órakor Rattersdorfból, busszal 15 órakor 
Kőszegfalváról.

Május 21.   10.00 és 13.30  Gyermekszínházi Bérlet – Gara-
bonciás együttes műsora – Jurisics vár

Május 23. 17.30 Nagyapámtól hallottam – beszélgetéssoro-
zat kőszegi mesterekről /Hagyományok a kőszegi 
szőlészetben és borászatban/ Arany Egyszarvú Patika

Május 24. 9.00-16.00 Magyar Régészet Napja – Rejtőzködő 
múltunk /Fő tér 1./

Május 24. 9.00-16.00 Magyar Régészet Napja – Miniatűr 
ásatás /Múzeumpedagógiai foglalkozás, Arany Egy-
szarvú Patika/

Május 24-26. Bozsoki Kalapos Napok és Dalos Találkozó 
Május 25. 160 éves a Concordia-Barátság Énekegyesület – 

kórusfesztivál – Jurisics vár
Május 25-26. Országos Természet- és Környezetvédelmi Film-

napok a természetvédelmi látogatóközpontban
Május 26.     Városi Gyereknap  
Május 26.  Hősök Napja – Jurisics tér 
Május 27.  Szülőföld Kiadó Könyvbemutató – lovagterem
Május 30. 17.30 Nagyapámtól hallottam – beszélgetésso-

rozat kőszegi mesterekről /Szíjgyártó- és nyerges 
mesterség/ Arany Egyszarvú Patika

Május 31.  40 év ördögszekéren című színházi fotókiállítás 
megnyitója – Ilovszky Béla – Jurisics vár lovagterem

Június 1.  Dance Jam évadzáró műsor – Jurisics vár lovagterem
Június 4.  Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés és 

„Ballada éjjel - válogatás az erdélyi magyar lírából”  
Joós Tamás és Kovács László estje

Június 6.  Be-Jó évadzáró műsor – Jurisics vár lovagterem 
Június 7.  Kőszegi Vonósok koncertje – Jurisics vár lovagterem
Június 9.  XI. Kőszeghegyaljai Nyitott Pince Nap – Pogányok
Június 12.  10.00 Körhinta-Pöttömszínház – lovagterem
Június 13.  17.00 Budaker Gusztáv Zeneiskola évzáró 
Június 15. Cőgerek Napja
Június 15. XX. Falunap és Hajdina Fesztivál – Kőszegfalva
Június 16.  Szent Vid búcsú és Gesztenyevirágtúra – Velem

Lépjünk együtt
„Lépjünk együtt az egészségünkért!” mottóval alakult gyaloglóklub Kőszegen 
május 8-án. Céljuk a gyaloglás, a rendszeres testmozgás népszerűsítése, főleg 
az idősebbek, nyugdíjasok körében. A sétákat egy órásra tervezik, aki elfáradt, 
hamarabb is elbúcsúzhat. A mozgás jó hatással van a szív, a tüdő, sőt a látás 
működésére is. Indulás minden szerdán 17 órakor a Fő téri Tourinform iroda 
elől. Az első sétát május 15-én Németh Lászlóné (Teca) vezeti.

Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara zenekaros tábort szervez 
július 15 – 19. között. A növendékek megismerkedhetnek a közös 
zenélés szépségével szabadidős tevékenységgel fűszerezve. A részvéte-
li díj (15.000 Ft/fő) tartalmazza a napi egy meleg étkezést, a bécsi ki-
rándulást útiköltségét. Fúvós és/vagy ütőhangszeren tanuló növendék 
jelentkezését várják, aki legalább 2 éve zenél. Tel: +3630/574-7987; 
E-mail: gasztonyi.eszter@gmail.com 

Pedikűr – Lábápolás – Fußpflege
Kőszeg, Szűk utca 3.

Grozdits Virág
+36 30 342 22 84
Kőszeg és környéke

Dance Jam – újabb sikerek 
A Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetségének Országos Bajnok-
ságán 10 dobogós helyet szereztek a Dance Jam táncosai. A Kortárs-
modern tánc, gyerek-szóló kategóriájában a dobogó mindhárom fokára a 
kőszegi lányok állhattak fel. A nagy teljesítményt erős és népes mezőny-
ben érték el. Gratulálunk! Június 1-én a Dance Jam évadzárója része-
ként bemutatják az Érzelmek szimfóniája című tánckoreográfiát, amely a 
Schindler listája című film betétdalára készült. Hogy a táncosok lássák a 
valóságot, elutaztak Auschwitzba.
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XI. Kőszeghegyaljai
Nyitott Pince Nap

2019. június 9. vasárnap 10.00 – 19.00 óra

Pogányok – Cák
www.koszegibor.hu/nyitottpince19

Sportágválasztó
A Kőszegi Sportegyesület jó idő esetén a városi gyereknappal együtt 2019. 
évi sportágválasztót tart május 26-án vasárnap 13.30 – 16.30 óráig a  
Jurisics várban és a Diáksétányon. A rendezvényen a szakosztályok bemu-
tatják a sportág jellegzetességeit, érdekességeit. Korábbi neves sportolók 
is részt vesznek az eseményen. A helyszínen lehetőség lesz kipróbálni az 
adott sportágat. Minden Kedves Vendéget, elsődlegesen gyermekeket sze-
retettel vár a Kőszegi Sportegyesület Vezetősége.

Viseletbemutatók
A Kőszegi Ostromnapok Egyesület szervezésében (A TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2018-00037 – „Városvédő identitás” című pályázat keretében) 
kibővül a magyar hősök emlékünnepe. A megemlékezést követően XVI. 
századi és I. világháborús fegyverzet és viseletbemutatók, toronyze-
ne, táncbemutató, íjászat és szablyavívás várja az érdeklődőket. 
A jelenlévők ízelítőt kapnak a honvédek, katonák, tűzoltók és a kőszegi 
darabontok életéből. A programokon való részvétel ingyenes!
Időpont: 2019. május 26. (vasárnap) 15.00 – 17.00 óra.
Helyszín: Jurisics tér (Hősök tornya, Tábornokház)
További részletek: www.facebook.com//KoszegiOstromnapok

Május 21-én 11.00 órakor az Élet 
Menete Alapítvány kiállítás meg-
nyitója, és táblaavatás lesz Kősze-
gen a vasútállomáson. A kiállítás 
megtekinthető május 25-ig hét-
köznap 8.00 – 17.00 óra között, 
hétvégén 9.00 – 16.00 óra között. 
A megnyitón beszédet mond: 
Szalay-Bobrovniczky Vince helyet-
tes államtitkár, Básthy Béla alpol-
gármester, Mezei Péter, a Kőszegi 
Zsidó Hitközség elnöke, Heisler 
András, a Mazsihisz elnöke, dr. Verő  

Élet Menete kiállítás
Tamás főrabbi, Gordon Gábor, az 
Élet Menete Alapítvány elnöke.
A kiállítás fő gondolata: emlékez-
ni és emlékeztetni mindannyiunk 
kötelessége. A helyszín kegye-
letértékű. 1944. május 11-én a 
kőszegi zsidóságot a Báró Schey 
Fülöp u. 8. sz. (ma Zrínyi u.) alatti 
házban kialakított gettóba zár-
ták, majd június 18-án a kőszegi 
vasútállomásról a szombathelyi 
gettóba vitték őket, onnét tovább 
Auschwitzba. 

Gyereknap az EGYMI-ben
Diákönkormányzati nap lesz május 30-án (csütörtökön) a Dr. Nagy László 
EGYMI-ben (Kőszeg, Kiss J. u. 31.). 8.00 órakor a diákigazgató átveszi a 
hatalmat, majd a gyermekprogramok tárháza várja a tanulókat, a hozzátar-
tozókat, és minden kedves látogatót. Néhány kiemelt program: „hab-party”, 
lovaglás, paintball, dotto, ugrálóvár, élő biliárd, kutyakiképzési bemutató, 
akadálypálya, motoros rendőrök, számszeríjászat, Maggie- Tomsa: élő zene, 
retro zenék, ARTISTIK: Pop-rock zenekar, élő zene, mai-régi slágerek, Peti-
Ati duó: mulatós élő zene, palacsinta és lángos sütés, sütemények, üdítők.
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Boksz
Sűrű a programja a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület Kőszeg és Bük verseny-
zőinek.
Hámori Ádám (91 kg) Belgrádban (Horvátország), a „Belgrade Winner” 
nemzetközi kupán lépett szorítóba (04.14.). Az első versenynapon a spa-
nyol Sampo Diast egyhangú pontozással intézte el. A második verseny-
napon az orosz, Vladimir Uzunian ellen is nagy tempót diktált, uralta a 
mérkőzést. Sajnos a bírák nem így látták: osztott pontozással ellenfelét 
hozták ki győztesnek. Hámori csalódottan vette tudomásul a döntést.
Buza Rafael (54 kg) a magyar junior válogatott tagjaként csapattalálkozó 
keretében Zágrábban (Horvátország) bokszolt (04.22.). A verseny első 
napján horvát ellenfelét győzte le egyhangú pontozással. A második na-
pon szerb ellenfele ugyanígy járt.
Ambrus Viktória (ifjusági 69 kg), a büki szakosztály versenyzője Murciában
(Spanyolország) lépett a kötelek közé. Az elődöntőben indiai Arundhati 
Choudhary ellen próbálta nyomás alá helyezni ellenfelét, aki jól kontrázott. 
Ambrus nem tudott érvényesülni. Osztott pontozással ellenfele nyert.
Április 12-én Gombai Dominik (utánpótlás 38,5 kg), Málics Róbert (büki 
szakosztály, ifjúsági75 kg) és Farkas Richárd (büki szakosztály) Bécsben 
bokszoltak. Gombai és Farkas bemutatót vívott. Málics nem bírt tapasz-
taltabb ellenfelével.
Az Utánpótlás Magyar Kupának (04.18-21.) Érd adott otthont. Buza 
Rafael (junior 54 kg) háromszor is bokszolt. Valamennyi mérkőzését döntő 
fölénnyel nyerve lett kupagyőztes. Elnyerte a „Legjobb junior” különdí-

jat. Buza Rómeó (junior 
52 kg) ugyancsak döntő 
fölénnyel jutott az elő-
döntőbe, ahol az első két 
menet bizonytalansága 
után későn hajrázott. 
Harmadik helyen vég-
zett. Lukács Tifani (büki 
szakosztály, junior 52 
kg) hullámzó mérkőzést 
vívott. Osztott ponto-

zással ellenfeléé lett a győzelem. Milos Mátyás (junior 66 kg) nem bírt 
ellenfelével.
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Labdarúgás: Áprilisi döntetlenek
Három mérkőzésen is döntetlent ért el a Kőszegi FC április 14-e óta. Ne-
héz eldönteni melyik pontosztozkodásnál szerzett pontot illetve vesztett el 
pontokat a csapat. Vépen 60 percen keresztül vezetett a csapat. A házi-
gazda a 90. percben egyenlített. A Körmend elleni „iksz” mindenképpen 
dicséretes, hiszen a pillanatnyi ezüstérmes ellenében érték el. Különösen 
értékes az őszi ötgólos vereség tükrében. A sereghajtó Ikervár ellen viszont 
a győzelem reményében utazott a csapat. A mérkőzés nem a kőszegiek 
szája íze szerint alakult. A házigazda a 33. percben már két góllal vezetett. 
A csapat tartását mutatja ugyanakkor, hogy az utolsó sípszóig küzdöttek. 
A 91. és 93. percben elért találatokkal mentették döntetlenre a meccset. 
Rumban a hazaiak hamar dűlőre vitték a dolgot. Háromgólos hátrányban 
sikerült ugyan szépíteni, de a negyedik rumi gól minden kérdést eldöntött. 
A rumiak sikerükkel hétpontos előnybe kerültek a táblázaton a kőszegi-
ekkel szemben. Az utolsó négy fordulóban ez aligha lesz ledolgozható. 
Az élmezőnyhöz tartozó Szentgotthárd elleni vereség tükrözi a pillanatnyi 
erőviszonyokat.

Eredmények: 22. forduló: Vép VSE-Kőszegi FC 1:1 (0:1), gól: Fehér, 
23. forduló: Kőszegi FC-Körmendi FC 1:1 (1:1), gól: Réti, 24. forduló: 
ÖTE Ikervár FC-Kőszegi FC 2:2 (2:0), gólok: Bujtás, Fehér, 25. for-
duló: Rum KSC-Kőszegi FC 4:1 (0:0), gól Tóth, Kőszegi FC-Kiswire-
Szentgotthárd VSE 0:2 (0:1).

Újabb öt győzelemmel a Kőszegfalva kilenc mérkőzéses nyerő sorozatot 
épített. Jó helyzetből várhatja a bajnoki hajrát. Nemeskoltának hatot, To-
ronynak és Vassuránynak öt-öt gólt rúgtak. Csak az Újperint úszta meg egy 
gólos különbséggel. Az utolsó öt mérkőzésen Pongrácz egyszer mesterhár-
mast ért el, Bozóki, Nagy és Slankovits egy-egy alkalommal duplázott. A 
következő két forduló sorsdöntő lesz. Ha a Kőszegfalva győz Telekes ellen, 
akkor 13 pontra nő az előnyük a harmadik helyen álló ellenfelük előtt. 
Azt követően a listavezető Bucsuval meccselve, győzelemmel egy pontra 
megközelíthetik őket a tabella csúcsán.

Eredmények: 21. forduló: Kőszegfalvi SE-NemeskoltaKSK 6:2 (), 
gólok: Pongrácz (3), Bozóki (2), Horváth, 22. forduló: Újperinti SE-
Kőszegfalvi SE 1:2 (), gólok: Mihácsi, Vida, 23. forduló Kőszefalvi SE-
Torony KSK 5:1 (4:0), gólok: Nagy (2), Bozóki, Horváth, Slankovits, 24. 
foduló: Gyöngyösfalu SE-Kőszegfalvi SE 0:3 (0:3), gólok: Slankovits 
(2), Nagy, Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 

Kosárlabda: Alsóházi play off
A Kőszegi SE kosárlabdacsapata az alapszakaszt a 10. helyen zárta a 12 
csapatos megyei bajnokságban (Szombathely Város és Városkörnyék). Az 
„alsóházban” a 9-12. helyezett csapatok döntik el egymás között a vég-
ső helyezéseket. A kőszegiek Vasvár ellen kezdtek. Idegenben minimális, 
egypontos vereséget szenvedtek. Hazai pályán kettő ponttal kellett tehát 
nyerniük a továbbjutáshoz. A kőszegiek szinte az első perctől kezdve ve-
zettek, de a Vasvár szívósan tartotta magát. Egy pillanatra sem lehetett 
megnyugodni. Szerencsére az utolsó öt perc a KSE-nek sikerült jobban, 
így a végére 10 pontos különbség alakult ki, így a Kőszeg jutott tovább. 
Az eredményhez a két mérkőzésen Barabás Krisztián 52 ponttal, Horváth 
Roland 27 ponttal járult hozzá. A hazai mérkőzésen dobásban négyen is 
elérték a 10 pontot. A csapat a 9-10. helyezésért a szombathelyi Deck 
Bistro együttese elleni, oda-visszavágó mérkőzésekkel zárja a szezont.

Eredmények: Alsóházi rájátszás a 9-12. helyezésért: Vasvári Kosár-
labda Sport-Kőszegi SE 60:59 (24:18, 15:15, 14:13, 7:13), vissza-
vágó Kőszegi SE-Vasvári Kosárlabda Sport 65:55 (15:15, 22:16, 6:7, 
22:17). Továbbjutott jobb kosáraránnyal a Kőszegi SE.

DIÁKSPORT
Iker érmek mezei futásban
A 111. Mezei Futó Magyar Bajnoksággal zárult a Mezei Futó Magyar Liga 

2019-es versenysorozata. A sorozatban 
is remekül teljesítő Iker Natália, a Balog 
iskola hetedikese, a Szombathelyi Sport-
iskola versenyzője (edzői: Lengyák György 
és Kamarás Ákos) a 3 km-es távon, kiváló 
futással, 9:52 perccel, második helyen ért 
célba, szerzett ezüstérmet. Iker az ötfordu-
lós sorozatban négy alkalommal indult. Két 
második és két ötödik helyezésével 25 pon-
tot gyűjtött és a második helyen zárt. Csak 
a nála egy évvel idősebb Csuta Dorottya 
(Pegazus Atlétika) előzte meg.

Foci Diákolimpia
A felső tagozatosoknál is lezajlott a körzeti labdarúgó Diákolimpia. A III. 
korcsoportban a büki csapat végzett az élen, s jutott a megyei döntőbe. 
A IV. korcsoportban a Tolnay és a Balog nem bírt egymással. A bükieket 
mindkét csapat 4 gólos különbséggel verte. Az első helyet és a továbbju-
tást a gyöngyösfaluiak több rúgott góllal érdemelték ki.
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nyegre. A sorsolás szeszélyéből Pusztai Dominik 
(32 kg) a későbbi győztessel kezdett, s szenvedett 
vereséget. A vigaszágon három technikai tussal 
menetelt a bronzmeccsig. Ott nagy csatában 
vereséget szenvedett, s lett ötödik. Hódosi Noel 
(38 kg) mind a négy mérkőzését magabiztosan, 
tussal nyerve bajnoki címet szerzett. Málovits 
Noel (54 kg) győzelem után, a második körben 
kikapott rutinos ellenfelétől. A vigaszágon három 
tussal bronzérmet harcolt ki. A Kőszegi SE a csa-
patversenyben előkelő hatodik helyezést ért el.

A Kőszegi SE lány birkózói első ízben képvisel-
tették magukat az országos bajnokságon. Áp-
rilis 13-án, Dunakeszin Pusztai Bianka (28 kg), 
élete első versenyén kiváló második helyezést 
ért el. Somfai Cintia (37 kg) ötödik lett.

Duatlon: Sprint OB

Április 27-28-án, lassan már hagyományosan, Ba-
latonbogláron rendezték a sprint távú duatlon és 
mix-váltó országos bajnokságot. Kedvező időben 
rendezték a versenyt. A futást erős emelkedő(k) 
nehezítették, a kerékpározást a 7-es főút jó mi-
nőségű aszfaltján teljesítették a versenyzők. A 
kőszegiek örömére és büszkeségére a serdülő fiú, 
az újonc 1 és az ifjúsági lány csapat egyaránt a do-
bogó legfelső fokára állhatott. Egyéniben Kovács 
Leventének (újonc 1) és Hóbor Péternek (senior 2, 
45-49 év) járt a legfényesebb érem.

Eredmények csapat újonc 1 lány (0,8 km fu-
tás-2 km kerékpár-0,25 futás) 1. Kőszegi Triatlon 
és Úszó Klub (KTÚE) 31:46, serdülő fiú (2-8-1) 
1. KTÚE 1:21:03, 9. KTÚE 1:27:59, ifjúsági lány 
(5-20-2,5) 1. KTÚE 3:13:20, gyermek mix váltó 
(4x1-4-0,5) 3. KTÚE 59:08, egyéni (1-6 helye-
zés, valamennyien KTÚE) újonc 1 fiú 1. Kovács Le-
vente 9:35, lány 4. Hóbor Enikő 10:08, gyermek 
fiú 5. Hóbor Lehel (2-8-1) 26:20, ifjúsági lány 6. 
Hóbor Eszter 1:02:58, senior 2 (45-49 év) (5-20-
2,5) 1. Hóbor Péter 57:11, senior 3 (50-54 év) 
(5-20-2,5) 2. Gódor Béla 1:02:38.
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DIÁKSPORT
Babérkoszorús balogosok

A megyei Mezei Futó Diákolimpián az általános 
iskolás korcsoportokban az Árpád-házi iskola 
és a Balog iskola két-két csapata vívta ki a to-
vábbjutást. A Jurisich gimnáziumot három csapat 
képviselhette április 10-én Gödöllőn, az országos 
döntőn. Néhányan egyéni versenyzőként jutottak 
el Gödöllőre. A Balog iskola II. korcsoportos lá-
nyai ragyogó fegyvertényt végrehajtva a dobogó 
legfelső fokára állhattak. Az aranyérmeket és a 
babérkoszorút Balogh Gábor a Magyar Diáksport 
Szövetség elnöke, olimpiai ezüstérmes, világbaj-
nok öttusázó adta át. Pápai Nerina (Balog iskola) 
egyéniben is dobogóra állhatott. Nyakába bronz-
érem került. Iker Natália (Balog iskola, IV. kcs.) a 
várakozásnak megfelelően a legjobbak közt ért 
célba. Harmadikként haladt át a célvonalon. Az 
iskola csapata 6. helyen végzett. Az Árpád-há-
zi iskola III. korcsoportos fiai néhány helyezési 
számmal lemaradva a dobogóról negyedik helyen 
zártak. A gimnazisták tisztességgel helytálltak. A 
lányok  V. korcsoportban 29 csapat között elért 
10. helyezése igazán dícséretre méltó.

Országos döntőbe (A kőszegi csapatok és egyéni 
versenyzők eredményei. Vastagítva az első harminc-
ban célba érők eredménye.) Csapat: lányok II. kcs. 
1500 m 1. Balog 107 helyezési szám (3. Pápai 
Nerina 5:46,3, 16. Kullai Petra 6:06,8, 26. 
Szabó Tamara 6:15,1, 62. Gérnyi Zoé 6:32,1, 74. 
Piros-Wurst Amira 6:36,6), IV. kcs. 2500 m Balog 
275 hsz. (3. Iker Natália 8:22,3, 69. Ecker Niko-
lett 10:02,3, 84. Róka Bora 10:10,5, 119. Táncsics 
Kata Réka 10:34,5, 163. Ilon Marcella 11:21,8), V. 
kcs. 3000 m 10. Jurisich 276 hsz. (25. Medvegy 
Nóra 12:27,9, 29. Hajas Martina 12:39,4, 
88. Benedikti Anna 14:10,0, 134. Ambrus Ange-
lika 15:24,3, Adorján Kira Andrea 15:34,8), VI. 
kcs. 3000 m 12. Jurisich 275 hsz. (38. Pillisz Réka 
13:21,9, Keresztes Gréta 13:56,9, Horváth Rebe-
ka 14:55,7, Drimmer Júlia 15:33,7, Marosvölgyi 
Adél 16:07,7) fiúk III. kcs. 2500 m 4. Árpád-házi 
247 hsz. (27. Medvegy András 8:38,2, 41. Laki 
Barnabás 8:48,7, 81. Hóbor Lehel 9:06,4, 98. Mar-
ton Lázár 9:14,3, 188. Kiss Gábor 9:57,7), IV. kcs. 
4000 m 23. Árpád-házi 507 hsz. (81. Neudl Gábor 
15:01,5, 102. Hóbor Zalán 15:24,2, 128. Gergácz 
Balázs 15:39,9, 196. Busa Ábel 17:07,2), VI. kcs. 
5000 m 21. Jurisich 435 hsz. (94. Haszán András 
István 18:38,6, 104. Munkácsi Ferenc 19:02,6, 
106. Varga Márk Krisztofer 19:10,4, Pethő Márton 
20:18,8, Pászner Benedek 20:22,8) Egyéni: lányok 
II. kcs. 1500 m 19. Horváth Anna/ÁH 6:10,8, 
IV. kcs. 2500 m 79. Stumpf Anna/ÁH, V. kcs. 3000 
m 81. Palatkás Anna/ÁH 14:01,1, VI. kcs. 3000 m 
40. Marton Emese/ÁH 13:26,2, fiúk II. kcs. 2000 
m 51. Marton Olivér/ÁH 7:35,9, V. kcs. 4500 m 58. 
Schwachofer Balázs/ÁH 15:55,5.

Diákolimpia: atlétika megyei pálya-
bajnokság

Lapzártánkig az egyéni versenyszámokat ren-
dezték meg az általános iskolások megyei atlé-
tikai Diákolimpiáján. A kőszegi körzetet a Balog 
iskola és a Dr. Tolnay képviselte. A III. korcso-
portban nem értek el kimagasló eredményt, de 
egy fiú ezüstérem mellett jó pár „pontszerző” 
(1-6.) helyezést gyűjtöttek. A nagyobbaknál 
(IV. kcs.) a fiúknak egy bronzérem jelentette a 
legjobb eredményt. A lányoknál Róka Bora 100 
méteren, Iker Natália 1500-on.

Érmesek a kőszegi körzetből (vastagítva az or-
szágos döntőre minősítő eredmények.): III.kcs. 
fiú magasugrás 2. Horváth Máté/TO, IV. kcs. 
fiú 300 m Béres Milán/BA 45,1, lány 100 m 
Róka Bora/BA 13,5, 1500 m 1 Iker Natália 
5:14,9, magasugrás 2. Ecker Nikolett/BA 135, 3. 
Mersich Szonja Kinga/TO 130, súlylökés 3. Remé-
nyi Petra Anna 8,15, kislabdahajítás 3. Kuglics 
Lili/TO 57,28.

A középiskolások megyei atlétika Diákolimpiáján a 
Jurisich gimnázium megismételte 2018-as siker-
sorozatát. 24 érmet, közte kilencet a legfényeseb-
ből- gyűjtöttek. A tavalyi országos döntőn sikerrel 
szereplő váltóik idén is kiharcolták az országos 
döntő jogát, teljesítve a meghívási szintet. A váltók 
tagjai egyéni versenyszámokban is kvalifikálták 
magukat a székesfehérvári döntőre (100 m, 200 
m, távolugrás). Az Evangélikus szakgimnáziumot 
az Ecker testvérek képviselték. A fiatalabb, Dávid 
100 és 200 méteren, az idősebb, Tamás 200-on 
készülhet a fehérvári megmérettetésre.

Kőszegi győztesek és (vastagítva) az országos 
meghívási szintet teljesítők: V. korcsoport lány 
1500 m 1. Hajas Martina/JMG 5:55,9, 3000 m 
1. Hajas Martina/JMG 11:59,7, fiú 100 m 1. 
Ecker Dávid/Evangélikus 11,0, 6. Kovács 
Máté/JMG 11,6, 200 m 1. Ecker Dávid/Evan-
gélikus 22,4, 4. Kovács Máté/JMG 23,9, VI. 
kcs. lány 200 m 1. Lengyel Klaudia/JMG 29,2, 
Németh Vivien/JMG súlylökés 8,20, fiú 100 m 1. 
Sárközi Dominik/JMG 11,0, 2. Pászner Be-
nedek/JMG 11,3, 200 m 1. Sárközi Dominik/
JMG 22,4 2. Ecker Tamás/Evangélikus 23,4, 
4x100 m 1. Jurisich gimnázium 46,7, 4x400 
m 1. Jurisich gimnázium 3:38,2.

Birkózó OB
A regionális döntőből továbbjutó versenyzők 
május 4-én Kiskunfélegyházán küzdöttek meg 
a Magyar Bajnokság országos döntőjén. 
Tornai Ábel (29 kg) vereséggel kezdett a 31 fős 
mezőnyben. A vigaszágon két szoros győzelem 
után szenvedett vereséget. Kilencedik helyen 
zárt. 32 kg-ban ugyancsak 31-en léptek sző-

A megyei Mezei Futó Diákolimpián az általános 

A Kőszegi SE lány birkózói első ízben képvisel-

Április 27-28-án, lassan már hagyományosan, Ba-
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ZSIRÁF FIX
FORINTBETÉT
2,06% | EBKM 2,00%
2022. december 30-ig tartó futamidővel

2,66% | EBKM 2,50%
2024. december 31-ig tartó futamidővel
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A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti 
szerződés feltételeit a vonatkozó Hirdetmény, a Sopron Bank Zrt. Betéti Ügyletekre Vonatkozó 
Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 
tartalmazzák. A bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A részletekről teljes körűen 
honlapunkon (www.sopronbank.hu) és bankfi ókjainkban tájékozódhat.


