
AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA  XXXII.ÉVFOLYAM, 6. SZÁM  2019. JÚNIUS 17.

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.

CONCORDIA 160
„Nem művészséget keresünk, egyszerű 
dal és egyezség legyen legszebb dí-
szünk” – idézte a Concordia-Barátság 
Énekegyesület jelmondatát Pócza Zol-
tán, május 25-én este hét órakor. A 
templom előtti téren és a Fő téren gyü-
lekező hallgatóság érdeklődéssel várta 
a nagy eseményt. A lépcsősor megtelt 
lelkes énekesekkel, arra vártak, hogy 
Szilágyi Miklós karnagy megadja a je-
let, és megszólalhasson a Kőszegi ének. 
(Az 1966 tavaszán született Bárdos-
Malachowsky-szerzemény több, mint 
50 év óta most először hangzott el ilyen 
jelentős kórus előadásában.) 
„Hol Jurisich vítt hősi csatákat”, most 
együtt énekelt nyolc kórus, amely kie-
gészült azokkal az egykori énekesekkel, 
akik már zengték e sorokat 1966-ban 
és 1999-ben is, hogy hirdessék a „régi 
és az új hősök hírnevét”.
160. évfordulóját ünneplő Concordia-
Barátság Énekegyesület nagyszabású 
kórustalálkozóval sikeresen hívta fel 
magára a figyelmet, és még tartogat 
számunkra meglepetéseket. Karnagyuk 
tehetségéről már többször meggyőződ-
hettünk. (Nemcsak a helyi énekeseket, 
hanem a fúvósokat is sikeresen diri-
gálja.) Munkáját több elismerés kíséri. 
Általa a kórus repertoárja számos új 
feldolgozással is gyarapodott. 
A Concordia ünnepi évének második 
felében – októberben – megint hallhat-
juk a kórust, méghozzá olyan dalokkal, 
amelyek csak az övék. Ahogyan annak 
idején Bárdos Lajos és Malachowsky 
László nekik címezte a Kőszegi éneket, 
úgy megismerkedhetünk olyan új szer-
zeményekkel, amelyek ugyancsak Kő-
szeg dicső múltú énekegyesülete előtt 
tisztelegnek.
Május 25-én „régi és új hősök”-ről 
zengett az ének: régi és új, hétköznapi 
„hősök” előtt. „Csak egy dal” – mond-
hatjuk, de többről van szó. Ott volt, van; 
velük, velünk az „egyezség”, amiről a 
jelmondatuk is szól! Lehet-e ennél mél-
tóbb, kiérdemelt „jutalom”?

Tóthárpád F.
Fényképezte: Kámán Zoltán

CONCORDIA KÓRUS A VÁRBAN
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Kőszeg hírei

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: augusztus 7.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: július 10.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: június 19., július 17.

DR. NAGY EDINA aljegyző: június 26.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

SAS NORBERT a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
június 19-én (szerdán) 17 – 18 óra között fogadóórát tart,

PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
június 27-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart

a Városháza tanácskozó termében.

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

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám július 15-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Dioptriás és polarizált
napszemüveglencsék

20% kedvezménnyel!

Multifokális és fényre sötétedő
szemüveglencsék

25% kedvezménnyel!

Előtétes szemüvegek
20% kedvezménnyel!

Az akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben

Az óvodákról
A 2019/2020. nevelési évre vo-
natkozó óvodai férőhely 425, a 
szeptembertől várható létszám 400 
fő. Május 30-án erről döntöttek 
a képviselők. Arra is lehetőséget 
adtak, hogy a csoportonkénti ma-
ximális létszámot 20%-kal lehet 
emelni az ellátó személyzet lét-
számának emelése nélkül. Keszei 
Balázs az Oktatási Bizottság állás-
pontját mondta el a testületi ülésen, 
amely szerint jó dolog az óvodások 
létszámának növekedése, de a cso-
portlétszám emelése a dolgozók le-
terhelése szempontjából hátrányos. 
A Központi Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjének beszámolója szerint 
a székhely óvodában, a Felsővá-
rosi Tagóvodában és a Peresznyei 
Tagóvodában szeptember 1-jén a 
törvény szerint megállapított cso-
portlétszámok túllépésére nem lesz 
igény. A Horvátzsidányi Tagóvoda 
induló létszáma azonban 27 fő, 
amely két fővel több a maximális-
nál. Az Újvárosi Óvoda és tagintéz-
ményei esetében a székhely óvoda 
„Pillangó”, „Nyuszi” és „Maci” 
csoportjaiban lesz magasabb a lét-
szám 25 főnél. A Velemi Tagóvoda 
szeptemberi 18 fős létszáma meg-
haladja a törvényben meghatáro-
zott minimális létszámot (13 fő).

Útfelújítási pályázat
Az államháztartásért felelős mi-
niszter pályázatot hirdetett „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására”.
A mostani kiírás már az ötödik, a 
korábbi évek nyertes pályázatai 
alapján valósulhatott meg 2016-
ban a Központi Óvoda hátsó épü-
letrészének belső átalakítása, 2017 
őszén a Temető utca felső szakaszá-
nak felújítása, illetve az Árpád tér 
- Sziget - Meskó utca felújítása az 
idei nyáron megkezdődik.
A képviselők május 30-án ar-
ról döntöttek, hogy az Árpád tér 
- Pék utca – Várkör - Károly Ró-
bert tér – Zsinagóga közti szaka-
szának (245+230 m) útburkolat 
felújítása, illetve a Rajnis utcai 
kereszteződésnél gyalogátkelőhely 
létesítésére beadják a pályázatot. 
Ha sikeres lesz, megvalósul Kiss 
Zoltán képviselő korábbi években 
többször elhangzott kérése, bead-
ványa, hogy a Várkörön egy átkelő 
szolgálja a gyalogosok biztonságos 
közlekedését. 
A beruházás tervezett bruttó össz-
költsége 40 millió Ft, ebből 30 
millió Ft az elérhető támogatás, 
így az önkormányzat idei költség-
vetésében tízmillió Ft önrészt kell 
biztosítani. A képviselők végső 
időpontban hozták meg a döntést, 
mert a pályázat beadásának határ-
ideje május 31. volt.
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Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az esetleges állami támogatás a fenti árból kerül levonásra. Az ajánlat érvényes 2019.04.01- 06.30-ig kötött vevőszerződés és 06.30-ig történő

forgalomba helyezés esetén, vagy a készlet erejéig. Vélhetően az ár júliusi vásárlás esetén is érvényben marad, mindez függ a Ford országos
kampányától és az esetleges áremelkedéstől. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,5l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-189 g/km. Az árak bruttó árak

FORD S-MAX 
8.390.000 Ft-tól

–ÁLLAMI TÁMOGATÁS

CSALÁDI AUTÓ 

Családvédelmi ellátások
A Kőszegi Szociális Gondozási Köz-
pont feladat ellátási kötelezettségét 
2018-ban nagyrészt teljesíteni tud-
ta. A működéshez szükséges pénz-
ügyi feltételek elegendőek voltak 
az alapfeladat ellátásához – erről 
tájékoztatta május 30-án a képvi-
selőket Raposa Helga az intézmény 
vezetője. Jelentős problémaként 
említette a szakképzett személyek 
hiányát. A Család- és Gyermekjóléti 
Központ egyes feladatait szakem-
berhiány miatt nem tudják ellátni, a 
nyugdíjazások miatt munkaszerve-
zési problémák lépnek fel. A meg-
oldatlan problémák érintik majd az 
intézmény működési engedélyeit. 
Keserű szavakkal állapította meg, 
hogy a gyermekjóléti központ bejá-
ratához még ki lehet írni, hogy az 
ügyfélfogadás szünetel, de az idős-
otthon lakóinak nem mondható, 
hogy az étkeztetés elmarad.  
Keszei Balázs az oktatási bizottság 
elnöke aggodalmáról beszélt, de 
megoldást nem tudtak mondani a 
szakember hiányra. Raposa Helga 
szerint az egyik legnagyobb problé-

ma a gyermekszpichológus hiánya. 
Szociális munkás képzettséggel 
rendelkeznek emberek, akik más 
területen helyezkedtek el. 
A képviselők megköszönték a gon-
dozási központ sokrétű munkáját, 
amely tíz szakmai területre terjed ki.
Legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni a 
szociálisan rászorultaknak. Ezt a 
szolgáltatást tavaly 62 fő vette 
igénybe, ebből a kőszegi lakos 40 
fő. Az adatok szerint kizárólag 60 
év felettiek kérték az étkeztetést. 
A házi gondozó segítséget nyújt ah-
hoz, hogy az ellátást igénybe vevő 
fizikai, mentális, szociális szükség-
leteinek kielégítése saját környeze-
tében, egészségi állapotának meg-
felelően megtörténjen. A beérkező 
igényeket azonnal teljesíteni tudja 
a gondozási központ. Munkanapo-
kon biztosítják a szolgáltatást, amit 
tavaly 8 fő vett igénybe. 
A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat az elmúlt évben 147 főt gon-
dozott, ebből 22 fő veszélyeztetett 
kiskorút. Tanácsadásért 60 család, 

egyszeri alkalommal 36 család for-
dult a szolgálathoz segítségért. A 
gondozási feladatokon túl felkérés-
re környezettanulmányok készítésé-
ben is közreműködtek, gondoksági, 
illetve védelembe vételi ügyekben. 
Kórházi, illetve pszichiátriai gondo-
zói felkérésre is kerestek meg csalá-
dokat, és nyújtottak segítséget. 
Idősek Otthona: Egész évben biz-
tosítják a 30 férőhellyel rendelkező 
otthonban az ellátást, amit tavaly 
34 fő vett igénybe. Az elhelyezés-
re várakozók száma folyamatosan 
emelkedik, 2018. december 31-én 
22 fő várta az elhelyezést. 
A védőnői gondozás a várandós 
édesanyáktól kezdve a gyermek 
iskolába kerüléséig kötelező, azt 
elutasítani nem lehet. 
2018. évben Kőszegen és Horvát-
zsidány, Peresznye, Ólmod, Kiszsi-
dány községekben 135 fő újonnan 
nyilvántartásba vett várandós ré-
szesült védőnői gondozásban. Az 
élve születések száma összesen 120 
volt Kőszegen, ezen kívül Horvátzsi-
dányban 6 gyermek született, Ól-
modon egy, Peresznyén 6 újszülött 
érkezett meg a családjához. 

KZ

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakó-
it:  Csóti Imre (93 éves), Pajor La-
jos (95 éves), Tóth Jánosné Mika 
Anna (90 éves), Moldvai Jánosné 
Kiss Irén (92 éves).

Gratulálunk!
Június 3-án Huber László polgár-
mester látta vendégül a Kőszeg 
Város Önkormányzata fenntartá-
sában működő óvodák vezetőit, 
óvónőit, dajkáit, valamint a köz-
művelődési intézmények dolgozóit.  
A köszöntésen jelen volt dr. Zalán 
Gábor jegyző és Keszei Balázs a 
Humánerőforrás Bizottság elnöke. 
A városvezető kiemelte az óvo-
dai nevelőmunka fontosságát és 
megköszönte a nevelők áldoza-
tos tevékenységét. Majd elismerő 
oklevelet adott át Fallerné Torda 
Edina részére a Chernel Kálmán 
Városi Könyvtárban végzett 20 
éves munkájáért.
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Most, hogy úgy tűnik a hűvös má-
jus után végérvényesen kitört az 
igazi forró nyár – no meg végre 
a diákoknak a szünidő is –, úgy 
gondolom nincs aktuálisabb téma 
annál, hogy milyen szórakozási, 
feltöltődési lehetőségek lesznek, 
illetve már vannak Kőszegen. A 
paletta színes, változatos, de a ha-
gyományoknak megfelelően főleg 
a kulturális lehetőségek kínálata 
gazdag.
Reményeim szerint felejthetetlen 
élményt nyújt majd a Kőszegi Vár-
színház, hiszen ezúttal is szeretnék 
megmutatni a magyar szabadtéri 
színjátszás sokszínűségét, műfaji 
sokoldalúságát. Repertoárjukból 
kiemelkednek majd az új előadá-
sok, a művészeti programukban 
idén 4 bemutató is szerepel. Ezek 
pedig: Oscar Wilde műve alapján 
„A boldog herceg” – A Kőszegi 
Várszínház és Mesebolt Bábszínház 
közös bemutatója, Bolba Tamás 
- Szente Vajk - Galambos Attila: 

„Csoportterápia” - mjúzikelkámedi 
két részben, „Levitáció” - a Kősze-
gi Várszínház és Gergye Krisztián 
közös bemutatója, Kárpáti Péter: 
„Cinóber hadművelet” - a Kőszegi 
Várszínház, a Soltis Lajos Színház 
és a Kb 35 Inárcs - RÉV Színház 
közös bemutatója.
Az eltelt évadok (az idei a 37.) 
változatos programokat és szép 
sikereket hoztak a Jurisics vár 
csodálatos akusztikájú udvarára, s 
hiszem, hogy ez az idei évben sem 
lesz másként. Jó szórakozást és 
esőmentes időt kívánok!
Nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem, hogy hamarosan, júni-
us 22-én Múzeumok éjszakája 
lesz ismét Kőszegen, amikor is a 
programkavalkád mellett 24 órá-
ig látogathatók lesznek az Arany 
Egyszarvú Patikamúzeum, a Tábor-
nokház, valamint a Hősök tornya 
múzeuma. Nem lesz hiány a kéz-
művesekből sem, de ügyességi népi 
játékok és bábszínházi előadás is 
lesz a Jurisics téren, melyet Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekarának 
térzenéje és a Be-Jó Táncegyüttes 
tűztánc műsora tesz színesebbé, él-
vezetesebbé és látványosabbá.

Gondolva négylábú kedvenceinkre 
június 30-án 15 órakor indul a ku-
tyás séta a Csónakázótó parkoló-
jából egészen a Hétforrásig. A tava-
lyi év nagy sikereire való tekintettel 
pedig folytatódnak a Főtéri Zenés 
Esték is. Így július 12 – augusztus 
31. között minden pénteken, szom-
baton és vasárnap 17 óra után ze-
nei élettel telik meg Kőszeg város 
gyönyörű főtere.
Július 20-án kerül megrendezés-
re a Hétforrás Piknik, melynek 
keretében gyalogtúrák, kézmű-
ves programok és egyéb játékok 
is szórakoztatják a résztvevőket. 
Természetesen a rendezvény fő 
attrakcióját Kőszeg Város Koncert 
Fúvószenekara adja majd a hely-
színen.
A nyár egyik legjobban várt ese-
ményére pedig idén augusztus 
2 – 4 között kerül sor, tehát a 
XIII. Félhold-Telihold – Kőszegi 
Ostromnapokra. A megszokott 
jó hangulat bizonyára idén sem 
marad el, melyről többek között 
katonai táborok, jelmezes felvonu-
lás, középkori vásár, ostromjáték, 
valamint számos kulturális és zenei 
programok gondoskodnak.

Augusztus 27 – Szeptember 1. 
között kerül sor a Kőszegi Ost-
romnapok záró eseményeire, 
amely a Hangzó Város program 
részeként a végvárak fúvószene-
karainak találkozójával egészül ki, 
idén először.
Bízom benne, hogy mindenki meg-
találja majd a maga számára meg-
felelő kikapcsolódási lehetőséget és 
kellemes, szép élményekkel lesznek  
gazdagabbak a nyár végére.
Szép nyarat, jó pihenést kívánok 
mindenkinek!

Huber László
polgármester

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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Egy maroknyi embernek
A Kőszegi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. a város önkormányzatának 
100%-os tulajdonában lévő cég. 
Május 30-án Kovács István igaz-
gató számolt be a képviselőknek 
a kft. 2018. évi tevékenységéről. 
„Egy nehéz időszakon vagyunk túl, 
egy nehéz gazdasági évet sikerült 
minimális eredménnyel zárni” – fo-
galmazta meg az igazgató. Az adó-
zott eredmény 1,9 millió Ft. A kft. 
egész évben 468 millió Ft költség 
ráfordítással tudott működni, és ez 
17,5 millió Ft-tal volt magasabb az 
előző évhez képest.
A városvezetés, a képviselők el-
fogadták az éves beszámolót, és 
köszönetüket fejezték ki az erőn 
felüli munkáért, azért, hogy a kft. 
alapvetően biztosítani tudta a vá-
ros üzemeltetését.
Kiss Péter bizottsági elnök hangsú-
lyozta a kft. szűkített lehetőségeit, a 
munkavégzéshez kevés a dolgozó, 
a közmunkások létszáma is erősen 
lecsökkent, a géppark lerobbant ál-
lapotban van, új gépek beszerzésére 
nincs lehetőség, a szennycsatornával 
el nem látott területekről komoly 
költséggel lehet elszállítani a ház-
tartási szennyvizet. A beszámolóban 
lévő adatok szerint 2018-ban 195 
db ingatlantól 563 alkalommal szip-
pantották ki a szennyvizet, és az ez-
zel járó veszteség 6,4 millió Ft volt. 
A beszámoló arról nem szólt, hogy 
ez a veszteség a környezetvédel-
met szolgálja, a tavaly elszállított 
2506 m3 szennyvíz korábban a 
kőszegi hegy gyomrába szívódott, 
oda, amit mindenki félt, de nem 
mindenki törődik vele. Megbízható 
adatok alapján lehet állítani, hogy 
kisebb „paloták” tároló aknájá-
ból éjszaka szivattyú nyomja ki a 
szennyvizet. Büdös lesz a környék, 
és ember legyen a talpán, aki bi-
zonytani tudja néhány nap múlva 
az áradó szag eredetét.
A testületi ülés előtt a pénzügyi bi-
zottság is tárgyalta a Városüzemelte-
tő Kft. beszámolóját. Ott elhangzott 
egy becslés, miszerint a város útja-
inak a felújításához legalább négy 
milliárd Ft-ra lenne szükség. A kép-
viselők a testületi ülésen május 30-
án a lehetetlenség biztos tudatával 
vették tudomásul a becsült szám-
adatot. Kovács István arról is beszélt, 
hogy a kft. gépparkja elavult, régi, és 

sok költséggel lehet a javításokat el-
végezni. Egy új, közepes teljesítmé-
nyű seprőgép beszerzése közel 30 
millió Ft, éves üzemeltetési költsége 
meghaladja az ötmillió Ft-ot. A kft. 
költségvetéséből ezt az összeget biz-
tosítani nem tudja. 
Huber László polgármester szerint 
az önkormányzat szűkített pénz-
ügyi lehetőségei korlátozzák a be-
ruházásokat, a gépvásárlást. Arról 
is beszélt, hogy a lakosságot nem 
érdeklik az ellátás körülményei, 
csak annak eredménye. A szegény-
ség pénztárcájából viszont nem le-
het fejlesztéséket finanszírozni.
Az önkormányzat tulajdonában lévő 
kft. teljesítményét értékesnek tartot-
ta a városvezető, mert szűk kereszt-
metszetek mellett is sokat tesznek 
a városlakókért. Beszélt arról, hogy 
az elmúlt időszakban bővült a lakó-
övezet, és ezzel együtt a fűnyírás, 
hóeltakarítás, csapadékvíz rendszer-
hez kapcsoló munkák mennyisége is 
növekedett. Sokan építettek házat, 
költöztek ki a város peremkerülete-
ire, és mostanra már jogosan várják 
a belvárosban meglévő szolgáltatá-
sokat, amely az odaköltözésük idő-
szakában nem lépett fel. A városve-
zető megfogalmazása szerint ehhez 

sokkal több munkáskézre, és gépre 
lenne szükség.
Kovács István beszélt a kft. – több-
ségében minimál béren foglalkoz-
tatott – dolgozói létszámáról. A 
Városgondnokság 96 fővel alakult 
meg. Az elmúlt év novemberében a 
hulladékszállítással foglalkozók át-
kerültek a Soproni STKH Kft.-hez, 
így az év végére 36 fő nyolcórás, 1 
fő hatórás és 2 fő négyórás alkal-
mazottja volt a kft.-nek.  
A dolgozókat több munkaterületre 
osztották be. A köztisztasági csoport 
létszáma négy fő. A belvárosban 
naponta (szombat, vasárnap is) ta-
karítanak, ürítik a szeméttartókat. 
A lakótelepen hétfőtől szombatig 
dolgoznak, a külső területeken he-
tente szedik össze a szemetet.
Városi rendezvényeken folyamatos 
az ügyelet, másnap takarítják a te-
rületet, elszállítják az összegyűjtött 
hulladékot, rendszerint rendezvé-
nyenként több konténernyit.
A turisztikai helyszíneken rendsze-
resen szedik a szemetet, takarítják a 
szelektív hulladékgyűjtők környeze-
tét, amelyet sokan szemétgyűjtőnek 
tekintenek, oda dobják a selejtes 
bútorokat, elektromos készülékeket. 
Az ilyen hulladékok többségét in-
gyenesen átveszi a Hulladékudvar, 
de a szemetelőnek oda ki kellene 
szállítani. Az igazgató keserűen ál-

lapította meg a beszámolójában, 
hogy „egy maroknyi embernek 
kell a sok szétszórt szemetet nap 
mint nap összeszedni. A ven-
déglátóhelyek, kocsmák, boltok 
mindegyike takaríthatná az üz-
letük környékét. Rengeteg csikk, 
szalvéta, blokk kerül az utcára, 
útpadkára, a cserjék közé”.
A könyvvizsgáló a testületi ülésen 
elmondta: a kft.-nek meglehetősen 
magas kintlévősége van, a lakbé-
rekből adódó tartozások összege 
54 millió Ft, annak ellenére, hogy 
a csökkentésére jelentős erőfeszí-
téseket tettek. A feladat nem egy-
szerű, mert emögött emberi sorsok 
húzódnak meg, a kft. kasszájából 
pedig hiányzik a pénz.
A Városüzemeltető Kft. minimális 
pénzügyi eredménnyel zárta az el-
múlt évet. Nem túlzás azt állítani, 
hogy ezt a fizető parkolás 4,1 mil-
lió Ft-os eredményével érték el. A 
büntetést jelentő sárga csekk tulaj-
donosai alig menekülhetnek meg a 
behajtástól, a külföldi autósoknak 
is fizetnie kell. A kft. igazgatója ja-
vasolta a képviselőknek, hogy még 
ebben az évben szülessen meg a 
döntés a fizető parkolási rendszer 
fejlesztéséről, mert négy éven be-
lül gondoskodni kell a jelenleg 16 
éves automaták cseréjéről.

Kámán Z

A SCHOTT HUNGARY KFT. lukácsházi gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat 

gyártó üzemébe várunk Téged CSOMAGOLÓ munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok? 
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség megelőzése vagy egészségünk fenntartása 
érdekében használunk. 
Mi 100%-os felelősséget vállalunk azért, hogy a termékeinkbe kerülő készítmények 
biztonsággal felhasználhatók legyenek.
Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy termékeinket az előírásainknak megfelelően 
csomagolod.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és vizuális ellenőrként folytathasd nálunk a 
munkád. 

Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét, 1 évre előre megadott fix munka-
rendet, havonta 2 szabad hétvégét, számos programot, valamint béren kívüli 
juttatási csomagot nyújtunk számodra.

Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely,
gyere és csatlakozz hozzánk!
Tel. +3620 8527 939
Email: karrier.pph@schott.com
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– Kőszegen a Bersek iskolába jártam, majd a 
Jurisich Gimnáziumban tanultam tovább, egészen 
a harmadik év közepéig, amikor átmentem esti 
tagozatra. Persze pedagógus szüleim iránti kö-
telezettségem miatt is, a tudatalattimban eldön-
töttem, hogy egy szép érettségit és egy főiskolai 
felvételit teszek az asztalra. Nagyon tetszett, hogy 
közben dolgoztam és pénzt kerestem. Felvettek 
a Rendőrtiszti Főiskolára, pénzügyőr szakra, le-
igazolt a budapesti Pénzügyőr  focicsapat, ahol 

Bozsik Péter volt az edzőm. Ez tökéletes zárása 
volt a 94-es érettségimnek. Most már világos 
nekem is, hogy ez egy maximális lehetőség volt 
az életemben, amit tökéletesen ki is használtam.  
– Hat hónap után egy porcsérülés miatt vissza-
jöttem Kőszegre, és innen indul igazán az Ocho 
Macho története.
– A határnyitás után itt Liebingnél volt egy bolt, – 
úgy hívták, hogy Total Verrückt – ahol vettem egy 
kazettás magnót, hozzá a menő külföldi együtte-
sek számait. Nagyapám – Taletovics Ferenc – a 
klasszikus zenét plántálta belém, de az iskolai 
énekkarnak sem voltam tagja, pedig Schrott Géza 
igazgató úr nagyon szerette volna. 
– A gimnáziumban Scheer Pepi fiával, meg egy 
Dél-koreai sráccal volt egy formációnk, – akkor kí-
sérleti gimnáziumként működött a Jurisich –, hála 
Istennek, Viktor fantasztikusan játszott Beatlest 
zongorán, ahol nem volt zongora, ott  csak gitáro-
zott. Felmentem a koleszba, ahol a külföldi diákok 
laktak, ők hozták az amerikai menő együttesek 
számait, a Nirvanat, meg a többieket, ami aztán 
megfogott engem. Nekik volt gitárerősítőjük meg 
hangszereik, és persze mind eredeti amerikai cuc-
cok. Scheer Pepi, Viktor édesapja rengeteget segí-
tett, hogy hogyan is kell zenészként gondolkodni, 
illetve miképpen kell zenekart építeni. Az egyik 
gimis szalagavatón csináltunk egy három és fél 
órás koncertet a Lovagteremben. Mindent énekel-
tünk. Valószínű, hogy a Pepi adta a felszerelést, én 
csak arra emlékszem, hogy állok a színpadon és 
énekelek és nagyon jól éreztem magam. 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet az Ocho Macho frontemberével,
Kirchknopf Gergővel
A tizenhat éve alakult szombathelyi-kőszegi 
Ocho Macho zenekar mára Magyarország 
egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává 
avanzsált. A kettős identitás a szombathelyi 
és a kőszegi tagokra utal. Gyakran utazom 
fiatalokkal többnapos külföldi tanulmá-
nyi kirándulásokra, nincs olyan út, ahol ne 
énekelnék, főként a Jó nekem című bom-
basikerüket, ne hallgatnák az El Mundo 
Fantastico-t, meg a többi ikonikus slágerü-
ket. Kezdetben feldolgozásokat játszottak, 
2009 őszén adták ki az említett El Mundo 
Fantastico című nagylemezüket, azóta töret-
len a népszerűségük. Sorra érkeztek és ma 
is jönnek a neves fesztiválok megkeresései 
nemcsak itthonról, de Ausztriából és Német-
országból is. Említhetjük a Volt, a Sziget, az 
Efott, a LESZ feszt, a Budapest Park vagy a 
Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál koncertfellé-
péseit.  2010-ben jött ki a zenekar Pancho 
című maxi CD-je, melyet Puskás Öcsi – aki 
Gergő anyai nagyapja, Taletovics Feri bácsi 
kedvence is volt – tiszteletére írtak. Sokat 
mesélt neki a „száguldó őrnagyról”, olvasta 
Végh Antal könyvét róla. Nemcsak magya-
rul, spanyolul is felvették. Ennek egyenes 
következménye lett, hogy a spanyol Oferta 
Special együttes meghívta őket és a 2010-
es futball vb jó pár mérkőzését már a San-
tiago Bernabeu stadion környékén nézték a 
fiúk, megadva a módját a Pancho lemezük 
helyi premierjének. Ennek köszönhetik a 
Fábry Show-ban való szereplésüket is. Ha-
zai pályán, Szombathelyen  ünnepelték  a 
sikeres évet, az Illegál Fesztiválon, melyet 
azóta is minden év decemberében megren-
deznek. 2011-ben a Fonogram Díjátadón az 
Év Felfedezettje kategóriában jelölték őket. 
Hamarosan aranylemez lett az El Mundo 
Fantastico. Ezután nem lehetett nem meg-
csinálni az Online a Világ című következő 
nagylemezt. Ezzel is biztosították maguk-
nak az első helyet a Mahasz listán. Indult a 
nagyszabású Illegál Tour, mellyel bejárták az 
egész országot. Nagyszabású fellépéseik vol-
tak a Kowalsky meg a Vegával. Az El Mundo 
Fantastico Platina lemezzé vált, az Online a 
Világ pedig aranylemezzé, de 2012-ben az 
is platina lett. 2015-ben ők nyerték a NAGY-
SZÍNPAD tehetségmutató versenyt, aminek 
fődíja a SZIGET, a VOLT  és a STRAND fesz-
tivál nagyszínpad volt. Így játszhattak a fiúk 
Robbie Williams előtt is. Gergővel a híres 
Ocho Macho frontemberével, a kislányára 
és feleségére büszke apukával beszélget-
tünk minderről és sok minden másról egyik 
törzshelyén – gyakran lépnek itt föl – a 
Cinema Caféban Szombathelyen.

– Aztán évekkel később 2003-ban, Tompa Krisz-
tián, világi cimborám szólt, hogy a Biginél – ő a 
Bigner Csabi – családi házuk pincéjében próbál-
gatnak, menjek el. Elkezdtünk játszani, mindig 
este hatkor jöttünk össze és a formáció is felvet-
te a Biginél Hatkor nevet. A  szüreti felvonuláson 
egy teherautó platóján aggregátorral szóltak az 
erősítőink és játszottuk a Sunshine Day-t, mert 
azt tudtuk. Láttam, hogy megy a dolog, kell egy 
vezető és még jobb lehet, kiválogattam 21 dalt, 
megtanultuk, így indult be a Biginél Hatkor 
együttes „karrierje”.   
– Dominikán járt ismerőseink – látva, hogy nyol-
can zenélünk – mondták, hogy nyolc fiú spanyo-
lul ocho machos. Nagyon megtetszett, de a töb-
bes szám jelét a végéről lehagytuk, így lettünk 
Ocho Macho. Meg is változtatnám, de nekünk 
ez már nem a nevet jelenti, hanem a tartalmat. 
A 16 év alatt volt jövés-menés a zenekarban. 
Öröm számomra, hogy a Csik Andor visszajött.
– Budapesten próbálunk, mert a zenekar fele a 
fővárosban él, annak ellenére, hogy mind vidé-
kiek vagyunk.      
– A mai magyarországi trendek erős tempót 
diktálnak, jó, hogy a központban vagyunk, mert 
egyszerűbb a köztudatban maradnunk és gyak-
ran megjelenni. Most már tudatosan építjük 
magunkat és nem csak a fesztiválokat célozzuk 
meg, hanem a városokat és vidéki rendezvénye-
ket is. A fesztiválok közönsége is sokat változott. 
– Nekünk, a mi korosztályunk az igazi közön-
ség, akinek még érték a zene, a cd, aminek 
borítója van. Boldogság volt számunkra, hogy a 
Sportházban a Buena Vista-val játszhattunk egy 
színpadon, a függöny mögött végigtáncolták a 
számainkat. A rengeteg élmény közül az erdélyi 
koncertek felejthetetlenek és idehaza a Sziget 
fesztiválon Robbie Williams előtt játszani egy 
örök emlék marad. 2016-ban mi képviseltük 
országunkat a hollandiai Eurosonic fesztiválon, 
ami igazi megmérettetés volt.
– A családom jól bírja, hogy sokat megyek, a fe-
leségem dr. Monostori Veronika, jogász és spor-
tol, a Savaria TSE egyik vezetőedzője, pontosan 
tudja, hogy ez a munka ezzel jár. Kislányunk, 
Lola hét éves. Igazi áldás az életünkben, remek 
karakter, tisztaszívű, gyönyörű gyermek.  
– Készül az új nagylemez anyagunk, dalonként 
hozzuk ki digitális terjesztésben és koncerten játsz-
szuk őket.  Mostanában lesz szerbiai fellépésünk, 
debreceni studiófelvételünk, villányi koncertünk, 
Gencsapátiban Pünkösdkor zenéltünk. Kőszegen a 
szüreti ünnepre hívtak bennünket. Nekünk az okoz 
örömöt, ha a zenénket hallva, ki tudnak kapcso-
lódni az emberek és önfeledten szórakoznak. Egy-
szerűen szólva antidepresszáns koncerteket és sze-
retetet adunk és ezért cserébe szeretetet kapunk.

Kiss János
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 A TEXTIL OUTLET-ben
július 15-ig minden termék

AKCIÓS!

Most az új olasz ruhák
is akcióban!

Kőszeg, Pogányi út
(a TESCO áruházzal szemben)

Nyitva tartás:
H-P: 8.00 – 17.00 óráig, Sz: 8.00 – 13.00 óráig

10 – 50% kedvezmény minden
függönyre, méterárura,
szőnyegre és ruhára.

Fejlesztések Kőszegen
Kezdődik az felújítás
Finisébe érkezett az Árpád tér 
(keleti szárny) – Sziget utca – 
Meskó utca útburkolat felújítása. 
Várhatóan június végén indul el 
az 1-2 hetesre tervezett munka, 
amelynek keretében a régi útbur-
kolatot megmarják, és 5 cm-es 
aszfaltburkolatot terítenek le. A 
Vasivíz a szükséges rekonstrukciós 
munkákat elvégezte, így nem kell 
arra számítani, hogy a friss burko-
latot meg kell bontani. A Gyöngyös 
utca végétől a Bajcsy Zsilinszky 
utca kereszteződéséig 500 méter 
hosszban történik meg az útfel-
újítás. Ehhez a Magyar Állam 30 
millió Ft-os támogatása mellett az 
önkormányzat 10 millió Ft-os ön-
részt vállalt a beruházáshoz.

Várkör előkészítése az útépí-
téshez
Megkezdődtek a munkálatok az 
ivó- és szennyvíz-hálózaton a Vár-
kör keleti szakaszán. A Fő tér és 
az Országzászló közötti szakaszon 
a Vasivíz Zrt. elvégzi a bekötések 

cseréjét. A munkálatok ideje alatt 
szünetelhet a vízszolgáltatás, a 
parkolóhelyek használata is korlá-
tozott lesz. Emiatt kérik a városla-
kók szíves megértését.
A munkálatok végeztével a Kiss 
János utcai ivóvíz-hálózat beköté-
seinek cseréje valósul meg a nyár 
folyamán. Az aktuális forgalmi 
korlátozásokról az Önkormányzati 
Hivatal és a Vasivíz Zrt. munkatár-
sai folyamatosan tájékoztatják az 
érintetteket.
A kérdésekre válaszolnak: 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hi-
vatal, Fejlesztési iroda: 94/562-
522; E-mail: fejlesztesi.iroda@
koszeg.hu

Városkút restaurálása
Konkoly György kőszobrász-res-
taurátor május közepén kezdte 
meg a Jurisics téren lévő Városkút 
restaurálását. Azt ígérte, hogy a 
nyár végére elkészül a munká-
val. Külső megjelenésében olyan 
minőségű lesz a műemlék, mint a 
Márai-szobor, amelyet a szélvihar 

döntött el, és a restaurálása után 
eredeti szépségében dísze a tér-
nek. Hinni lehet a szakembernek, 
mert a Szent Imre-templom hom-
lokzati díszeinek a felújításában is 
részt vett.
Konkoly György mutatta, hogy a 
Városkútba épített vasanyagok 
rozsdásodtak, aztán a köveket 
szétfeszítették, a fuga anyagok ki-
omlottak, a belső részen a vakolat 
mállik, a kőfelület erősen szennye-
zett, a mohás, poros részek rontják 
a külső megjelenését. A munka 
első fázisa az alapos tisztítás, en-
nek része az is, hogy a korábban 

szakszerűtlenül elvégzett javításo-
kat, a műszakilag nem megfelelő 
részeket el kell távolítani. Egy felü-
letet bevonó anyaggal megtörténik 
a biológiai kórokozók eltávolítása, 
mert a pórusukba mélyen beívó-
dott a moha és a zuzmó. Szempont 
az indokolatlan javítások elkerülé-
se. Az 1766-ban copf stílusban, 
zárt formában megépült Városkút 
anyaga fertőrákosi mészkő, átépí-
tése 1818-24 között történt meg 
a ma is látható formában. A belül 
1970-ben készült ívókút anyaga 
süttői tömött mészkő.

KZ
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Ki a főszereplő?
„Ebben a klassz oviban / min-
den rendben – csakugyan!” 
– Tóthárpád Ferenc több évvel 
korábban megírt verse a való igaz-
ságot tartalmazza az Újvárosi Óvo-
dára, illetve annak Kőszegfalván 
lévő tagóvodájára vonatkoztatva. 
A város, a megye politikai vezetése 
június 14-én átvágta a szalagot a 
lakótelepen lévő intézmény bejá-
ratánál. Ezt követően egy táncos, 
énekes program keretében vers 
formájában mondták ki a Pillangó 
csoport gyermekei a való igazat.
TOP-pályázat keretében a két épü-
letet 101,4 millió Ft felhasználásá-
val újították meg három ütemben. 
„Óvodánk most megszépült arcát 
mutatja” – mondta az Újvárosi Óvo-
da vezetője, Gyuráczné Kiss Marietta 
köszöntőjében, kiemelve beszélt ar-
ról, és mondott köszönetet a szülők-
nek, hogy „legféltettebb kincsüket, 
a gyermekeiket bízzák ránk”. 
Majd részletezte a komplex felújtást. 
Mindenhez hozzányúltak az építők, 
és újat varázsoltak belőle. Meg-
történt az épület gépészeti és vil-

lamossági fej-
lesztése, a cso-
portszobákon 
kívül megújult 
a konyha, és a 
vizes helyisé-
gek. Gyuráczné 
szerint „többen 
figyelték a cso-
dát, amit az 
építők elvégeztek”.  Básthy Béla 
alpolgármester úgy fogalmazott, 
hogy a varázslat az óvoda dolgo-
zóival együtt valósulhatott meg, 
és 132 gyermek részesül itt ősztől 
gondos nevelésben.
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
négyéves fia szülőjeként érkezett 
az átadásra, és azt látta, hogy a 
fejlesztés jó helyre került. Tudja, aki 
szülő lesz, megváltozik az élete, a 
Kormány őket támogatja, mert a 
családok életében ők a főszerep-
lők. A vendégeknek lehetősége volt 
körbejárni az óvodát, és az látszott, 
hogy ott a főszerepet a gyermekek 
kapták.
A Kőszegfalván lévő, 50 éve ala-

pított és az elmúlt időszakban 
28,6 millió Ft-ból felújított óvoda 
átadása a Kultúrházban történt, 
mert nincs akkora csoportszoba az 
országban sem, ahova ennyi ér-
deklődő elfért volna. A színpadon 
1969-2019 felirat jelezte az ün-
nepi évfordulót, itt sorakoztak fel 
a díszes nemzetiségi egyenruhába 
öltözött óvodás lányok, néhány fiú 

kíséretében. Hosszan tartó 
énekes-táncos műsort adtak 
elő, nemcsak magyarul, ha-
nem németül is. Klobetzné 
Fehér Ildikó az épület leg-
nagyobb értékének nevezte, 
hogy ott nevelhetik ősztől a 
rájuk bízott 28 gyermeket. 
Arról is beszélt, hogy volt – 
kevés gyermekkel – olyan 
időszak, amikor az óvoda be-
zárása is napirendre került. 
Huber László polgármester, 

a terület önkormányzati képviselője 
elmondta, hogy az óvodai neve-
lésben a legfontosabb a gyermek, 
kapjon meg mindent, amely a 21. 
században az érdekeit szolgálja. Ki-
emelte, hogy német nemzetiségi az 
óvoda, és stabil a helyzete. Német 
dalok éneklésével talán ezt köszön-
te meg az Asszonykórus.

Kámán Z

SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

1204www.microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.

ugyfelszolgalat@microweb.hu

A kedvezményes havidíj feltételei: 
Az előfizető vállalja a negyed éves előre 
fizető számlázási időszakot, PDF alapú 
elektronikus számlakép fogadását e-mail 
üzenetben és a számla határidőn belül  
történő pontos kiegyenlítését. További  
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
AGOK

KEDVEZMÉNYES ÁRA

30 Mbit/s
SEBESSÉG
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30 éves kapcsolat
A pünkösdi hétvégén Huber László 
polgármester vezetésével utazott el 
Kőszeg küldöttsége Vaihingenbe. A 
látogatás jelentőségét a két város 
30 éves testvérvárosi kapcsolata 
adta meg. 
Az első este tartott ünnepségen a 
városi csarnokban Gerd Maisch 
főpolgármestere és Huber László 
polgármester idézte fel a partner-
ség emlékezetes momentumait: 
„Kőszeg és Vaihingen kapcsolata 
és barátsága példaértékű lehet a 
mai időkben, amikor kissé zilált 
lett a világ körülöttünk.”  Majd so-
rolta a történéseket. Heinz Kälberer 
akkori főpolgármester kezdemé-
nyezésére igent mondtak a kőszegi 

vezetők, Preininger Ferenc és Szi-
geti Miklós, és 1989-ben aláírták a 
testvérvárosi szerződést. Aztán el-
indultak az egyesületi kapcsolatok, 
a tűzoltók vendégeskedtek a német 
városban. A kulturális kapcsola-
tokat a Kőszegfalvi Nemzetiségi 
Asszonykórus alapozta meg, bemu-
tatkoztak a borászok, a fúvószene-
kar. Partneriskolai együttműködést 
kötött a Béri Balog Ádám Általános 
Iskola a Kleinglattbach-i Ottmar 
Mergenthaler Reáliskola.
Az elmúlt 30 év alatt barátsá-
got, sok támogatást, segítséget, 
együttérzést kaptunk. A Kőszegi 
Tűzoltó Egyesületet 1991-ben 
egy Mercedes-Magirus tolólétrás 

tűzoltóautóval ajándékozták meg. 
A szerkocsi, nagymértékben segí-
tette tűzoltóink beavatkozási ké-
pességét. Sok fiatalnak nyújt életre 
szóló élményt az untersteinbach-i 
sátortábor vagy a tübingeni nyári 
egyetem. 
Huber László polgármester kiemel-
te a vendéglátó családok szerepét. 
A népes delegációknak – fúvósok, 
tánccsoportok, kórusok – mindig 
jutott megfelelő hely, ellátás a ven-
déglátó családoknál. Az ünnepsé-
gen közreműködött a már említett 
reáliskola kórusa, s a Balog iskola 
német nemzetiségi kórusa. Műso-
rukban német nyelvű dalokkal, a 
„Mi vagyunk a grund”, a „Barack-

fa-dal” (az összetartozás dala) és 
a Bródy János által jegyzett „Sza-
badnak születtél” című művekkel 
örvendeztették meg a vendégeket. 
A hétvége többi napjain a delegá-
ció tagjai részt vettek a Maientag 
programjain.  A gyerekek mellett a 
jelenlegi borkirálynő társaságában 
felvonultak a korábbi borkirálynő-
ink is, akiket szintén jó ismerősként 
üdvözöltek a helyiek. Rengeteg él-
ménnyel tért haza a csapat. A 30 
éves évforduló megünneplése Kő-
szegen folytatódik szeptemberben, 
melyre egy népes delegáció érkezik 
majd  Vaihingen an der Enz testvér-
városból.

T. A.

Elkezdődött
„Kiss János altábornagy számára 
eljött az az idő, amikor a nemze-
tért kellett felelősséget vállalnia. 
… A mai napon a szülőhelye és 
a nyughelye közötti kapcsolat el-
kezdődött” – mondta Keszei Balázs 
a 75 éve, 1944. december 8-án – a 
felkelés elbukása után – kivégzett 
hős katona lakótelepen lévő szobra 
előtt. Június 15-én avatták fel Sza-
bó György az Erdőszentgyörgyön 
élő asztalosmester által készített 
kopjafát, amely az altábornagy 
szülőföldjéről érkezett. A kőszegi 
temetőben nyugvó katonát itthon 
hősként tisztelik, szülőföldjén há-
borús bűnös. Erdőszentgyörgyön 
a reformátusok házában tudtak 
csak egy emléktáblát elhelyezni. Az 
asztalosmester 2002-2009 között 
Novákfalván dolgozott, aztán visz-
szatért hazájába. Szavai szerint fo-

rogtak a gondolatai: miként lehetne 
emléket állítani, a falu szülöttének, 
Kiss Jánosnak.  Az elmúlt télen az 
önkormányzati képviselő, Szabó 
György elkészítette a kopjafát, Csibi 
Attila polgármester felvette a kap-
csolatot Kőszeggel. A város önkor-
mányzata készségesen fogadta a 
felajánlást, Horváth József cáki vál-
lalkozó elhozta a kopjafát Kőszegre. 
Június 15-én méltóságteljes ünne-
pen idézte fel Sásdi Imre alezre-
des a hős katona életútját. Szavai 
szerint Kiss János nehezen tudta 
feldolgozni, hogy „szülőföldje 
idegen föld lett”. Csibi Attila pol-
gármester üzenetet küldött: „ki-
magasló számunkra a mai nap, 
hogy kopjafát állíthattunk a hős-
nek otthont adó Kőszegen”. Ezt 
felolvasta a küldöttséggel érkező 
Barabás Hunor, aki Szilágyi Mó-
nikával együtt elhelyezte az első 
koszorút az emlékszobornál.

Kámán Z



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 

Csirkemell filé

Ferrosüt
Félbarna Kenyér
1 kg Ferrosüt Vizes Zsemle

Jar
Mosogatószer
Narancs
450 ml, 776Ft/l

Sertés Lapocka
Coop
Csemege és Paprikás Rúd

Coop
Aquarius
ásványvíz
Dús vagy Enyhe
vagy Szénsavmentes
1,5 l, 39Ft/l

Farmer UHT Tej
1,5%, 1 l

Tolle UHT
1,5%, 1 l

Tolle Kefír
150 g, 393Ft/kg

**** Fornetti Sajtos
előkelesztett

**** Fornetti
Rozsos Stangli
80 g, 613Ft/kg

Soproni
Sör
dobozos
4,5%, 0,5 l, 418Ft/l

Burn
energiaital
Sour Twist vagy Apple Kiwi
vagy Original vagy Mango
0,25 l, 996Ft/l

www.7forras.hu KŐSZEGI AKCIÓ
2019. JÚNIUS 13 - JÚLIUS 02.

1.399 Ft
kg

1.399 Ft
kg

1.999Ft
kg1.199 Ft

kg
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59 Ft
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159 Ft
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KŐSZEG 2 704 624 352 273 240 135 103 77 11 4519 (48,78%)

Kőszegszerdahely 115 37 10 15 10 14 8 5 0 214 (53,2%)

Kőszegdoroszló 86 7 4 7 3 3 4 1 1 116 (57%)

Cák 91 8 10 14 3 2 1 7 0 136 (59,13%)

Bozsok 139 20 12 6 10 5 3 1 0 196 (63,96%)

Velem 107 25 22 11 15 6 2 2 0 190 (57,58%)

Horvátzsidány 224 39 17 17 15 6 6 6 0 330 (49,25%)

Ólmod 32 2 3 8 3 0 2 0 0 50 (56,82%)

Kiszsidány 27 1 2 2 6 1 3 0 0 42 (61,46%)

Peresznye 199 6 13 9 4 3 9 2 1 246 (57,87%)

Lukácsháza 309 36 38 20 18 11 10 6 2 450 (51,01%)

Gyöngyösfalu 254 42 63 23 23 14 12 11 3 445 (50,85%)

Nemescsó 102 14 7 8 5 1 5 0 0 149 (59,02%)

Pusztacsó 64 0 1 3 2 1 1 0 0 72 (57,81%)

Kőszegpaty 51 5 5 3 5 1 1 1 0 72 (47,06%)

Fájdalmas emlékek
Június 4-én, a Nemzeti Összetar-
tozás Napján az országzászlónál 
ünneplőbe öltöztek a megemléke-
zők. A Trianoni tragédiát két árpád-
házis nyolcadikos, Kopácsi Teréz és 
Vadász Kristóf verssel idézte fel, 
a Hajnalcsillag Néptáncegyüt-
tes méltóságteljes tánca zárta az 
eseményt. Született felvidékiként 
Nagy Szilvia Andrea nővér, az is-
kola tanára idézte fel a fájdalmas 
emlékeit. 

„Dédnagyapám egy különleges 
utazó volt. Úgy tett szert idegen 
országokbeli tapasztalataira, 
hogy közben soha nem hagyta 
el szülőföldjét. Azt a kis felvidé-
ki falut, ahol megszületett, ahol 
gyermek- és fiatalkorát élte, ahol 
családot alapított, ahol engem az 
ölébe vett, és amelynek temetőjé-
ben most nyugszik. …
Gyorsan rá kellett jönniük, hogy 
erős, stabil gyökerek nélkül köny-

A május 26-i EU parlamenti választások eredményei

Trianon
„Hiszek egy Istenben, Hiszek egy 
hazában” – gondolat jegyében 
június 4-én a Trianoni tragédia 
órájában, a szerződés aláírásának 
percében 16.32 órakor megemlé-
kezést tartottak a Kőszegi Trianoni 
keresztnél, azon a hegyoldalon, 
ahonnét belátható a régi Ma-
gyarország. A koszorúzást, a mé-
csesek gyújtását a Vas Megyei Mi 
Hazánk Mozgalom szervezésében 
a Kőszegi Trianon Társaság és a 
Történelmi Vitézi Rend képviselői 
tették meg. 

Parlamentben
Az Európai Parlament tagjainak 
megválasztását követő napon Ágh 
Péter országgyűlési képviselő így 
fogalmazott a parlamentben:
÷Az előttünk járók öröksége az, 
hogy védjük a nemzeti érdekeket 
és azokat az alapokat, amelyeken 
a kultúránk nyugszik. Feladatunk, 
hogy mindezt bővítsük és tovább 
adjuk az utánunk következő nem-
zedékeknek. A tegnapi választás-
sal ehhez a hivatásunkhoz is hoz-
zá tudtunk járulni, amiért hálával 
tartozunk a választópolgároknak.” 

nyen elfújja őket az idegen nyel-
vek és eszmék viharos szele. Mert 
mélyre kellett eresztenie a gyöke-
reit annak, aki a határ túloldalán 
meg akar maradni magyarnak! …
Egy idegen országban élve a kö-
zös múlt, a hit és az anyanyelv 
különleges közösségalkotó erő-
vel bír. Belénk ivódik, identitá-
sunk lényegét adja. …
A határokon túl rekedt gyökerek 
eltökélten átkúsznak az idegen 
kezek által meghúzott határon, 

hogy anyaországi testvéreik öle-
léséből, bátorításából, testvéri 
odafordulásából erőt merítsenek. 
Mindannyiunknak szüksége van 
erre az ölelésre. Hisz egymás nél-
kül fél emberek vagyunk csupán. …
Dédnagyapám egyszerű falusi 
paraszt ember volt. Számomra 
mégis különleges marad. Hisz 
magyarságát nem őrizte meg 
önmagának, hanem tovább adta 
azt a kisebbségi sors sokszor ke-
gyetlen körülményei között is.”
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Vasúti és buszállomásról
A kőszegi vasútállomás, és a hoz-
zá kapcsolódó autóbusz állomás 
(intermodális csomópont) fejleszté-
sével kapcsolatban kerestük meg a 
GYSEV Zrt.-t, és a következő tájé-
koztatást kaptuk.
A GYSEV Zrt. alapvető célkitűzései 
közé tartozik az egyes közösségi 
közlekedési ágak minél komolyabb 
összehangolása a nyugat-dunántúli 
térségben. A vasúttársaság külön-
böző projektpartnerekkel sikeresen 

valósította meg a körmendi, vala-
mint a szentgotthárdi intermodális 
csomópontok megépítését. Ezeken 
a helyszíneken az autóbusz-állo-
mást közvetlenül a vasútállomás 
mellé telepítették, így teremtve 
meg a legrövidebb és a kényelmes 
átszállás lehetőségét az autóbusz-
szal, ill. vonattal közlekedő utasok 
számára.
A vasúttársaság tervei között szere-
pel több, hasonló intermodális cso-

mópont kialakítása a térségben. Az 
egyik ilyen helyszín Kőszeg lehet, a 
fejlesztésről már több tárgyalást is 
folytatott a vasúttársaság, ill. a vá-
ros vezetése. 
A munkák előkészítése jelenleg is 
folyik, a 2017-es évben elkészült a 
megvalósíthatósági tanulmány, majd 
ennek nyomán 2018-2019-ben 
elkészültek a megvalósításhoz szük-
séges tervek és rendelkezésre állnak 
a kivitelezéshez szükséges engedé-
lyek, amely nem csupán a kőszegi 
intermodális csomópont kialakítását, 
hanem a Kőszeg-Szombathely vas-

útvonal korszerűsítését is tartalmazza.
A vasúttársaság tervei szerint a 
szükséges pályavasúti munkálato-
kon kívül Kőszeg állomás épülete is 
megújulhat, emellett az állomáson 
korszerű közös autóbusz-vasúti pe-
ron létesül. Kőszeg mellett további 
hét megállóhelyen magasperonok 
épülnek, új peronbútorzattal, eső-
beállókkal, térvilágítással, és kor-
szerű vizuális utastájékoztatással. 
A tervek szerint a beruházást az In-
tegrált Közlekedésfejlesztési Ope-
ratív Program (IKOP) forrásaiból 
valósítja meg a GYSEV Zrt.

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.

Anyakönyvi hírek
Születés: Purecse Mónika 
és Dudás Zsolt lánya Noémi, 
Porubcsánszki Dóra és Sátek 
Péter lánya Flóra, Molnár Balázs 
és Horváth Eszter fia Zsombor, 
Dr. Fenyvesi Krisztina és Spisák 
István fia Balázs, Németh Ro-
land és Vlasich Klaudia fia Má-
tyás, Kárai Attila és Soós Judit fia 
Márk, Iliás Judit és Polgár Zsolt 
fia Dominik, Horváth Sándor és 
Pathy Laura Anna fia Noel.

Házasság: Csölle Erzsébet 
Andrea – Gyarmati Szilárd, 
Gyöngyös Valéria Ildikó – Ju-
hász Attila Frigyes, Jugovics 
Vivien – Szilágyi Tamás, Tóth 
Zsófia Veronika – Keszericze 
Milán, Szikora Eszter – Antalffy 
Csongor, R. Tóth Judit – Bu-
zás László Tibor, Tarsoly Vivien 
– Novákovits Bálint, Malekin 
Krisztina – Kiss Tamás.

Halálozás: Torda Lászlóné szül. 
Nagy Mária, Polgár Károly, Gaál 
Zoltán, Gábriel Jánosné szül. 
Szalai Erzsébet, Szalay Károly 
Antalné szül. Molnár Etelka, 
Horváth Istvánné szül. Bruckner 
Paula Anna.

Főépítész
Bertók Sándor főépítész június 
hónapban a Kőszegi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban az alábbi 
időpontokban tart ügyfélfogadást:
Június 19-én (szerdán): 
   nincs ügyfélfogadás,
Június 20-án (csütörtökön):  
   8-12 és 13-15.30 óra között,
Június 25-én (kedden):  
   8-12 és 13-15.30 óra között,
Június 26-án (szerdán):  
   nincs ügyfélfogadás.
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A hulladékok elhelyezéséről
A Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakóra beszállítható hulladékok 
fajtáiról, módjáról.
1. Települési szilárd hulladékot (kommunális vagy háztartási hulladé-

kot) kizárólag a területileg illetékes és engedéllyel rendelkező Sop-
roni STKH Kft, mint kijelölt közszolgáltató szállíthat be a hulladék-
lerakóra

2. Intézmény, közület, gazdasági társaság, egyéb jogi személy az alábbi 
hulladékfajtákat szállíthatja be:

- lomhulladék 18.000 Ft/t + ÁFA díjért
- kevert építési-bontási hulladék 15.000 Ft/t + ÁFA díjért
- zöldhulladék 16.000 Ft/t + ÁFA díjért
3. Kőszegi lakosság

3.1. Térítésmentesen bevihető hulladékok
- lomhulladék 1000 kg/év/ingatlan (lerakóra)
- zöldhulladék 1600 kg/év/ingatlan (komposztáló telepre)
 Hulladékudvarba:
- szelektíven gyűjt ött újrahasznosítható hulladékok (PET, üveg, 

papír) 
- elektronikai hulladékok 150 kg/év/ingatlan 
- veszélyes hulladékok meghatározott fajtái 50 kg/év/ingatlan 
 A hulladékudvarba közület és jogi személy nem szállíthat be hul-

ladékot, csak lakosság számára biztosított.
3.2. Térítés ellenében beszállítható hulladékok
- lomhulladék kvótán felül 18.000 Ft/t + ÁFA díjért
- zöldhulladék kvótán felül 8.000 Ft/t + ÁFA díjért
- kevert építési-bontási hulladék 12.000 Ft/t + ÁFA díjér
 Hulladékudvarba:
- elektronikai hulladék kvótán felül 150 Ft/kg díjért
- veszélyes hulladék kvótán felül 100 Ft/kg díjért

4. Kőszegi Városüzemeltető Kft.
4.1. Tiszta inert hulladékot az inert lerakóra kizárólag a Kőszegi 

Városüzemeltető Kft. szállíthat be, mivel a beszállított hulladék 
tisztasága, feldolgozhatósága és újrafelhasználása csak ilyen 
módon biztosítható.

4.2. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. lakosság vagy jogi személy meg-
bízásából lomhulladékot, kevert építési-bontási hulladékot és 
zöldhulladékot is beszállíthat a lerakóra. 

Gumiabroncsot a hulladéklerakó területére nem lehet beszállítani!
Állati hullát az inert hulladéklerakó területén elhelyezett tároló konténerbe 
lehet bevinni az alábbi feltételekkel:
A kőszegi lakosság térítésmentesen 80 kg/év/ingatlan mértékig, efölött 
100 Ft/kg + ÁFA díj ellenében.
A beszállításkor a bevitt hulladék mérlegelése a hulladéklerakó mérleghá-
zánál történik, mérlegjegy ellenében lehet a hulladékot lerakni.

Újabb napelempark
Várhatóan júliusban ismét üzembe 
állítanak egy újabb napelemparkot 
Kőszegen, amely a régi szemétte-
lep helyén, a Horvátzsidány felé 
vezető út mellett épül meg. A 
beruházás a Magyar Villamos Mű-
vek Csoport Megújuló Program 
keretein belül valósul meg, en-
nek részeként az országban 110 
db fotóvoltaikus erőmű létesül. A 
módszer lényege, ha a napelem 
cellákat napfény éri, akkor ott 
elektromos feszültség keletkezik, 
majd ezt átalakítják úgy, hogy azt 
a nagyfeszültségű hálózatra lehes-
sen kapcsolni.
A beruházás megvalósítása érdeké-
ben azért esett Kőszegre a válasz-
tás, mert megvoltak a szükséges 
adottságok, és az önkormányzat is 

szívesen fogadta. A területet bérli a 
beruházó, a MVM Zöld Generáció 
Kft. A napelempark teljesítménye 
498 KVA lesz, amely mintegy ha-
todrésze az út másik oldalán be-
fektetői beruházásban megépült 
naperőműnek. A rendelkezésre 
álló terület is sokkal kisebb, a fel-
építés során 2108 db, Hanwha 
Q.PLUS-G4.3 típusú, 280 Wp tel-
jesítményű napelemet építenek be 
az erőműbe.
A közbeszerzési eljáráson kiválasz-
tott MVM OVIT Zrt. és az AsiaNet 
Hungary Zrt. közös ajánlattevő 
konzorciuma építi az erőművet. Az  
üzemeltetést várhatóan az MVM 
Csoport tagvállalatai végzik. Az 
erőmű élettartama 25 év.

KZ

STKH Sopron és Térsége  
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 
9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf. 101  
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu 

 

 
 
 
 
 
 

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.
KŐSZEGI TELEPHELYÉRE munkatársakat keres

az alábbi munkakörökbe, teljes munkaidős,
egyműszakos munkarenddel:

NEHÉZGÉPKEZELŐ
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:

• 8 általános iskolai végzettség
• nehézgépkezelői jogosítvány

Előny:  C kategóriás jogosítvány

Várjuk jelentkezését munkanapokon 6.00-15.00 óra 
között a 30/352-6270-es telefonszámon.

A szelektív gyűjtés új
szállítási időpontjai
KŐSZEGEN: június 24–25–26–27.
KŐSZEGEN: július 22–23–24–25.
Minden körzetben a kommunális hulladékgyűjtés napján.
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Köszöntünk egymásnak
Schöpflin György történész, polito-
lógus, egyetemi tanár 15 éven át 
volt az Európai Unió parlament-
jének egyik magyar képviselője. 
Mandátumát július 2-án 9.00 óra-
kor adja vissza. Kőszeg egyik pár-
tolója, a Kőszegi Polgári Kaszinó 
partnere, az FTI többször meghí-
vott vendége, oktatója visszavonul, 
de ígérete szerint visszatér még 
Kőszegre. A 79 éves professzor 
Tallinnban tartózkodott, amikor te-
lefonon keresztül készítettünk vele 
interjút.  
– Ön Európában családi vonat-
kozásban több irányban érintett. 
Hol kezdi meg pihenő időszakát?
– A feleségem észt, így egyszer-
re élek Tallinnban és Budapesten. 
Brüsszelre már nem lesz szüksé-
gem. A jövőben nagyon sok dolgot 
nem fogok csinálni, de van több 
elképzelésem. Miszlivetz profesz-
szor meghívott a nyári egyetemre 
előadónak, szívesen részt veszek 
azon, de a szándékomat még nem 
tudtam megerősíteni. Tallinnban és 
Budapesten történő oktatás is a 
tervek közé tartozik. Az időm har-
madánál több munkát már nem 
vállalok. 
– Hiányzik Önnek majd Brüsszel?
– A parlamenti nyüzsgés nélküli 
életem átalakul, pár dolog majd 
biztosan hiányzik, de a sok utazás 
nem. Hiányolom a parlament előtt 
tartott piacot, ahol elsőrendű saj-
tokat, sok különleges gyümölcsöt 
lehetett vásárolni. 
– A 15 éves ciklusából mire em-
lékszik vissza szívesen, és mi az, 
amely nem sikerült?
– A Külügyi és az Alkotmány Bi-
zottságban dolgoztam, két dologra 
biztosan büszke lehetek. Egyik az 
európai polgári kezdeményezés, 
amely egy eljárás, és ennek kereté-
ben egymillió aláírás esetén a pol-
gárok megkérhetik a bizottságot, 
hogy egy-egy kérdéssel foglalkoz-
zanak. A már összegyűjtött aláírá-
sok alapján a kisebbségek érdekeit 
képviselő csomaggal a közeljövő-
ben foglalkozik majd a bizottság. 
Ezzel a polgároknak hatása lehet 
arra: mit csináljon a bizottság, és 
hogy ez megvalósult, erre min-
denképpen büszke vagyok. A má-
sik témakör az, hogy az Európai 
Parlamenthez kapcsolódóan 45 db 

– egy-egy szakterülettel foglalko-
zó – ügynöksége is működik több 
városban. Ilyen szervezet a Frontex, 
vagy Tallinnban a kiberbiztonsággal 
foglalkozó ügynökség. A jelen-
tésemben tettem javaslatot arra, 
hogy ezek ellenőrzését miként le-
het magasabb szintre emelni a kor-
mányzati szempontoknak megfele-
lően a parlament részéről. Ennek a 
jelentésnek a jövőben lesz hatása 
az ügynökségekre.  
– Az Ön véleményéből a világ-
sajtó időnként egy-egy mondatot 
kiemelt. Milyen volt a viszonya a 
sajtóval?
– A magyar nyelvű sajtó időnként 
kritikus volt, de nagyon keveset tud 
az európai viszonyokról. Félreér-
tenek dolgokat, mert nem ismerik 
a valóságot. Itthon nem tanultuk 
meg: miből áll az Európai Unió. 
Egyedi példát mondanék: azt, hogy 
a DK előjött az európai egyesült 
államok agyrémével. Ilyen nem 
lesz. Aki ismeri az Európai Uniót, az 
tudja, hogy ez teljes lehetetlenség. 
Lesz feladata még a leendő kollé-
gáimnak, hogy megismertessék az 
uniót a magyar közvéleménnyel. A 
kevés információ miatt félre lehet 
vezetni  a közvéleményt. A külföldi 
sajtó 90%-ban ellenséges. Ha nem 
kapták meg azokat a válaszokat, 
amelyeket vártak, akkor kihagyták 
a tudósításból. Sok példát tudnék 
mondani, neves újságírókkal órákat 

töltöttem el, és abból semmi sem 
jelent meg. Probléma van a mé-
diák hatalmával. Ha valamit nem 
lehet beilleszteni abba a narratí-
vába, amit ők szeretnének hallani, 
akkor abból hír nem jelenik meg. 
Ekkor már a sajtó  szabadossá-
gáról beszélünk, ezt nevezhetjük 
kudarcnak, amit én megéltem.
– Hogyan tudja egy képviselő a 
szavazók érdekeit szolgálni?
– Ellenzékben talán egyenlő a 
nullával. Ha nem kapjuk meg a 
támogatást a kormánytól, akkor 
nem lehet semmit sem elérni. Ami-
kor Románia csatlakozását tárgyal-
tuk, sokkal több eredményt lehetett 
volna elérni, és nemcsak a kisebb-
ségi jogok területén. Az akkori kor-
mány nem akarta ezt felvállalni, így 
lényegében hoppon maradtunk.
– Kormányzati hátszélben volt az 
ellenzéki képviselőkkel kapcsolata?
– Az első időszakban néhányszor 
igen. Az első ciklusomban, amikor 
mi voltunk ellenzékben, a finn-
ugor fórumon volt udvarias be-
szélgetés. Amikor már a második 
ciklusomban a jobbik is bekerült a 
parlamentbe, ennek is vége lett. Az 
elmúlt öt évben, ha találkoztunk, 
köszöntünk egymásnak. A baloldal, 
amíg a kormányt rezsimnek nevezi, 
nem is akar együttműködést.
– Önnek a Kőszegi Polgári Kaszi-
nóval, az FTI-vel rendszeres volt a 
kapcsolata.
– Számomra Kőszeg és környéke 
kiemelt terület, de a parlament-
ben Vas megyét képviseltem. Jól 

ismerem a megyét, a városokat, az 
embereket, több faluba is elláto-
gattam. Az is tetszik nekem, hogy 
hagyományosan konzervatív vidék, 
ápolt, gondozott környezettel. Eb-
ből a szempontból is megyek még 
a jövőben Vas megyébe, Kőszegre.
– Hogyan látja Ön Kőszeg jövő-
beni lehetőségeit?
– Külsőségekben sokat változott. 
A város kicsi, de egy kincs, a határ 
szélén van, ezért is menekülhetett 
meg a kommunista rémépületektől, 
megmaradt a történelmi belvárosa. 
Az Európai Unió adta lehetőségeket 
Kőszeg jól használta ki. Miszlivetz 
professzor intézete pezsgést, nyi-
tottságot ad a városnak. A vasúti, 
közúti közlekedés modernizálása 
folyamatban van, egy kiemelt szol-
gáltatást nyújtó szállodára szüksé-
ge lesz a városnak, ugyanígy egy 
felsőkategóriás étteremre. Személy 
szerint sajnálom, hogy a Taverna 
már nem működik.

Kámán Z 

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!
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Olvasói levelek
Nagy durranással készülnek
A Kőszegi Ostromnapok Egyesület tagjai idén is részt vettek a Tatai Patara 
rendezvényen. Az elmúlt évben a Kőszegi Darabontok, az idei évtől már a 
török sereg Ibrahim Martalócaiként jelentünk meg a nagyszámú közönség 
előtt. A Tatai Patara az ország egyik legrangosabb hagyományőrző rendez-
vénye, amelyen megtiszteltetés részt venni harcosként. Ez a három nap 
nekünk, kőszegiknek a tanulás jegyében történt, azt figyeltük, mit tudunk 
átvenni, megvalósítani a saját rendezvényünkön, különösen az Ostrom-
napokon.
A tavalyi évhez képe st úgy ruházatban, mint a tábori megjelenésben, fegy-
verzetben sokat fejlődtünk. Az idei évben már kaptunk 11 pár új csizmát, 
és 5 db új szablyát. A rendezvényen 21 fővel jelentünk meg, és velünk 
tartott Horváth Gábor, aki a tavalyi évtől Ibrahim nagyvezírt alakítja a 
Kőszegi Ostromnapokon. Gábor sok élménnyel, tapasztalattal és tervvel 
tért haza.

Az biztos, hogy az 
Ostromnapok nyi-
tó estéjére nagy 
durranással ké-
szülünk. Köszöne-
tet mondok min-
denkinek, akik az 
előkészületekben 
vagy az utazásban 
bármilyen módon 
támogattak ben-
nünket.

Polák Norbert
Fotó: Lehotzky 

István

Rőti völgyi utcabálok 
Az újraindítás után május 25-én a Rőti völgyi utca lakói megtartottuk a 
negyedik utcabált, ezen az estén, éjszakán mintegy 230 fő beszélgetett, 
táncolt, mulatott együtt. A Nemezgyár felöli részen sörpadokkal, aszta-
lokkal lezártuk az utat, és jutott bőven hely tánctérnek is. A bál arra volt 
eszköz, hogy a lakók még jobban megismerjék egymást, az újak – napi 
elfoglaltságuk után – is tudjanak ismerkedni, beilleszkedni a közösségbe. 
Ismét bizonyított lett, hogy a Rőti völgyi utca lakói egy összetartó közösség 
tagjai.
A hagyomány kezdete 2000-re nyúlik vissza, akkor Kondics Imre (201 8) 
és barátai voltak a kezdeményezők, és szervezők. Helyszínként beépítetlen 
telkeket választottak. Akkor még kevesebben laktunk itt, de az összefogás 
jellemezte a közösséget. Ennek talán a városban egyedi példája, hogy az 
itt élők anyagi hozzájárulásával 2006-ban elkészült az új útburkolat. Az 
avató bálon nemcsak az új lakókat, hanem az újszülötteket is köszön-
töttük. Aztán folytatásként minden évben szilveszterkor forraltboros estén 
együtt búcsúztattuk az óévet. Évekkel később elmaradtak a nyári bálok, az 
új lakók jöttek és jöttek, elmentünk egymás mellett a városban, mert nem 
tudtuk, hogy „szomszédok” vagyunk.
Aztán 2016-ban hat család úgy gondolta, ideje lenne az egykori szokást 
újjáéleszteni. Lelkesen és többen felvállalták a szervezést. 2016. október 
1-jén újra éledt a Rőti völgyi utcabál. Hatalmas siker volt, melyet azóta 
minden évben megszervez az összetartó csapat. Évről évre emelkedik a 
résztvevők száma, az ismeretlenek ismerőssé váltak, és tudjuk: „szomszé-
dok” vagyunk.
Köszönjük a szervezést!

Az utca egyik lakója

Emlékezés
Kedves Mariann! Vagy ahogy tanítványaid ismertek: Némethné Ecker Ma-
riann. Utolsó beszélgetéseink egyikén tett ígéretemhez híven emlékezem 
meg rólad! Tudjuk, hogy életedben sokat küzdöttél Tieidért békességben.   
Kicsi gyermekként alig láthattad orosz fogságban lévő édesapádat, aki-
nek heves zokogás rázta át testét, amikor az elsőáldozós emlékképedet 

nézte. Két német, hadifogoly orvos 
„már nem él sokáig” mondattal ha-
ladt el édesapád mellett. Tőlük kért 
segítséget. Ápolták elég gondosan 
ahhoz, hogy 38 kg-s, legyengült 
testtel hazatérhetett hozzád, édes-
anyádhoz. Szüleid együtt örülhet-
tek zenei tehetségednek, zongora 
tudásodnak,  majd tanári diplomát 
szereztél magyar-ének szakon. Az 
1970-es évek Éneklő ifjúság ren-
dezvényein kórusodat felemelő 
érzéssel hallgattuk. Emlékszem, 
láttam a szüleid arcára írt boldog-
ságot. Biztosan érezték azt az élet-

örömet, amit Feri férjeddel adtatok át nekik. Mindennek vége szakadt, 
egyedül maradtál, de nem magányosan, akkor is hősisen végezted felada-
taidat. A távolban élő rokonaid után melletted voltak a barátaid. Keresz-
tény életed töretlen maradt, az asztalodra helyezett egy-egy virágcsokor 
jelezte tanítványaid irántad való tiszteletét. 

Varga Zoltánné és sokan mások

Eltelt 60 év
Június 1-jén hatvan-
éves érettségi talál-
kozóra gyűlt össze az 
1959-ben a Jurisich 
Miklós Gimná ziumban 
végzett 4. A osztály. 
Feldíszített osztályte-
remben, az elhuny-
takra méltóan emlé-
kezve tartottuk meg 
osztályfőnöki óránkat. 
Köszönettel vettük, hogy Keszei Balázs igazgató tájékoztatott bennünket 
az iskolában történt változásokról, az elért eredményekről. Büszkeséggel 
vallottuk újból, hogy a nagy múltú iskola diákjai lehettünk. Jó volt veletek 
újra itt lenni, beszélgetni, emlékezni. 

Lepold Ilona

Új asszisztensnő
Pünkösdhétfő utáni napon, június 11-én a hármas körzet orvosához men-
tem gyógyszert iratni. Tele volt a rendelő, én is két órát vártam, amíg az új 
asszisztensnő tudott fogadni, bár egyedül. Rutinból megmérte a vérnyo-
másomat, a műszer 180-at mutatott. Rögtön gyógyszert adott, és állandó 
megfigyelés alá vont. Türelmesen vártam a jó eredményt. A vérnyomásom 
lecsökkent a normál értékre, hazaindultam, de a kedves asszisztensnő kér-
te, hívjam vissza délután többször, tájékoztassam az állapotomról. 
Köszönöm a segítségét, a hozzáállását.  Ha tehetném, átadnám neki az év 
asszisztensnője díjat.

Egy vérnyomásával küzdő olvasó

Kőszeg honlapján közzétett információ szerint június 19-én a képviselő-
testület rendkívüli ülést tart a „3. sz. felnőtt háziorvosi körzetben ki-
alakult helyzettel kapcsolatos döntések meghozatala” témakörben.
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125 évesek
Kőszegszerdahelyi Önkéntes 
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület jú-
nius 1-jén ünnepelte a megala-
kulás 125. évfordulóját. Az elődök 
is sokat tettek a falu érdekében, a 
mostani csapatra is méltán lehet 
büszke a lakosság, az önkormány-
zat. A tűzoltókat bármikor be lehet 
vonni a közösségi munkába, a falu 
kulturális életébe, káresemény 
esetén mindent félretéve indulnak 
a bevetésre. Az ünnepi eseményre 
elmentek a környező falvak – Bo-
zsok, Cáki, Velem, Kőszegdoroszló, 
Bucsu – tűzoltói, a városok közül 
a szombathelyi, és a kőszegi láng-
lovagok is tiszteletüket fejezték ki 
az ünneplő társaknak. A politikai 
vezetők közül Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott díszoklevelet 
adott át a csapatnak, Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő az önkéntes 
tűzoltók hivatástudatát, példamu-
tatását emelte ki a beszédében. 
Az ünnepség 13.00 órakor kezdő-
dött, a kőszegi fúvósok zenéjére 
vonultak a tűzoltók az utcákon át. 
Megkoszorúzták a világháborús 
emlékművet, illetve a szertárnál 
lévő 100 éves jubileumra emlékez-
tető táblát. A Közösségi Ház udva-

rán felállított sátorban Takács Péter 
polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, a politikai vezetőket, a 
tűzoltóság szakmai vezetését, akik 
a helyi önkéntesek gondját viselik. 
A faluvezető kiemelte, hogy az erős 
és hasznos csapat a falu lakossá-
gának biztos támasza. Az ünnepsé-
gen a megyei katasztrófavédelmet 
dr. Bognár Balázs igazgató, Seper 
András igazgatóhelyettes, Pajor 
László főfelügyelő, és Lakatár Gá-
bor kirendeltségvezető képviselte. 
Részt vett az eseményen Göncz 
Szabolcs a Szombathelyi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság parancsno-
ka. A megyei polgárőröket Kovács 
András és Bedi Ákos képviselte. 
A munkában és tevékenységben 
aktív Mersich Miklós, a tűzoltó 
egyesület parancsnoka foglalta 
össze a 125 év főbb eseményeit. 
Felsorolta az eddigi parancsno-
kokat, kitért a nagyobb kárese-
ményekre, az elődök 1971-es 
árvíz idején nyújtott helytállására. 
Kiemelte az 1930-ban történt 
zászlószentelést, amely az akko-
ri összefogás mintapéldája volt, 
ugyanúgy, mint a mostani rendez-
vény. Az eredetiről készült új zászlót 
megáldotta Harangozó Vilmos plé-
bános. Az 1930-as példányt mél-
tó helyen őrzik meg az utókornak. 

Mersich Miklós beszélt az 
egyesület technikai fejlő-
déséről, arról is, miként 
alakították meg a női és 
az ifjúsági csapatot, amely 
az utánpótlás biztos bázi-
sa. Mostanra már a pol-
gárőrök is az egyesülethez 
tartoznak. Az elődökről 
egyperces szirénaszóval 
emlékeztek meg. Egye-
dülálló módon 70 éves 
szolgálati emléktárgyat vehetett át 
Hittaller László korábbi parancsok, 
illetve Jagodics Imre korábbi elnök, 
aki 65 éves szolgálati emléktárgyat 
kapott.
Dr. Bognár Balázs igazgató megyei 
elismerésben részesítette Schlögl 
Árpád, Udvardi László és Gyabronka 
Gyula tiszteletbeli tűzoltókat.
Ezt követően Lakatár Gábor 
kirendeltségvezető és Göncz Sza-
bolcs parancsnok 17 fő riasztásra 
felkészült tűzoltónak kiemelkedő 
munkájukért elismeréseket adott 
át. A színpadra lépett a Flórián Tűz-
oltó Énekkar, fergeteges lendülettel 
énekelte a tűzoltó indulókat. 
Az ünnepség egyik fénypontja volt 
az 1971-ben országos II. helyezést 
elért női csapat, és akkori parancs-
nokuk Hittaller László színpadra 
szólítása, hangos taps kíséretében 

kapták a virágcsokrot és az emlék-
érmet. 
Az ünnepség végén a vendégek 
és a tűzoltó csapatok szalagot 
kötöttek az új tűzoltó zászlóra. 
Johann Binder Oberwart tűzoltó 
kerületi parancsnoka is elhelyezte 
az emlékszalagot. Ezt követően a 
vendéglátó és egyben ünneplő tűz-
oltók erőnléti és szakmai felada-
tokból csapatversenyt rendeztek a 
focipályán, zsúfolt nézőtér mellett, 
a gyermekek játékos programokon 
vehettek részt. A 18 órakor kezdő-
dő bál hajnalig tartott. 
Mersich Miklós parancsnok ezúton is 
köszöni az ünnepség megrendezésé-
hez nyújtott segítséget, és azt ígérte, 
hogy az ünnepnap sikere „tovább 
motivál minket a folytatásra és cél-
jaink elérésére”. 

KZ

Lukácsháza
Megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokságon a SCHOTT Lukácsháza 
felnőtt és U-19-es csapata is az 
előkelő 5. helyen végzett. A legjob-
ban az U-14-es csapat szerepelt, 
akik a Lurkó és a Haladás VSE mö-
gött 3. helyezést érték el.
A SCHOTT Lukácsháza SE kispá-
lyás UP labd arúgó tornát rendezett 
június 1-én az edzőpályán. A négy 
Bozsikos korosztályban 23 csapat 
küzdött a helyezésekért.
Lukácsháza és Gyöngyösfalu 
önkormányzata, illetve a tele-
pülések civil szervezetei rendez-
ték a gyermeknapi majálist a 
Csömötei kilátónál. A ragyogó 
időben rengeteg program várta a 
kicsiket és nagyobbakat: arcfestés, 
lufihajtogatás, csillámtetoválás, 
hennafestés, kézműves foglalkozás, 
activity, természetvédelmi puzz-
le a tájháznál. A mozogni vágyók 

csúzdázhattak, ügyességi vetélke-
dőn vehettek részt. Bemutatkozott 
a kőszegi Fitt-Boksz Egyesület, 
valamint a Szent-Vidi Táltosok. 
Bőséges volt az étel-ital kínálat, 
folyamatosan sült a palacsinta, 
közösen sütötték a szalonnát. Szép 
volt mindenkinek ez a nap.  
A 20 éves nyugdíjas klub tagjai 
egy közös buszos kirándulással ün-
nepelték meg a jeles jubileumot.
A Bethlen Gábor Alap test-
vér-települési pályázatának kö-
szönhetően a székely Csíkkozmás 
sportegyesülettel képviselteti me-
gát július 13-án, a Falunapon, így 
nemzetközi lesz a focitorna. A kap-
csolatépítés jegyében a Derű nép-
tánccsoport augusztus 1–5. között 
vendégszerepel Csíkkozmáson.
Jó ütemben haladnak a Művelő-
dési Ház energetikai korszerűsíté-
sének felújítási munkálatai. A ter-
vek szerint július 13-án Falunapon 
lesz az épület hivatalos átadása.
Megkezdődtek az MLSZ TAO 

pályázatának köszönhetően a 
sportöltöző régi részének átépítési 
munkái. A középső épület tetőtérrel 
bővül és napelemek kerülnek elhe-
lyezésre. Az öltöző mögött épül egy 
könnyűszerkezetes raktár.
A szőlőhegyi zártkerti pályázat 
megvalósítása is befejeződött. A 
szőlőhegyre vezető árkok iszapolása 
megtörtént. 200 tő olaszrizling sző-
lő oltvány telepítése és támrendszer 
kiépítése is megtörtént.
A Magyar Falu Program kere-
tében a tulajdonos önkormány-
zatok hozzájárulásával pályázat 
került benyújtásra az Egészségház, 
azon belül pedig az orvosi rendelő 
komplex felújítására.
A Belügyminisztérium által 
meghirdetett út és járdafelújítás 
keretében az önkormányzat ismét 
pályázatot nyújtott be a Szombat-
helyi út 49 – 83. szám közötti jár-
daszakasz felújítására 
Az Önkormányzat szintén pályá-
zatot kíván benyújtani az újra meg-

nyíló TOP 1.4.1 pályázat keretében 
a 2. bölcsődei csoport épületének 
megépítésére.
Megindult a Tanács u. (Kis-
csömötei utcától) és Nagycsömötei 
u. (Bihari útig) kétoldali zárt 
csapadékvíz elvezetésének és a 
Nagycsömötei utca egyoldali járda- 
és padka felújításának közbeszer-
zési eljárása. A munka elvégzésére 
8 cégtől kér árajánlatot az önkor-
mányzat.
Június második felében a LED-
es közvilágítás megépítésének köz-
beszerzési eljárása is kiírásra kerül. 
Sikeres eljárás esetén októbertől 
LED lámpák szolgáltatják a közvi-
lágítás fényeit.
A temető bővítés előkészítő mun-
kái is megkezdődtek. A földterület 
megvásárlásra került. A földhivatali 
eljárás lefolytatása után a vasút felé 
kerül kialakításra majd az új rész.
A temetőben lévő kút felújításra 
került és a június 13-tól végre új-
ból van víz az öntözésre.

VID
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Kalaposok
BOZSOK: Rengeteg kalapos ér-
deklődőt vonzott május 23 – 26. 
között a 11. Bozsoki Kalapos Na-
pok és Dalos Találkozó. A szervező 
Bozsoki Kökörcsin Egyesület a 
dalos találkozót és a gyermek-
programot új helyszínen, az egyre 
szépülő sportpályán tartotta. A 
rendezvényt a Csúzli Színjátszó Kör 
Bozsoki legényfogó című mesejá-
téka kezdte, és a Kalapos-kőhöz 
szervezett vezetett túra zárta. Az 
erdélyi Zetelakáról érkezett 41 fős 
delegációval a testvér-települési 
szerződés 20 éves jubileumát is 

ünnepelték a bozsokiak. A barátság 
emlékére a két település címeré-
vel ellátott zászlót ajándékoztak a 
zetelakiaknak, majd a kalapkúra-
túrán, vagyis a dalos pincebejárá-
son közösen nótázták végig a he-
gyet a kalapos „testvérek”. A dalos 
találkozót a szomszédos települé-
sek kórusaival és a székely kórus-
sal igazi öröméneklés jellemezte. 
A gyermekek ötletes kalapjai közül 
Török Nimród kalapja nyerte el az 
első helyezést, így ő lett Bozsok 
kalapos királya egy esztendőre. A 
B ozsoki Kökörcsin Egyesület köszö-
netet mond minden támogatónak, 
szervezőnek, segítőnek, szereplő-
nek és vendégfogadónak.

Kitáncolták
GYÖNGYÖSFALU: Május 31-én, 
Ludadon, a vasúti átjáróval szem-
ben lévő zsákutcában harmadik al-
kalommal rendezte meg Gyöngyös-
falu Szőlőfürt Egyesülete a májusfa 
kitáncoló ünnepséget. Az alkalom, 
a „Tűzről pattant projekt” segítsé-
gével sokak kedvére volt azért is, 
mert szépszámú táncos cipellője és 
csizmája taposta az aszfaltot. 
„A Szőlőfürt Egyesület felada-
tának tekinti a faluközösség 
erősítését” – mondta Vannesson 
Dóra. – „A csoportban erős és 
lelkes maggal mintegy húsz fővel 
tevékenykedik. Számíthatunk a 
lakosság támogatására is, segíte-
nek nekünk, így kapunk áramot, 
májusfát, és tudunk vendéglátást 
biztosítani.”
Kitáncolták a májusfát a Dr. Tolnay 
Sándor iskola diákjai, a bucsui Re-

zeda és Bóbita Néptánccsoportok 
és a Derű Néptánccsoport. A jókedv 
mellett jutott mindenkinek finom 
étel és ital. Mint már megszokhatták, 
a Mozaik Duó szórakoztatta a részt-
vevőket, míg le nem ment a nap.
Másnap már új programmal várták 
a kicsiket és nagyokat. A pösei le-
genda adta az ötletet a „Sárkány-
vadászatra”. A 150. évfordulóra, a 
föld napján, akadálypályával indult 
a kezdeményezés, mostanában 
„helyi értékek” mentén szórakoz-
tató programmal lepték meg a 
közösséget. A törekvésük: a szom-
szédos települések lakóit is meg-
szólítsák. A résztvevők az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatósága jóvol-
tából testközelből láthattak baglyot 
és vadászsólymot. A napot bábszín-
házzal zárták. A rendezvényen több 
mint 110-en versenyeztek, aminek 
nagyon örült a szervezők, segítők 
és önkéntesek 30 fős csapata. 

Tóthárpád F.
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A NEMESCSÓI Evangélikus Egyház Közösség által szervezett majálison 
több főzőcsapat versenyzett. A gyerekeknek volt légvár, ügyességi játék, 
és lángos bőségesen. Az édesanyák köszöntése igazi ünnep volt, a kéz-
műves foglalkozáson levendula párnát és textil tulipánt készítettek a gye-
rekek. A hónap végén gyereknap alkalmából a Büki játszóházba vitte el 
az önkormányzat – Pusztacsóval, és Kőszegpattyal közösen – a gyerme-
keket. Másnap a bábelőadást követően volt ügyességi játék, csillámfestés.
A Tézsula Hagyományőrző Egyesület gyógynövény bemutatót tartott, 
megismerkedtek a látogatók a szörpök elkészítésével.
Június 22-én rendezi meg az önkormányzat a Falunapot, illetve meg-
történik a felújított Faluház, az új focipálya és játszótér átadása. Sokféle 
programmal, étellel várják az érdeklődőket.

20. Falunap
KŐSZEGFALVA: Június 15-én tar-
tották a 20. Falunapot, amely való-
jában a falu alapítás évfordulójának 
ünnepe. Gyarmati Kálmán főszer-
vező 20. alkalommal hajolt meg a 
lakosság előtt, annak kifejezésére, 
hogy tisztelegjen a lakóközösség, 
a támogatók, a szervezésben aktív 
munkát végzők előtt. „Talán ez volt 
az utolsó, mert közelítek a nyolc-
vanadikhoz” – mondta nem túl 
határozottan. Tény: az évek során 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
legyen a falunak ilyen ünnepe. Visz-

szatekintve csak az elmúlt évtized-
re, sokat javultak a technikai körül-
mények. A helyi területi képviselő, 
Huber László polgármester ennek 
tudatában adományozta Gyarmati 
Kálmánnak „Kőszeg Város Polgár-
mesterének Elismerő Oklevelét”. 
Az indoklás szerint „Kőszegfalváért 
végzett önzetlen munkájáért”.
A falu hőseiről, a kitelepítettekről 
Révész József igazgató emlékezett 
meg az emlékműnél. Délben négy 
kondér étellel és a bőség kosará-
val vártak mindenkit a szervezők. 
Sokan dolgoztak a programokkal 
telített nap sikeréért. A megfiata-
lodott Asszonykórus is színpadra 

lépett, és jó szokás sze-
rint a környező falvak 
művészeti csoportjai 
is. A nagysátorban, 
nagy bált tartottak. A 
huszadik is azért va-
lósulhatott meg, mert 
20 évvel ezelőtt Szán-
tóné mise után feltette 
Kálmánnak a kérdést: 
„Nekünk miért nincs 
Falunapunk?”

Kámán Z

Mi a fontos?
PUSZTACSÓ: Egyes visszajelzések 
szerint a VIII. alkalommal június 
14 – 15-én megrendezett Faluna-
pi Malacfesztivál a legjobbak közé 
tartozik. A számítások szerint mint-
egy 1500 fő látogatott el a 150 fős 
faluba. Pusztacsó jelzésű pólóban 
közel harminc fő gondoskodott a 
vendéglátásról. A gyermekek most 
is középpontba kerültek a külön-
böző játékok révén. A péntek esti 
program a helyi lakosság összetar-
tozását erősítette, de ezt már alig 
kell fokozni. A „Falunap az önzet-
len tenniakarás példája”, a hoz-
záállásért hangsúlyozottan mon-
dott köszönetet Kollarits Kornél 
polgármester. Kiemel-
te, hogy a fő támogató, 
Szárnyas János szá-
mára csak az a fontos, 
hogy az „emberek jól 
érezzék magukat”.
Ez így volt. A déli órák-
ban még volt hely a 
sátorban, de a gyer-
mekműsorok idején 
egyre többen lettek. 
Aztán megérkezett Kis 
Grófo, és akkor már 
állóhelyért is küzdeni 
kellett. Ismét igaz lett, 

hogy az élőkoncert vonzza a közön-
séget. Este kilenckor DJ. Dévényi 
Tibi bácsi másfél órás programmal 
ajándékozta meg a közönséget. 
Minden padot ki kellett vinni a sá-
torból, hogy legyen helye a tánco-
lóknak.
Ekkor már a 10 csapat által sütött 
malachús elfogyott. Reggel öttől 
15.00 óráig forgatták a Rácz Gá-
bor és Árvai Gábor által előpácolt 
malacokat. Kónya József hentes, 
zsűritag „le a kalappal” szavakkal 
jellemezte a csapatok teljesítmé-
nyét. Az első díjat a Kőszeg és Vidé-
ke Ipartestület szerezte meg.

Kámán Z
Fotón a Malacfalók: Poór Imre, Var-
ga Endre, Poórné Plujzer Emese, 
Poór Gabriella    



 

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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Be-Jó Táncegyüttes
A BE-JÓ Táncegyüttes hétköznap, június 6-án 
zárta le a versenyidőszakot. Sok meghívással 
kezdődött a nyár, de július 20-án szereplést nem 
vállalnak, mert akkor régi táncosuk, Faragó Re-
gina Ágnes (fotó) esküvőjén a BE-JÓ megtartja 
a sajátos, családias ünnepét. Merthogy a bejósok 
egy igazi család. „Összefogás nélkül nincs ered-
mény” – fogalmazta meg az évzárón Horváth 
Márta művészeti vezető. Majd egy virágözönnel 
köszöntötte a szülőket, akik támogatása nél-
kül alig lehetne érmet hazahozni egy-egy ver-
senyről. Sorra érkeztek a színpadhoz a szülők: 
Jagodics Krisztina és Eignerné Radics Renáta, 
Faragó Tamásné Mariann, Tolnay Lászlóné Móni 
és Debreceni Szilvia. Majd Dudásné Koósz Ka-

talin azért kapott köszö-
netet, mert az idei tan-
évben is több garnitúra 
szép ruhát varrt a lá-
nyoknak. Pesti Krisztina 
– a táncosoknak anyagi 
támogatást nyújtó – a 
Szülői Munkaközösség 
nevében vehetett át 
virágot. Horváth Márta 
bejelentette: jelentős 
támogatást kaptak az önkormányzattól, amelyet 
az évzárón Básthy Béla alpolgármester képviselt.
„Hallelujah” ének Tolnay Veronika hangján szó-
lalt meg, a BE-JÓ Szivárvány, nemcsak a műsor 

címében, hanem színpa-
don is kinyílt. Több mű-
sorblokkban bemutatták 
a sokszínűségüket. A jö-
vőre 25 éves BE-JÓ ma-
zsorett csoportként indult 
el azon az úton, amelyen 
díjzuhatagot szerzett ma-
gának.
Az évzárón legtöbbet a 
nagylányok voltak szín-
padon. Az alsó tago-
zatos mini művésznők 
Radetzky-marsot tán-

colták, a produkcióért két fesztiválon is arany 
minősítést kaptak. A lovagteremben a közönség 
vastapsra váltott a bemutatott előadás után. Is-
mét erősödött a taps, amikor Kumánovich Kata 
az örök slágert, az Isztambult énekelte, az üte-
mekre épített koreográfiával a táncosok látvá-
nyos műsort mutattak be. 
A zárótánc előtt Horváth Márta emléklappal dí-
jazta – Baranyai Katalin, Darnai Diána, Faragó 
Regina Ágnes, Szlávits Kitti és Tolnay Veronika 
– táncosokat. Ők azok, akik tíz-tizenöt éve a 
BE-JÓ Táncegyüttes szívét-lelkét adják. Horváth 
Mártit a nagylányok köszöntötték, a szavaik 
szerint „BE-JÓ-ban számos csodát átéltünk. … 
Minden csodának látszó történés mögött ott 
áll egy varázsló, aki maga Márti néni, és mi, a 
kis varászlótanoncok”.

Kámán Z

Négy éve
Baradács Anett Színnel-Lélekkel című kiál-
lítása július 5-ig tekinthető meg az Írottkő 
Hotelben. Az egyéni látásmódot bemutató 
tárlatra akkor is érdemes betérni, ha egy 
perc állna a látogató rendelkezése. Bráder 
Tamás narrátorként június 1-jén, a meg-
nyitón tiszta szívvel ajánlotta az alkotások 
megtekintését. Elmondta: Anett négy éve 
érkezett Kőszegre, és gyorsan belépett a festők 
világába. A Jagodics Pincészetnek boros címkét 
is tervezett, amelyről Devecsery László József 
Attila-díjas író, költő a azt mondta, hogy amikor 
kifogy az üvegből a bor, ott marad még az aszta-
lon az alkotás, és a művészetre irányítja az em-
berek figyelmet. „A művészetnél az a jó, hogy 
mi vagyunk a befogadók” – fogalmazta meg a 
költő, és ezzel a nézőre gyakorolhat hatást. Sza-
vai szerint Anettnél a tér, a fa, a növények más 
látásmódban jelennek meg. Kifejtette: „izgal-
massá válnak számunkra, amikor a színek 
az értéseinkre hatnak”.
A művész számára fontos az ifjúság, ezért hívta 
meg a megnyitóra a Kőszegi Tücskök zenészeit.
A kiállításon „kicsiben” látható a Meseország 
című festmény, amely Anett gyermekének óvo-

dájában jelenik meg a három méteres 
falon. Baradács Anett hangsúlyozta, hogy 
szívesen foglalkozik az ifjúság képzésével. 
Elhozta, és bemutatta az általuk készített 
festményeket, boldogan és büszkén so-
rolta a ’kis művészek’ neveit: Novák Írisz, 
Radácsi Réka, Gurísatti Dorka, Kolarich 
Bendegúz, Horváth Heléna, Földessi Vivi-
en, Szekerka Lara.
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Utcanév: Bertalan Erzsébet
A Felső körútról nyílik, a néhai ha-
tárőrlaktanya mellett. Kétszer is 
elnevezték róla ezt az utcát, mert 
megszűnt, majd újra elnevezték, 
amikor a laktanya még működött, 
szinte ház sem volt ott, üresen állt 
a zöld terület.
Mostanra beépült, és zsákutca 
lett, a régi kijáratot a 87. sz. fő-
útra lezárták. Bertalan Erzsébet 
(1897–1945) családi hovatartozá-
sáról kevés az információ, az iskolai 
tanulmányai nyomon követhetők: 
középiskolát 1911–1915 között 
a kőszegi Szent Domonkos rendi 
nővérek vezetése alatt álló római 
katolikus tanítóképzőben végezte, 
majd főiskolai tanulmányait 1918-
ban ugyanott, a felső nép- és pol-
gári iskola tanítónőképzőjében vé-
gezte el, majd tanított több kőszegi 
iskolában. Emellett szociális-misz-
sziós feladatokat látott el Kőszegen. 
Szolgált az anya- és csecsemővé-
delem, a városi szegénygondozás, 
a gyermekmenhely területén, a 
nyomorenyhítő bizottság tagjaként, 
a Vöröskereszt megalapítójaként, a 
Stefánia Szövetség ügyvezető igaz-
gatójaként és a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége ambiciózus 
elnökeként.
A szervezőkészségének és agilitá-
sának csúcsát jelentette: nőként 
tagja volt Kőszeg város képviselő-
testületének is. 
Bertalan Erzsébetnek a háború vé-
res valóságára adott humanitárius 

válasza méltán tekinthető a női 
aktív szerepvállalás legemberibb és 
legönzetlenebb példájának: vörös-
keresztes ápolónőként felekezetre 
és nemzetiségre való tekintet nél-
kül ápolta saját kőszegi otthoná-
ban a kiütéses tífuszban szenvedő 
visszatérő frontharcosokat, orosz 
katonákat, zsidó munkaszolgála-
tosokat és deportáltakat, mígnem 
maga is elkapta a halálos kórt, 
és 1945 májusában – Kőszegen 
utolsóként – a flekktífusz áldozata 
lett. Sírja is a kőszegi temetőben 
található.

Plechl Ildikó

Értékesítő: Racker Béla
Elérhetőségek: 06 20 599 6520 • 06 30 619 54567
E-mail: racker.bela@otpip.hu

Vissza az iskolához
A Kőszegszerdahelyi Körzeti Általános Iskola 1969-ben végzett diákjai június 
1-jén tartották 50 éves találkozójukat, huszonegyen gyűltek össze. A jelen-
lévők  kilátogattak 
a temetőkbe, egy-
egy csokor virággal 
emlékeztek meg 
elhunyt tanáraikról 
és diáktársaik-
ról. Csoportképet 
egykori iskolájuk 
előtt készítettek, 
diákkori élményei-
ket pedig a Csikar 
Csárdában elevenítették fel. 
A Kőszegszerdahelyen lévő tagiskola sorsa 2016-ban bizonytalanná vált. 
A szülők aláírásgyűjtése sem vezetett eredményre, hogy fennmaradjon, 
mert a tanulólétszám 2017-ben öt főre csökkent. 

TáF.

Csárdában elevenítették fel. 

Verbita atyák életéről
Május 27-én a lovagteremben Kiss 
János A küldetés folytatódik című 
könyvével ismerkedett a nagyszá-
mú közönség, akik tartalmas és 
élvezetes délután részesei lehettek. 
„Nem sokaság, hanem / Lélek s 
szabad nép tesz csuda dolgokat” 
– idézte dr. Székely János püspök 
atya Berzsenyi sorait. Gondolatai  a 
kőszegi verbitákról és a kötetről is 
szóltak. A verbita atyákról, akik a 
távoli „országokban szeretett és 
ünnepelt hősök voltak”. P. Hirth 
Vilmos  és P. Gaál Jenő Paraguay-
ban, P. Halász Lajos és P.  Werner 
József a Fülöp-szigeteken, P. Gréger 
Árpád Mihály építészmérnökként 
Rómában az Építészeti Iroda veze-
tőjeként, P. Szabó Imre Pápua Új-
Guineában, P. Rostás Sándor pedig 
Argentínában tevékenykedett. Ide-
haza olyan vívmányok kötődnek 
hozzájuk, mint a Cursillo mozga-
lom, a Mária rádió és a Mária út...
Huber László polgármester felidéz-
te a rendház Kőszegre kerülésének 
és lakóinak történetét, dr. Bariska 
István közvetlenséggel és élvezetes 
előadással keltette fel a könyv iránt 
az érdeklődést. Felidézte emlékét, 
amikor „levezényelt” egy tárgyalást 
a Express Ifjúsági és Diák Utazá-
si Iroda vezetője, Völgyi István és 
Gaál Jenő atya között. Az „üdvözlet 
az olvasónak” szólás analógiájára 
fogalmazta meg: „Üdvözlet a szer-
zőnek!” Mondta ezt azért, mert – a 
könyv fő erényét említve – ebben 

a műben „a helyi érték megemel-
kedik”!
Az iskolatárs Devecsery László a 
szerzőt kettejük életútállomásainak 
sorra vételével mutatta be. Jellem-
zőként kiemelte a pedagógusi vi-
selkedést, amely sokkal több, mint 
a tanítás. Kiss János – a Kőszeg és 
Vidéke szerkesztőségének legré-
gebbi tagja – arról beszélt, hogy 
„az át nem adott tudás elvész”. 
(A riportalanyok közül sajnos né-
gyen már nem élhették meg a 
könyv megjelenését.) P.  Tóth Zol-
tán SVD atya, verbita történetkuta-
tó is, a könyvben feltárult tanúság-
tételt emelte ki. Ez az interjúkötet 
„tanúság Isten szeretetéről és 
nagyságáról, hogy mindig Övé az 
utolsó szó, és ez a szó: Akarom, 
hogy légy!”
Könyvbemutatón voltunk, ahol a 
„főszereplők” a verbita atyák vol-
tak. Dr. Székely János szavaival: Az 
Úr „áldja meg már itt a földön 
és majd odafönt az Ő örök bé-
kességében jutalmával, kegyel-
mével azokat a verbita atyákat, 
kik lelket, fényt, tüzet hoztak a 
földre, építették itt a földön Isten 
országát!” 
A rendhagyó könyvbemutató fel-
lépő művészei voltak: Gamauf 
Márta, Bozsodi Elemér és Bognár 
Alexandra.

Tóthárpád Ferenc
A könyv a Fő téren az egyházi 
könyvesboltban kapható!
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„Csodálatos, fantasztikus, felemelő”
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
május 18-án a megalakulásuk 30 
éves évfordulóján „Hazafelé” címet 
viselő műsorukkal továbbindult az 
újabb évtizedek felé. Talán ez egy 
jóslat, de amikor a nulláról két fia-
tal, Dvorákné Kővári Anikó és férje, 
Dvorák László elindult az ismeret-
len világba, nem jutott eszükbe a 
30. év. Az ünnepi műsor reggelén 
az örökös művészeti vezető, Anikó 
még kételkedett abban, de feles-
legesen, hogy lesz-e néző este a 
lovagteremben, amely zsúfolásig 
megtelt még a kezdés előtt. Az ala-
pítványi elnök, a férj megköszönte 
a nézőknek, hogy eljöttek, de va-
lójában csak a táncosokat illeti 
meg a köszönet a 30 évért, és az 
ünnepi műsor két órájáért. Ahogy 
Dvorák László fogalmazott: „ezen 
az estén megállunk, emlékezünk, 
visszatekintünk, ünneplünk”. A 
harminc évük tele volt tánccal, 
boldogsággal, sok-sok próbával, 
és a kőszegi kulturális élet színes-
sé tételével, hiszen nélkülük alig 
lehetett városi rendezvényt tartani.  

Majd Dvorák László megköszönte 
mindenki segítségét, és arról be-
szélt, hogy ezzel „hozzájárulnak 
ahhoz, hogy olyan fiatalokat ne-
velhessünk, akik szeretik hazáju-
kat, ismerik annak történelmét, 
büszkén veszik magukra csodá-
latos viseleteinket, éneklik nép-
dalainkat, és örömmel táncolják 
a Kárpát-medence táncait”.  Igen, 
a Hajnalcsillag 30 éve erről szólt, és 
ebből adtak át az ünnepi műsorban 
egy értékes ajándékot a nézőknek.
A felgördülő függöny mögött ott 
volt az életfa, amit Ábrahám Péter 
örökös tag készített a mai táncosok 
fényképével. Holtidők nélküli, át-
gondolt, látványos táncok fogadták 
a nézőket. Visszatekintés volt az első 
blokk, amelyben Szatmári népzene 
és asszonymulatság, Szilágysági és 
Rábaközi táncokat mutattak be. Ez 
utóbbit a szeniorok táncolták, ők 
azok, akik visszatértek a tánchoz 
vagy kedvet kaptak ehhez. Vissza-
térni a tánchoz csak akkor lehet, ha 
ehhez már gyermekkorban kedvet 
csinálnak. Ebben alkotott még töb-

bet a Hajnalcsillag Néptáncegyüt-
tes két alapitó vezetője, többszáz 
embert indítottak el ezen az úton, 
talán csak azért, hogy mások is is-
merjék meg ezt az értéket. Az utol-
só produkció a „Honfoglaló” címet 
viselte, amely a Kárpát-medencei 
magyarság sorsára utal. Válasz is 
érkezett: „arany ez a föld”. Ebben 
is visszatért Dvorák László beveze-
tőben elhangzott mondata: „olyan 
fiatalokat nevelhessünk …”.
„Csodálatos, fantasztikus, fel-
emelő” – szavakkal lépett a mik-
rofonhoz az előadás végén Huber 

László polgármester. Gratulált a 
fellépőknek, és a felkészítőknek, 
majd a szavaihoz óriási hangerő-
vel csatlakozott a közönség tapsa. 
A városvezető egy méretes aján-
dékcsomagot adott át a táncosok-
nak, a két alapitó vezető vette át a 
Polgármesteri Elismerő Oklevelet, 
amelyet a táncegyüttes a magyar 
néptánc ápolásért érdemelt ki. 
Básthy Béla alpolgármester a me-
gyei közgyűlés nevében beszélt, 

megfogalmazása szerint „30 év 
egy megtalált kincs, mindennek 
odaadása, egy földnek a meghó-
dítása. …  Amikor Laciék munká-
ja otthonteremtés volt, egy min-
dent odaadó 30 esztendő, amikor 
a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
sokaknak otthonává tett.  … Min-
dig arra emlékeztet, hogy Vas 
megye nem 19, hanem 64 megye 
egyike”. 

Dvorák László és Anikó közel száz 
táncoson kívül köszöntött négy 
lányt, akik 10 – 15 éve erős csa-
pattagok: Zsigmond Barbara, 
Kövesdi Fanni, Horváth Anikó, és 
Nagy Evelin.  (fotó)

Majd László egy változásra hívta 
fel a figyelmet, amelynek oka, hogy 
az „aranysarkantyús táncos” címet 
viselő házaspár, Gerlecz László és 
felesége, Edit a kiváló táncos Gá-
bor fiúkkal bekapcsolódtak a Haj-
nalcsillag életébe. Eddig elvégzett 
munkájukért ajándékot kaptak.

Kámán Z
Az ünnepi előadáshoz védnökséget 
vállalt: Ágh Péter, Majthényi László, 
dr. Kapiller Sarolta, Huber László.
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Jubileumi kórusfesztivál
Szép felsorolással büszkélked-
het Kőszeg, amikor a nagy múl-
tú civil szervezeteit, egyesületeit 
veszi számba. Közülük az egyik 
legpatinásabb – a CONCORDIA-
BARÁTSÁG ÉNEKEGYESÜLET – 
Concordia 160 címmel ünnepelt 
május 25-én. Ez a nap a vidám-
ság és a baráti együttlét jegyében 
telt úgy, hogy egyben nagyszerű 
fórumot teremtett ahhoz, hogy 
népszerűsítse a napjainkra lendü-
letét vesztő „kórusmozgalmat”. 
A színpadra lépők és a közönség 
is magáévá tette a nap mottóját: 
Énekeljen mindenki, énekeljünk 
együtt!” 
Az egész napos program már dél-
előtt különlegességgel szolgált. (A 
műsorfolyamra jellemző volt a köz-
vetlenség, a vidámság, az együvé 
tartozás szeretetteljes légköre.) 
A 10 órakor kezdődő ismeretter-
jesztő előadásával Tamás Katalin 
zenetörténész csalt többször is 
mosolyt a hallgatóság arcára. Ké-
pekkel, zenével illusztrálta, miként 
lelhető fel a humor a zenében, és 
hogy mi is a zenei humor. 
A jól felépített programsor, az idő-
határokat pontosan követő ese-
mények megmutatták, rengeteg 
munka, előkészítés, figyelem… 
szükséges egy ilyen jubileumi kó-
rustalálkozóhoz. Itt kell megemlí-
teni Szilágyi Miklós karnagyot, aki 
végig vezette, moderálta, és rész-
ben vezényelte ezt a napot. 
A közönség is megtapasztalhatta, 
milyen az, amikor valaki egy kórus 
(egy olyan kórus, mint a Concordia) 
tagja lehet. Már a délutáni főpró-
bán érezhető volt: nagy várakozás 
előzi meg az esti összkari „Kőszegi 
ének”-et!) 
Emlegetni szoktuk, hogy aki énekel, 
az kétszer imádkozik. Bizonyára így 
van, mert az időjárás napsütéses 
kegyelmébe fogadta az énekese-
ket. A várudvar színpadán délután 
két órától este hatig sorra váltották 
egymást az előadók. Műsoraik a 
klasszikus művektől kezdődően a 
modern feldolgozásokig felölelték a 
„kórusirodalmat”.
A találkozó jelentőségét emelte a 
vendégkórusok sikeres szereplése. 
A várudvar színpadán énekeltek: 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola 

énekesei Sopronból, a Szentirmay 
Elemér Vegyeskar Sopronhorpács-
ról, a Szent Márton-kórus Szombat-
helyről, a Csepregi Városi Vegyeskar, 
a Vasvári Kórusegyesület és a szin-
tén csepregi Vocal Spirit formációja. 
Büszkék lehetünk, mert a házi-
gazdák mellett még két kőszegi 
kórus is közönség elé lépett. Az Ár-
pád-házi Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium együttese 
már több alkalommal megmu-
tatta elköteleződését a klasszikus 
kórusmuzsika mellett. Az út, amin 

járnak, elhivatottságról tanúskodik. 
Műsoruk a fesztivál méltó nyitánya 
volt. Ugyancsak több szereplésen 
túl van már a Jurisich Miklós Gim-
názium Leánykara. A délután ég-
kövének számítottak csengő, tiszta, 
kifinomult megszólalásukkal. 
A fesztivál záró csoportjaként meg-
lepetésműsorral fokozta a hangu-
latot a Concordia. (Gondoskodtak 
arról, hogy mindenki megfelelően 
beénekeljen.) A könnyűzenei fel-
dolgozásokat – a közönség sora-
iban – együtt zengte a kisiskolás 
és a nyugdíjas is: „Azt hiszed, hogy 
nyílik még a sárga rózsa”, „Az első 
villamos”…, „Ha én rózsa volnék”, 
Csöngess be hozzám”.
A karnagy és a Concordia-Barátság 
Énekegyesület a rendezvény min-
den percében, szünetében is „vit-
te a prímet”. A fellépő énekkarok 
műsorait Szilágyi Miklós által 
irányított, és vezényelt népdalok 
tették teljessé. Minden alkalom-
mal szépen szólt a főszólam, de az 
egész délutánt a „férfikari” dallam-
ba szedett mondandója jellemezte 

igazán: „Úgy, úgy, tetszik! Úgy, úgy, 
úgy, úgy tetszik!” 
A Concordia kitűnően vizsgázott a 
házigazda szerepében is. A műsor-
folyam előtt és alatt is szorgos ke-
zek serénykedtek azért, hogy min-
denki, különösen a vendégkórusok, 
elégedettek lehessenek. Külön 
kiemelendő az a vonzerő, amivel 
megszólították a korábbi kórusta-
gokat. (Még Budapestről is érkezett 
dalos társ, hogy ott lehessen a kö-
zös éneklésnél a templomlépcsőn.)
A kórustalálkozót követő en a tö-
meg átvonult a Fő térre. A hétórás 
harangszó után felcsendült a sokak 
által várt Bárdos-Malachowsky-

szerzemény, a Kőszegi ének. 
(A kotta kéziratán tévesen 
(Malachowszky) szerepel a dal szö-
vegírójának a neve. A hibás név-
használatot a későbbi hivatkozások 
átvették, de a művelődési központ 
egykori vezetőjének a vezetékneve 
helyesen: Malachowsky.)
A kórusfesztivál sikerét erősítette 
az a nosztalgia, ami a régi éneke-
sekben éledt. Idézzük fel a város 
kórustörténetének egy ide tartozó 
mozzanatát: 
1965 kiemelkedő eseménye volt az 
újjáalakult Concordia Kórus áprilisi 
bemutatkozó szereplése a várban. 

(A megbetegedő Budaker Gusztá-
vot Maitz József helyettesítette.) Je-
len volt Bárdos Lajos. A zeneszerző 
és Malachowsky László találkozása 
nagyszerű eredményt hozott. Kő-
szeg és a művelődési központ tör-
ténetének a legfényesebb lapjaira 
került a II. Éneklő Ifjúság hang-
verseny és az utána következő elő-
adás 1966. május 29-én. A város 
10 (!) ifjúsági kórusa, a Concordia 
Vegyeskar, valamint az Egri Peda-
gógus Vegyeskar, a Szombathelyi 
Madrigálkórus és a Győri Textilgyár 
Énekkara, miután befejeződött a 
lovagteremben a koncert, a vár-
udvaron állt fel. Bárdos professzor 
vezényletével hatalmas, hétszáz fős 
kórus szólaltatta meg a Kőszegi 
éneket. (A szerzemény nemcsak itt-
hon, hanem – több mint, harminc 
év múltán – Budapesten (1999. 
nov. 13.), a Régi Zeneakadémián 
is elnyerte a közönség tetszését. 
Akkor az összkart Schrott Géza ve-
zényelte.)

2019. május 25-én sokan újra át-
élhették az együtténeklés örömét. 
„Megszólítottuk a régi kórustago-
kat, azokat, akik énekelték már 
ezt a művet. Közel százan vissza-
jeleztek és írták, hogy mennyire 
megérintette őket a közös éneklés, 
és szívesen jönnének a próbára, a 
szereplésre egyaránt” – mondta 
el Szilágyi Imre elnök, amikor az 
előkészületekről kérdeztem. Arra 
csak ritkán gondolunk, hogy egy 
ekkora rendezvény sok praktiku-
mot is megkövetel. Sátor, étkezte-
tés, támogatók felkutatása…, de 
mindez feledhető, hiszen – mint 
megfogalmazták – „ez a nap fel-
töltött minket energiával, és nagy 
lelkesedéssel készülünk az októberi 
jubileumi szereplésre, ahol ismert 
zeneszerzők, a kórus számára írt 
dalait fogjuk előadni.”

Tóthárpád F.

Husqvarna, Stihl, Mtd, Partner, McCulloch, 
Einhell, Alko Kinai fűnyírók, fűnyírótraktorok, 

motoros kaszák, motorfűrészek,
benzinmotoros vízszivattyúk, 

áramfejlesztők gyors, szakszerű
javítása garanciával. 

Meghibásodott gépe helyett üzletünkben 
megvásárolhatja következő új gépét.  

9700 Szombathely, Rumi út 311.
Tel.: 94/327-496
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Pišaki  su iz Kisega stigli u Nardu na slavlje Celjanske Gospe

XIII. Državno shodišće Hrvatov u Ugarskoj
U jutrašnji ura u zapadnom dijelu Gradišća se 
je još pojavila kiša ali sunce je kasnije potiralo 
oblake i u čudesno sunčanom danu su se Hrvati 
iz pet regija Ugarske, neki  iz  Slovačke i Austrije 
skupljali na skupno slavlje Putujućoj Celjanskoj 
Mariji u Nardu. Autobus partnerskoga naselja 
Narde iz Murskoga Središća je isto stigao kao 
i autobus braniteljev iz Varaždina. Kiseški Hrvati 
pod peljačtvom Šandora Petkovića su i ovim pu-
tem piše krenuli na 22 km dužičko pišačenje, da 
pokleknu pred kopijom Majke Celjanke u nar-
darskoj crikvi. Svečevanje se je obdržalo u mo-

numentalnom ali skrbno pripravljenom ša-
toru.Na stolica  čekalo  je vjernike posebno 
izdanje Zornice nove, posvećeno u većem 
dijelu stranic  za  Putujuću Celjansku Ma-
riju.Svečano euharistijsko slavlje predvodio 
je gosp. farnik Anijan Marko Mogyorosi, ki 
je u prodiki višekrat govorio o razliki istoč-
nih i zapadnih kršćanov. „Zapadni kršćani 
kad vidu teškoće bižu pred trapljenjem, 
a istočni kršćani pogledaju u oko traplje-
nja i riješu probleme. Kršćani denašnjice 
daj’mo sebi  jedan drugomu mogućnost 

da probamo za-
biti, zaboraviti sve tu-
dje grijehe koje su pro-
tiv nas ostvarili.” Svetu 
mašu je oblikovao zbor 
PAX ET BONUM pod 
peljanjem zborovodje 
Ive Šeparovića. Više od 
jezero ljudi  bilo je po-
zvano po svetom slav-
lju na objed, za kojim 
se je počelo druženje, 
razgovaranje  uz mu-
zičku pratnju muzičko-
ga sastava Koprive i 

folklorašnoga programa Murskoga Središća. Do 
augustuša će čekati Narda daljnje vjerske po-
sjete, zač su hvalu vridni svi organizatori ovoga 
naselja.Bog neka im plati sve trude !

Május 19-én az Országos Horvát Önkormány-
zat meghívására Narda településen tartották 
meg a XIII. Országos Horvát Zarándoklatot.A 
kőszegi horvátok gyalogosan indultak az 
Utazó Szűzanya köszöntésére, ahol  a  szent-
misét követően agapéra, majd kötetlen esz-
mecserére is volt lehetőség.

Marija Fülöp Huljev

Deutsche Messe am 13-en Mai in der Herz-Jesu Kirche 
Fatima Messe mit dem „Kirchenchor Oberpullendorf”

Minden év május 13-án német nyelvű a fatimai mise, melyet ebben az 
évben Heiter Róbert Gottfried atya mutatott be a német ajkú hívek és 
kőszegi-kőszegfalvi énekesek közreműködésével. Az Oberpullendorfi/
Felsőpulyai egyházi énekkar Gergely Bábinszki karnagy vezényleté-
vel és Mag. Josef Gsertz orgonakíséretével ünnepélyessé tette a májusi 
fatimai misét. 
A Jurisics téren álló Mária szoborhoz sajnos a rossz idő miatt nem vo-
nultak a hívek a körmenettel, így a Lorettói-litániát a templomon belül 
imádkozták el. A szentmise után közös agapét tartottak a vendégek örö-
mére.

Gradišćanski farniki su služili svetačnu svetu mašu

Wallfahrt nach Steinberg-Dörfl zur Bründl-Kapelle
Május 19-én, vasárnap közel 20 
gyalogos indult Rattersdorfból 
Oberloisdorfon át a steinbergi Má-
ria kápolnához. Akik nem vállalták 
a gyalogos utat busszal és autók-
kal érkeztek a „Bründl-Kapelle”-
hez (Forrás-kápolna), ahol János 
Ginarhi steinbergi plébános né-
met nyelvű szentmisét mutatott be. 
A nyugodt környezetben agapé és 
közös beszélgetés tette ezt a napot 
varázslatosan széppé. Feltöltődve és 
hálát adva estefelé indult vissza a kb. 
60 zarándok. 

Heimattreffen in Steinamanger
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus és az Alpensänger énekkar is részt vett 
június 1-én megrendezett Heimattreffen találkozón, melyet ebben az év-
ben a Szombathelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett.

Schülerbesuch aus Agendorf in der Balog Schule
Csernus Gáborné Kriszta, a német nemzetiségi Ágfalvi Váci Mihály Álta-
lános Iskola vezetője nemrég látogatást tett a Balog iskolában. Felvetődött 
egy kölcsönös kapcsolat kiépítésének lehetősége. 
Nemesné Erdősi Timea igazgatónő meghívására 25 tanuló érkezett Kő-
szegre, ahol az 5. osztályosok fogadták őket. Kellemes napot töltöttek 
együtt. Viszontlátogatás reményében búcsúztak el egymástól a gyerekek 
és a tanárok is.

               Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

Német nemzetiségi hírek
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A Tánc az Élet!
Azt remélem, hogy nem nehez-
tel meg a kedves Olvasó azért, ha 
egy kőszegi „újságíró”, egy kőszegi 
művészeti csoportról kissé elfogult 
sorokat is becsempész „A kőszegi 
újságba”. Úgy gondolom, a szubjek-
tivitással együtt is igaz a Dance Jam 
Érzelmek szimfóniája című bemu-
tatójára, hogy NAGYSZERŰ volt!
Szép ruhák, jó zenék, kitűnő – le-
tagadhatatlanul – Dance Jam-
koreográfiák. Élvezetes, pergő és 
változatos összeállítással ajándé-
kozták meg a közönség soraiban 
nyakukat nyújtogató családtago-
kat és érdeklődőket.
A várható nagyszámú közönség 
és a praktikum miatt két előadást 
rendeztek. A 18 órakor kezdődő 
„főműsor” huszonöt különböző 
fejezete érzelmeket, hangulatokat 
vitt a színpadra. Újdonságként lát-
hattuk a Kőszegi Vonósokat, akik 
aláfestő zenével és önálló produk-
cióval is szerepeltek.
Mindjárt az első tánchoz is a KV 
muzsikált. A hullámzó dallamok és 
mozdulatok előrevetítették: nem 

fogunk unatkozni! A folytatásban 
a kicsik „rózsaszín vidámsága” töl-
tötte be a színpadot. Nem túlzás, 
a „cukiságözön” boldoggá tette a 
nagymamákat, a nagypapákat és 
a szülőket. Fokozatosan nőtt, ke-
rekedett ki az este műsorfolyama. 
Változatos ruhák, magával ragadó 
zenei aláfestések, a táncokat át-
kötő vetítések tartották éberen az 
amúgy sem lankadó figyelmet. 
A fiatalos báj észrevétlenül táncol-
ta be magát a minőségi mozgással 
előadott műsorszámokba. Egészen 
kiemelkedő produkciókat hoztak 
a lányok. Különleges csoportos 
koreográfiákat is láthattunk, még-
is külön is ki kell emelni: az este 
visszatérő csúcspontjait a szóló-
táncosok fellépései jelentették. Fe-
hér-lila ruhában, balett elemekkel 
átitatott, kiforrott mozgáskultúrá-
val szerepelt Nagy Réka. Ugyan-
csak figyelemreméltó a „Kalandos 
utazás” táncosa, Novák Írisz. Piros 
ruha, copf…  és csak azon kaptam 
magamat, hogy: „ „Jó, jó! Nagyon 
jó!” S mivel három a Dance Jam-

igazság is, nem hagyható ki a sor-
ból a „szellő lány” Németh Mira 
előadása sem. A néző úgy érezhet-
te: „Így születik a Tánc!” Mindhá-
rom fiatal hölgy a középkorosztályt 
erősíti, van hát utánpótlás, még-
hozzá kitűnő adottságokkal.
Jól kitalált volt a befejezés is. A 
„Bőröndnyi élet” és a „Fohász” ve-
zetett a Halleluja zenéjével alátá-
masztott „Hála” emelkedett meg-
mutatkozásáig. Az összegzés ez 
lehetne: szépek, tiszták ártatlanok, 
no és tehetségesek. A csoportok 
a fináléban betöltötték az egész 
színpadot, s ahogy kell tánccal 
köszöntek el. (Az est színvonalát 
emelte a Kőszegi Vonósok és Virág 
Zsuzsa közreműködése.)
A Dance Jam az érzések világá-
ba, sokféleségébe vitt bennünket 

ezen az estén. Egyéni megfogal-
mazással megmutatták a kedves-
séget, az egymás felé fordulást, a 
tolarenciát, de a közönyt, a nemtö-
rődömséget és a reménytelenséget 
is. Seregi László sorainak értelmet 
adtak és elhitették, hogy „a Tánc 
gyógyír, a Tánc boldogság, a Tánc 
fiatalság, a Tánc az Élet!”
A szokásoknak megfelelően – vé-
gül – a köszöntések sora követ-
kezett. Az idei, Dance Jam Díjat 
Horváth Csabáné kapta. Az év csa-
pata az „Álomkór” formációja lett. 
(Produkciójuk találó koreográfia, 
kedves előadás.) Az év táncosa: 
Tancsics Kata. 
Dance Jam sikereinek egyik alapja 
a szülők támogatása, és az össze-
tartó közösség.

Tóthárpád F.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Dr. Székely János megyéspüspök

A pápa eljött a magyarokhoz
Amikor Szent II. János Pál pápa 
1999-ben Romániában járt, akkor 
csak azzal a feltétellel tették lehe-
tővé számára ezt a látogatást, ha 
nem megy el magyarlakta terüle-
tekre. Nagy fájdalom volt ez akkor 
az erdélyi magyarság számára, 
hiszen ők teszik ki a romániai ka-
tolikusok többségét. Június 1-jén 
Csíksomlyón tartott szentmisét 
Ferenc pápa, eljött a magyar hí-
vek közé, amiért nagyon hálásak 
vagyunk neki. Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek a köszöntőjé-
ben pontosan ezt fogalmazta meg, 
amelyre mintegy 110 – 120 ezres 
tömeg hosszú tapsa volt a válasz.
A pápa csíksomlyói látogatása kap-
csán sok kellemetlenséggel kellett 
szembenéznie a zarándokoknak: 
eső és sár, Csíkszereda váro-
sának előző naptól kezdődő 
lezárása, a tömeg odajutásának 
nagyon nehézkes volta, a fel-
készített önkéntesek oda nem 
engedése, a miseruha magyar 
szövegének letakarása, hogy 
csak néhányat említsünk. A zarán-
dokok mindezt példás türelemmel 
és derűvel viselték el. Példát adtak 
lelki erősségből, hitből, kitartásból.
Ferenc pápa sok mindent tud a ma-
gyarokról. Buenos Aires környékén 
volt egy katolikus iskola, ahol ma-
gyar nővérek is tanítottak. Ferenc 
pápának nagyon jó benyomása 
volt róluk. Tehetséges, mély hitű, 
igen jó apácákat ismert meg ben-
nük. Ferenc pápa a vatikáni ma-
gyar nagykövetnek egy alkalom-
mal azt mondta, hogy „a magyarok 
hősök”. Ismeri és nagyra értékeli a 
magyarság sok évszázados hősies 
küzdelmét a megmaradásunkért, a 
keresztény értékeink megőrzéséért.
Sokan azt várták, hogy Ferenc pápa 
a magyarsággal való első nagyobb 
jelentőségű találkozása során szó-
ba hozza majd a menekült kérdést, 
és kritikát fogalmaz meg velünk 
szemben. Nem ez történt. A Szent-
atya egyetlen szóval sem utalt a 
menekültkérdésre. Mindebből az 
tűnik ki, hogy érti a magyar nép fé-
lelmeit a menekültválság kapcsán, 
érti azt a vágyunkat is, hogy meg-
őrizzük Magyarországot keresztény 
kultúrájú országnak és magyarnak.

A Szentatya azonban egy fontos, és 
nekünk magyaroknak címzett üze-
netet mégiscsak átadott. Ennek az 
üzenetnek a lényege a következő: 
a múlt sérelmeit nem kell lényegte-
lennek, elhanyagolhatónak tekinteni 
vagy letagadni, ám ezek a történelmi 
sebek nem akadályozhatnak minket 
abban, hogy a jelenben megpróbá-
lunk testvérként együtt élni. 

A Káprát-medence népeinek sorsa 
össze van kötve. Igen gyakran külső 
történelmi erők és körülmények ál-
lítottak minket szembe egymással. 
Mennyire fontos volna felismerni, 
hogy valójában egymás szövetsége-
sei, testvérei vagyunk. 

Amikor egy zarándoklat alkalmá-
val a (román ortodox kézben levő) 
füzesmikolai kolostorban románul 
köszöntünk és románul is énekeltünk, 
válaszként a kolostor román apátja 
magyarul is mondott egy-két mon-
datot (amit talán soha addig meg 
nem tett magyar egyházi személyek 
jelenlétében), igen-igen kedvesen 
megvendégelt és megajándékozott 
minket. Egy másik alkalommal, ami-
kor énekelve, imádkozva mentünk 
át egy kis román falun, egy idős há-
zaspár az unokáiknak frissen sütött 
süteményt mind odakínálta nekünk. 

Az európai unió parlamentjében igen 
gyakran a román képviselők azok, 
akik a legbátrabban kiállnak a csa-
lád és az élet védelme mellett. A hi-
tünk összeköt minket. Mennyire fon-
tos volna ezt felismerni, egymás kezét 
megtalálni, egymás jogait tisztelet-

ben tartva békességben élni egymás 
mellett! Fontos megvédenünk joga-
inkat a magyar nyelvünk, a kultúránk, 
a jelképeink használatához, az intéz-
ményeinkhez, de fontos felismerni a 
keresztény testvért is az Erdélyben élő 
román honfitársainkban.
A pápai szentmise után igen nagy 
élmény volt még a Papp László atya 
által életre hívott Márton Áron orató-
rium meghallgatása. Öröm volt látni 
azt a közel száz lelkes, átszellemülten 
éneklő fiatalt, akik megszólaltatták 
Erdély szeretett püspökének életútját 
és üzenetét. Sok zarándok gyönyör-
ködhetett még a Böjte Csaba atya 
által alapított otthon gyerekeinek 
remek Szent Ferenc életét megele-
venítő musicalében, amely egyszerre 
volt vidám, megrendítően szép és 
nagyszerű színészi alakításokkal teli 
előadás. A zarándoklat végén ének-
szóval vonultunk a 6-7 km-re levő 
pályaudvarig, ami igen nagy örömet 
okozott a több száz fős csoportunk-
nak, de a város lakóinak is.
Ferenc pápa nagy örömmel hall-
gatta a csíksomlyói szentmisén a 
zengő magyar éneket, örömmel 
látta a magyar zarándokok össze-
szedettségét, kitartását. Hálásan 
köszönjük neki, hogy a pápaláto-
gatás zsúfolt és fárasztó programjai 
között fontosnak tartotta, hogy ta-
lálkozzon a magyarsággal, elmen-
jen a magyar nép mai lelki közép-
pontjába: Csíksomlyóra.

Fotó: MTI /Koszticsák Szilárd

           Polifarbe Platinum színes
beltéri falfestékek 

10 % árengedménnyel!
                                             (Az akció 2019. június 30-ig

illetve a készlet erejéig érvényes!)      AKCIÓ
!
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Lélekkel festett képek
Tóth Csaba Munkácsy-dijas festő-
művész ezelőtt 1997-ben járt Kő-
szegen azzal a sorozatával, amely-
nek újabb darabjait, június 26-ig 
tekinthetjük meg a Református 
templom Csillagtermében. 
Tóth Csaba a megye művészet-
pártoló egyénisége, aki műveivel 
magas színvonalon kalauzolja a 
tárlatlátogatókat a képzőművészet 
világában. A falakra kerülő nagy-
méretű (130x130 cm) képek egy 
háromszáz darabból álló sorozat 
részei. A többségében templomo-
kat ábrázoló alkotások kiválasztá-
sát a transzcendens üzeneteken kí-
vül a Notre-Dame tűzesete adta. A 
kőszegi kiállítás emellett a művész 
születésnapi (60.) körútjának egyik 
állomása is. 
A Csillagterem által biztosított kör-
nyezetben úgy simulnak a falakra 
a festmények, mintha a templom 
szerves részei lennének. Monumen-
tálisnak mondható képek, monu-
mentális művészi teljesítménnyel, 
örökérvényű üzenetekkel. 
E teljesítmény még inkább hang-
súlyt kap, ha megismerjük az alkotó 
egyéniségét, a témához (az élethez) 
közelítő alázatát, hozzáállását és 
közlésmódját. A lélek munkálkodott 
ezeken a képeken, amikor születtek, 
és a lélek mutat rá a lényegre akkor, 
amikor alaposabban meg akarjuk 
érteni a jelentésüket. 
A feldolgozott témák ábrázolása 
szignó nélkül is „felismerhetővé” 
teszik alkotójukat: festmények 
négyzetes formában, „színtelenül”, 
egy fekete kerettel körbezárva úgy, 
hogy mindegyikről szól – néha kiált 
– felénk egy üzenet, amit csak ak-
kor érthetünk meg igazán, ha a mű 
címére is odafigyelünk.  Tóth Csaba 
ügyel a címválasztásra, ügyel arra, 
hogy segítse az eligazodást a hit vi-
lágában is. Ismert és kevésbé ismert 
festők műveit idézi fel saját, kidol-
gozott művészi világával, hitvallá-
sával. Az ábrázolt kép, a vízszintes 
tengelyén elhelyezett üzenet és a 
cím hármasa olyan stabilitást te-
remt, amelyre szüksége lehet (van) 
a ma élő halandónak. E három „láb” 
kell a stabilitáshoz, ahhoz, hogy ne 
billegjen, hanem biztonságot, hitet 
nyújtson a felfedezett élmény.
Tóth Csaba 1991 óta jár azon a 
monokróm úton, ami újra és újra 

lenyűgözi a tárlatlátogatókat. Igaz, 
a képekről inkább a szomorúság 
jegyei olvashatók le, üzeneteivel az 
életigenlő Istenhitet hirdeti. (A ki-
állítást június 2-án Rétfalvi Balázs, 
a Szombathelyi Egyházmegyei Le-
véltár vezetője nyitotta meg.)
Ritka alkalom, hogy ilyen minő-
ségű hazai (vasi) képzőművészeti 
válogatással találkozhatunk Kősze-
gen! Ne halasszák el!

Tóthárpád F.
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Csoportterápia
Idei önálló nagyszínpadi bemutató a Madách 
Színház musical pályázatának díjnyertes darab-
ja: Bolba Tamás - Szente Vajk - Galambos Attila: 
Csoportterápia. Az előadásban hat vadidegen, 
három férfi és három nő érkezik egy csoportte-
rápiára. Kezdetét venné az analízis annak rendje 
és módja szerint, azonban egy apró hiányosság 
hátráltatja a dolgok szokásos menetét. Hol lehet 
az orvos? A váratlan fordulatokban, felismeré-
sekben és mulatságos epizódokban bővelkedő 
történet során további kérdések merülnek fel. 
Milyen problémákkal küzd egy operaházi balett-
táncos, meddig lehet bírni tíz méterrel a felszín 
alatt, a jeges Dunában, búvárfelszerelés nélkül, 
vagy hogy mi történt Velencében ’85 nyarán... 
Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes 
szövegek röpítik a nézőt a mjuzikelkámedi fel-
hőtlen, kacagtató, fényesen csillogó világába. 
Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, 
útkeresésről... azaz rólunk. 
A szereplők közt: a tavalyi Hajmeresztő előadás 
nyomozója, segédje és a kék hajú fodrászlány, a 
Trokán család eddig Kőszegen nem járt énekese, 

a Murlin Murló erős fiúja és a Vígszínház egykori 
kőszegi üdvöskéje. Mindenkit szeretettel vár a 
Kőszegi Várszínház, és együtt SZÍNRE VISSZÜK 
A NYARAT!

TáF.

Június 18.  Szerencsének szerencséje 
Június 20.  (esőnap: június 21.) Piszko-

sak – Rejtő Jenő nyomokban 
– Spakli bohózat 

Június 22. (esőnap: június 23.) YASMINA 
REZA: Az öldöklés istene - 
házaspárbaj egy felvonásban 

Június 25. (esőnap június 26.) Ezeregy 
operett

Június 27.  Hedry Mária: Zrínyi Ilona
Június 29. (esőnap. június 30.) Dö-

mötör András - Benedek 
Albert: Second Life, avagy 
Kétéletem

Július 2-3.  A boldog herceg  
Július 7.  A Medici udvar zenéje – 

Custos Consort Régizene 
Július 11.  (esőnap: július 14.) Bolba Ta-

más - Szente Vajk - Galambos 
Attila: Csoportterápia 

Július 12-13. (esőnap: július 14.) Bolba Ta-
más - Szente Vajk - Galambos 
Attila: Csoportterápia

Július 16-17. (esőnap: július 18.) Bolba Ta-
más - Szente Vajk - Galambos 
Attila: Csoportterápia

Július 19-20-21. (esőnap: július 22.) Bolba 
Tamás - Szente Vajk - Galambos 
Attila: Csoportterápia

Július 23.  Carly Wijs: Mi és Ők 
Július 25.   (esőnap: július 26.) Ray Cooney 

- John Chapman: Ne most, 
drágám! 

Július 27.  (esőnap: július 28.) Széttépve 
Zenés szembenézés Szabó Kim-
mel Tamással 

Július 29.  (esőnap: július 30.) Cirill Gely: 
Diplomácia – Rózsavölgyi Szalon

Július 31.  (esőnap: aug. 1.) Levitáció – A 
Kőszegi Várszínház és Gergye 
Krisztián közös bemutatója

Augusztus 1. Cinóber hadművelet 

Szakonyi Károly
Július végéig látogatható Ilovszky Béla „40 év 
ördögszekéren” című kiállítása. A tárlatot Sza-
konyi Károly Kossuth-, és József Attila-díjas író 
nyitotta meg, aki 1963-tól vesz részt a szín-
házi életben. Életművét 15 kötetben adták ki. 
Nyomdában van az „Írók lámpafénynél” című új 
könyve. A magyar és a határon túli színházak 
életét, színészeit bemutató fotótárlat megnyitá-
sa után kérdeztük az írót.
– Hogyan értékeli a kiállítást?
– Ilovszky Béla kiváló színhá-
zi fotós, az MTI-nél kezdte, az 
előadásokról készített fotói a 
Film Színház Muzsika című lap-
ban, és más újságokban jelentek 
meg, a közönség rajta keresztül 
ismerhette, hogy mire készülnek 
a színházak. Később önállósította 
magát, most is járja az országot, 
a határon túli színházakat, és 
megörökíti a legjobb előadáso-
kat. Az ezekből válogatott anya-
got hozta el Kőszegre, amit először az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézetben láthat-
tak az érdeklődők. A fotós szemével mutatja 
be a színházak világát. Ajánlom mindenkinek 
a kiállítást, mert maradandó élményt nyújt a 
mondanivalója. A már nem élő színészek jelleg-
zetes karaktereikkel a remek portrékon szinte 
megelevenednek a látogatók előtt. A lovagte-
remben Ilovszky Béla több ezer fotójának csak 
egy töredéke látható a színházak játékstílusáról 
a fotóművész szemével.

– Az elmúlt évtizedekben Ön mennyire tudott 
bekapcsolódni a kőszegi színház életébe?
– 1985-ben mutatták be „Kardok és kalodák” 
– a Rákóczi korban játszódó – darabomat, 
amelyben sok helyi ismeret, a korszakra jellem-
ző kőszegi városi élet került az előadásba. Így 
most, sokkal később is, örömmel veszem, hogy 
a közönség ezt jó érzéssel fogadta be. Az elmúlt 
évtizedekben csak látogatóként maradt meg a 
kapcsolat, jellemzően most is Ilovszky Béla kiál-
lítása miatt jöttem el Kőszegre.

– Az Ön ÷Adáshiba” című 
színműve berobbant a 
színházi világba.
– Várkonyi Zoltán rendez-
te meg 1970-ben a Pesti 
Színházban. A darab máig 
él itthon és külföldön is, 
nagyon beletalált a kor 
problémáiba. 
– Az Ön tevékenységét 
több díjjal jutalmazták, 
melyik a legszebb?
– Hála Istennek elismer-
ték a munkámat. Nekem 

a legfontosabb díj, ha az utcán az emberek azt 
mondják: emlékszem erre vagy arra. Mindezek 
őszintébb és más díjak, mint amit vagy adnak 
vagy nem. Nekem a közönség véleménye fontos, 
belopództam-e a szívükbe vagy nem.
– Ön az írásaiban a napi életből veszi a témákat.
– Megtanultam a nagyoktól, hogy az emberek 
életére kell figyelni. A témákat saját szűrőmön 
engedem át, dominál benne a szubjektumom. 
Nem kell hozzá más, mint az objektív világot 
megismerni.
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Könyvtári hírek
Június 15-től (szombat) a nyári nyitvatartási rend lép életbe! A gyer-
mekrészleg szombaton zárva, keddtől péntekig 13.00-17.00 óráig fogadja 
látogatóit. Zárva tartása idején a visszahozott könyvek a felnőttrészlegben 
adhatók le! A felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30-17.00 óráig, szomba-
ton 8.30-12.00 óráig tart nyitva.
Június 21-ig látható a gyermekrészlegben a TRIOLA Alapfokú Művészeti 
Iskola kézműves kiállítása a könyvtár nyitvatartási idejében. Az alkotáso-
kat a Dr. Nagy László EGYMI Triolás növendékei készítették.
Június 22-én, szombaton a Múzeumok éjszakájához kapcsolódva 17.00-
23.00 óráig tart nyitva a könyvtár. A beiratkozott olvasók ingyen in-
ternetezhetnek, az érdeklődők az óránként induló könyvtárbemuta-
tó séták keretében a pincétől a padlásig bejárhatják az intézményt. A 
gyermekrészlegben társasjátékok és meseasztal is várják a látoga-
tókat. 19 órától a Fák az Alpokalján című film vetítésére kerül sor a 
felnőttrészlegben.
Július 1-5-ig a gyermekrészleg a könyvtári tábor miatt zárva 
lesz. Ezen a héten a gyermekkönyvek is a felnőttrészlegben ad-
hatók le.
Július 9-én (kedd) Németh János rajzszakköröseinek kiállítás-meg-
nyitójára várják az érdeklődőket.
Az Agykontroll-klub, a Baba-mama játszóház, az Ifjúsági olvasókör 
és a Kézimunka-kör alkalmai a nyári szünetben elmaradnak.

Harangszótól harangszóig. Kőszeg regénye 1532. 
Kapa Mátyás könyvéhez kapcsolódóan októberben könyves játékot ren-
dez a könyvtár 14 év felettiekből álló csapatoknak. A játékra készülőket 
várják a nyári olvasmányként ajánlott könyvtári példányok!

Programajánló
Június 19. Városi véradás – KÖSZHÁZ 
Június 22.   16.30 Zenés Irodalmi délután a Szabóhegyen 

(alpannonia szalonnasütő)
Június 22.  17.00-24.00 Múzeumok éjszakája – Hősök tornya 

– Tábornokház, Arany Egyszarvú Patika. 
Június 23.  Gyűszűvirág túra – 7.45-kor találkozás a kőszegi 

autóbuszállomáson, útlevél vagy személyi + fürdőruha.
Június 29. Kőszegen bírjuk a gyűrődést – Kőszegi-hegység 

(geológusok szakvezetésével).
Június 29.  Kőszegi csillagok 20/10/5 km éjszakai teljesít-

ménytúrák – Kőszegi-hegység.  
Július 6.  9.00 Vöröskereszt túra /15 km/ Indulás a Natúr-

park iroda elől . 
Július 13.  Malomkövek – földtani élménytúra geológus szak-

vezetéssel: Bozsok – Széles-kő – Kalapos-kövek –
Holler-barlang – Bozsok.  

Július 13.  19.00 Nyári klarinét- és orgonahangverseny az 
Evangélikus templomban Horváth László klarinétmű-
vésszel és Szász Judit orgonaművésszel.

Oklevélátadó 
Kőszeg Város Önkormányzata a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00001 
kódjelű Kőszegi Forrás HACS pályázata révén 2019. június 13-án tartotta 
a Civil Akadémia-Szervezetfejlesztési és menedzsment tréningeket elvég-
ző szervezetek és képviselőik oklevél átadó rendezvényét a KÖSZHÁZ-
ban. A résztvevők 8 hónapon át összesen 96 órán keresztül hallgathattak 
szakmai előadásokat, készíthettek el gyakorlati feladatokat és nem utolsó 
soron ismerhették meg egymást. A megvalósításnál fontos szempont volt 
a helyi közösségek életképességének javítása mellett, hogy együttműkö-
déseiket is erősítsék. 21 Kőszegen székhellyel, telephellyel rendelkező civil 
szervezet és az általuk delegált 26 önkéntes vehetett át Huber László pol-
gármestertől sikeres részvételt igazoló oklevelet. 

Minden szerdán
„Lépjünk együtt az egészségünkért”! mottóval jelzett gyaloglóklub elő-
ször május 18-án 17.00 órakor tette meg az első egyórás városi sétáját. 
Akkor esett az eső, majd a következő napokon napsütés, meleg fogadta a 
sétálókat. Az indulás biztos időpontja minden szerda 17.00 óra, helyszíne 
a Fő téren lévő Tourinform iroda. Ha esik, ha fúj, elindulnak az odaérkező 
túrázók. Bárki vállalkozhat a sétára. Ön is Kedves Olvasó! Az útvonalat a 
túravezető határozza meg. Június 5-én Baranyi Tiborné vezette a csapatot 
a tanítóképző, illetve a Csónakázótó irányába. 

Gesztenyevirágzás hete
Velemi programjai naponta 14.00 – 18.00 óráig
Június 18. Állatsimogató, Rákóczi u. 84. – palacsinta kóstoló, Rákóczi u. 8. 
Június 19.  Dísznövények, Kossuth utca 66. – termésbábkészítés, Rákóczi 47.
Június 20. Fafaragó, Rákóczi út 15. – termésbábkészítés, Rákóczi 47.
Június 21. Méhészet, Rákóczi út 4. – Kovácsmester, Rákóczi 31.

ELŐADÁSOK a KULTÚROTTHONBAN, Rákóczi 18. 19.00 óra
Június 18.   Virágból bokrétát – Katonáné Verényi Alíz
Június 19.  Szent Korona menekítése – Nagy László István
Június 20.  Bort készíteni Kőszeghegyalján – Jagodics Attila  
Június 21.   Kincsünk a velemi víz – Katona Linda 
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Kőszegi könyvek 
Időpont: 2019. június 25. kedd 17.00 óra
Helyszín: Zwinger-Öregtorony Kőszeg H-9730 Chernel u. 16.
 

Kőszegi történetek (szerkesztő Mátay Mónika)
A könyvet bemutatja:  Bariska István történész, levéltáros, Nagy And-
rás irodalomtörténész (FTI-iASK) és Fejérdy Tamás építész.
Történetek kőszegi sorsokról, kiválókról és különcökről, lelkészekről, írók-
ról, tudósokról. Olyanokról, akik építettek, mint a Schey család, akik csak 
néhány évet töltöttek a városban, mint Ottlik Géza, vagy Kristóf Ágota 
világhírű írónő. Átutazókról, mint Tatay Sándor, aki pénztelen fiatalember-
ként grafológusnak szegődött.
 

Poczai Péter: A Festetics-rejtély
A könyvet bemutatja: Pók Attila történész (FTI-iASK)

Genetika szót mostanra már mindenki ismeri, de azt, hogy ez a kifejezés a 
kőszegi kötődésű, arisztokrata Festetics Imrétől származik, az már kevéssé 
köztudott.
Először a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében május 8-án mu-
tatták be Poczai Péter: A Festetics -rejtély című könyvét, amely „A ge-
netika története és Festetics Imre rejtélyes hagyatéka” alcímet viseli.
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete által kiadott „Beszélő városok” könyv-
sorozat legújabb kötetének megírására ösztönözte az intézet kutatóját, és 
annak felderítése: hogyan feledkezhetett meg a tudomány arról az emberről, 
aki sok tekintetben megalapozta a genetika ünnepelt úttörőjének sikereit. 
A tudomány csak a XIX. század elejétől fordított figyelmet növények vagy 
állatok fajtajavítására. Az Ágoston-rendi szerzetes, Gregor Mendel mun-
káját, az általa felismert és róla elnevezett örökösödési törvényeket is el-
feledték egészen a XX. század elejéig.
Mendel munkája nem volt előzmények nélküli, a magyar arisztokrata Fes-
tetics Imre eredményeire épült, aki évtizedekkel korábban végzett úttörő 
kutatásokat. Mendel borsóval, Festetics juhokkal kísérletezett.
1814-ben egy addig tenyésztőként ismeretlen magyar gróf jelent meg a 
Juhos Társaságban a sokkal jobb állataival. Festetics Imre szenzációvá vált. 
Abban az időben a legtöbb szakértő azzal érvelt, hogy a beltenyésztés az 
elején sikeres, de egy idő után az állatok minősége minden új generáció 
esetében romlik. Festetics ragaszkodott tapasztalatihoz: a beltenyésztés, ha 
helyesen művelik, a legjobb eredményeket hozza. A kulcsminőségi jellem-
zők figyelésével, a gyengébb példányok selejtezése révén a nyáj minősége 
még tovább javítható 
is. A vita egyik pontján 
Festetics összefoglal-
ta észrevételeit egy 
olyan dokumentumban, 
amely a természet ge-
netikai törvényeire utal. 
Ez volt az első (és elfe-
lejtett) eset a „genetika” 
szó használatára, és 
még azelőtt, hogy azt 
William Bateson majd-
nem 90 évvel később 
„feltalálta” volna. 
Fontos tény, hogy Men-
del néhány törvénye 
olyannyira hasonlít Fes-
tetics tanulmányának 
megállapításaira, hogy a 
jó szerzetes – úgy tűnik 
– nagyon is tisztában 
volt a gróf munkájával.

Gratulálunk!
A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület Chernel István 
Emlékéremmel ismerte el Illés 
Péter, Kőszegi Evangélikus Szak-
gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium megbízott igazgatója 
közel 40 éves madártani és termé-
szetvédelmi munkásságát. Mivel 
Chernel István Kőszeg szülötte, ez 
a díj azokhoz kerülhet, akik tovább 
viszik Chernel István szellemiségét. 
A kitü ntetést május 31-én adta át 
a MME Vas megyei Helyi Csoport-

jának elnöke, dr. Gyurácz József 
Kőszegen, a Chernel István szobor 
előtt. (A kitüntetett nem tudott részt 
venni a Budapesti ünnepségen.)
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Kosárlabda: 10. hely
A bajnokság utolsó két mérkőzése a Kőszegi SE-nek arról döntött, hogy 9. 
vagy 10. helyen zárnak a 12 csapatos megyei bajnokságban. Az ellenfél 
a Deck Bistro SE csapata volt, akiktől a bajnoki alapszakaszban kétszer is 
vereséget szenvedtek. Az első mérkőzés ezúttal a kőszegiek sikerét hoz-
ta. 15 pontos előnyt sikerült kiharcolni. Horváth Roland 26, Nyilicska 19 

ponttal járult hozzá a győzelemhez. 
A visszavágón talán elhitték, hogy 
elegendő arra figyelni, hogy az 
előnyből maradjon. Az ellenfél nem 
így gondolta. Igencsak bekezdtek 
s az első negyed végén már csak 
4 pont előny maradt. A félidő után 
pedig szinte azonnal ledolgozta hát-
rányát a Deck. A Kőszeg nem tudott 
ritmust váltani. Így a második fél-
időben már nem forgott veszélyben 
a szombathelyiek összesített győzel-
me. A KSE-nek meg kellett elégedni 
a bajnokság 10. helyével.

Eredmények: Alsóházi rájátszás második köre a 9-10. helyezésért: Kősze-
gi SE- Deck Bistro SE 61:46 (18:6, 12:11, 12:18, 19:11) visszavágó Deck 
Bistro SE-Kőszegi SE 72:51 (22:11, 18:15, 22:11, 10:14). A 9. helyet jobb 
kosáraránnyal a Deck Bisto szerezte meg. A kőszegi SE 10. helyen fejezte be 
a bajnokságot.

SPO
RT

Labdarúgás: Izgalmas szezonvég
Izgalmas bajnoki hajrá várt a Kőszegi FC-re. Kieséstől fenyegetve nem volt 
választásuk nyerni és nyerni kellett. A megyei első osztály megőrzéséért 
Répcelekon Dan Gergő 59. percben elért találata döntött. A Vasszécseny 
a második félidőben ráijesztett a kőszegiekre. Vezetést szereztek. Szeren-
csére Gugcsó elég hamar egyenlített, s hajrában Bujtás a győzelmet is ki-
csikarta. Csepregen is úgy kezdett a csapat, ahogy kell. Félidőben már két 
góllal vezettek. A második félidő viszont a vendégekről szólt. Nyolc perccel 
a lefújás előtt egyenlíteniük is sikerült. A bajnoki szezont záró Vasvár elleni 
derbin nem kellett fél óra a vezetés megszerzéséhez. Négy gólig jutot-
tak, a vasváriaknak csak becsületgólra futotta az erejükből. Csák Dominik 
duplázott. A csapat a tavasszal elkerülte az őszi szezon közepének vessző-
futását. Értékes döntetleneket is szerzett, de a feljebblépéshez szükséges 
plusz győzelmeket nem sikerült elérnie. Így a bajnokság izgalmakkal, de 
szerencsére happy end-del zárult. A 12. hely biztos bent maradást jelen-
tett, de a középmezőny alja 7-pontos távolságba került.

Eredmények: 27. forduló: Répcelak SE-Kőszegi FC 0:1 (0:0), gól: Dan, 28. 
forduló: Kőszegi FC-Petőfi SE Vasszécseny 2:1 (0:0), gólok: Gugcsó, Bujtás, 29. 
forduló: Csepregi SE-Kőszegi FC 2:2 (0:2), gólok: Lintner, Fehér, 30. forduló: 
Kőszegi FC-Vasvári VSE 4:1 (0:0), gólok: Csák (2), Bujtás, Prán.
Tabella: 12. Kőszegi FC 30 mérkőzés/ 8 győzelem/ 7 döntetlen/ 15 vereség/ 
46:71-es gólarány/ 31 pont.

A vassurányi mérkőzés után (eredménye előző számunkból kimaradt.) há-
rom közvetlen rivális következett. Telekes, Bucsu és Sorkifalud ellen egy-
aránt az ellenfelek örülhettek. A listavezető biztossá tette bajnoki címét. A 
kőszegfalviak előnye a második helyen szerencsére kitartott, így végül a Te-
lekes előtt kettő, Sorkifalud előtt négy ponttal a bajnokság második helyén 
végeztek. A záró fordulóban Cákon döntetlennel búcsúztatták a szezont.

Eredmények: 25. forduló: Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 5:0 (2:0), gó-
lok: Kovács (2), Komáromi, Molnár, Pintér, 26. forduló: Telekes MEDOSZ 
SE-Kőszegfalvi SE 2:1 (2:1), gól: Pénzes (öngól), 27. forduló Bucsu KSK-
Kőszefalvi SE 4:2 (2:1), gólok: Pintér, Nagy, 28. forduló: Szabadnap, 29. for-
duló: Sorkifalud Gy. SK-Kőszegfalvi SE 4:2 (1:2), gólok: Pintér, Molnár, Cáki 
SE-Kőszegfalvi SE 2:2 (1:1), gólok: Pongrácz, Horváth.
Tabella: 2. Kőszegfalvi SE 28 mérkőzés/ 20 győzelem/ 3 döntetlen/ 5 vere-
ség/ 111:30-as gólarány/ 63 pont.

Boksz: Junior EB
Galati (Románia) adott otthont a juni-
or ökölvívók Európa Bajnokságának. 
Buza Rafael (54 kg) és Lukács Tifani 
(54 kg büki szakosztály) képviselte a 
Fitt-Box-ot. Buza első meccsén az uk-
rán Yaroslav Bhan ellen az első két me-
netben elegendő előnyt szerzett, hogy 
a szoros harmadik menet ellenére is 
továbbjusson. A nyolcaddöntőben a 
német Enrico Kliesch várt rá. Nem ijedt 
meg ellenfelétől. Bátran bokszolt, de a 

németnek mindenre volt válasza. Egyhangú pontozással győzött Kliesch, 
de a pontozás ellenére nagyon meg kellett küzdenie a győzelemért. Lukács 
Tifani a svéd Zehra Millivel öklözött. Minden menet kiegyenlített küzdel-
met hozott, de a bírák a svéd lánynak ítélték a meccset.

Jótékonysági boksz-gála
A 10. alkalommal megrendezett 
Jurisics Kupa Jótékonysági Boksz-
gálát és idén egyben „Négy Nem-
zet Kupáját” hangulatos rendez-
vény vezette fel a kőszegi Fő téren. 
Erdei (Madár) Zsolt, világbajnok, 
olimpiai ezüstérmes, az ökölvívó 
szövetség első embere tartott rend-
hagyó testnevelésórát az összegyült 

fiataloknak ovisoktól középiskolásokig. Kvízjáték után Erdei Zsoltot és Dorkó 
Pétert köszöntötték születésnapján. Az ünnepi tortákat a résztvevők közö-
sen fogyasztották el. Délutántól a bokszé volt a főszerep. Hazai egyesületek 
versenyzői – utánpótlás korúaktól felnőttekig (elit korcsoport) 44 mérkőzé-
sen léptek ringbe. A „Négy Nemzet Kupájának” keretében magyar, osztrák, 
horvát és lengyel válogatottak 29 mérkőzést vívtak. A Fitt-Box öklözői közül 
Gombai Dominik, Pesti József és Milos Mátyás edzőmérkőzést vívott. Milos 
Rózsa és Pesti Gabriella vereséget szenvedett. Buza Rómeó, Szoták Titusz és 
Hámori Ádám szép, technikás öklözésének győzelem lett a jutalma. Hámori 
a válogatott tagjaként két külföldi ellenfelet is legyőzött. Méltán lett övé a a 
„Legjobb hazai versenyző” különdíja.

Tenisz: Rajt a szuperligában
Az FTC Diego elleni mérkőzéssel elkezdte szereplését a KSE a 2019-es 
tenisz Szuper Liga csapatbajnoki sorozatában. A liga nyolc csapata két 
csoportban körmérkőzést játszik. A csoportok első két helyezettje dönti el 
az 1-4. helyezés sorsát. A 3-4. helyezettek a kiesés elkerüléséért játsza-
nak. A két csapat az előző kiírásban is találkozott, akkor 4/3-ra győztek a 
kőszegiek. Ezúttal nem volt izgulnivaló. A kőszegiek végig domináltak a 
mérkőzésen. Játszmát sem engedtek ellenfelüknek. A csapat egyes számú 
játékosa a 18 éves, kőszegi nevelésű Vörös Máté villámgyorsan intézte el 
ellenfelét. Vörös az MTK sportolója, a budapesti klub akadémiáján pal-

lérozódik. Vendégjátékosként segíti nevelő 
egyesületét. A csapat a második körben a 
bajnoki címre törő GYAC-hoz látogatott. A 
győriek érvényesítették a papírformát, de 
Vörös itt is megvillant: a magyar ranglista 
második helyezett Balázs Attila ellen csak 
10-es „match-tie-brake”-ben veszített. A 
bajnokság lapzártánk után folytatódott. A 
HOKER Fagyas SE az OB I-ből feljutó csa-
pat. Legyőzésükkel a Kőszeg a felsőházba 
kerülhet.

ellenfelét. Vörös az MTK sportolója, a budapesti klub akadémiáján pal-
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Körzeti többpróba
Az általános iskolások tavaszi versenyeinek 
egyik legértékesebbje a többpróba bajnok-
ság. A tanulók általános sport-képességeiről 
nyújt képet, az ötfős csapatverseny pedig iga-
zi erőmérő az iskoláknak. Sajnos a tanév végi 
programdömpingben nem biztos, hogy időt és 
figyelmet tudnak rászánni. Teljes körűen a kő-
szegi iskolák sem indítottak csapatokat, a körzet 
vidéki iskoláiban pedig valószínűleg nem tudták 
beilleszteni feladataik közé, így kis mezőnyök 
versenyeztek. Ez a résztvevők lelkesedését nem 
befolyásolta: hangulatos jó versenyeket vívtak. 
Az egyéni és csapatgyőzelmek nagyját a Balog 
iskola söpörte be, ahonnan több korcsoportban 
két csapat is indult.

Eredmények: egyéni 1. kcs lány 1. Gergye Lili-
ána/BA 188 pont, 2. Horváth Amira/BA 184, 3. 
Döbrösi Fanni/ÁH 162, fiú 1. Tamás Nándor/BA 
208, 2. Varga Samu/BE 192, 3. Kovács Levente/
ÁH 182. 2. kcs. lány 1. Pápai Nerina /BA 429 
2. Gérnyi Zoé/BA 367, Füzi Dalma/BA 335, fiú 
1. Lakatos Kristóf/BA 339, 2. Németh Bence/BE 
335, 3. Marton Olivér/BA 318. 3. kcs. lány 1. Pá-
pai Nerina/BA 625, 2. Szabó Vivien/ÁH 560, 3. 
Horváth Anna/ÁH 540, fiú 1. Pénzes Bálint/BA 
544, 2. Abért Olivér/BA 524, Marton Lázár/ÁH 
506. 4. kcs. lány 1. Róka Bora/BA 703 2. Iker 
Natália/BA 683, 3. Ecker Nikolett/BA 576, fiú 1. 
Markovits Márton/ÁH 770, 2. Gergácz barnabás/
ÁH 640, 3. Seletye Leó/BE 548. csapat 1. kcs 
lány 1. Balog „A” 917, 2. Balog „B” 570, 3. Ár-
pád-házi 553, fiú 1. Balog „A” 1017, 2. Bersek 
912 3. Balog „B” 851. 2. kcs. lány 1. Balog „A” 
1906, Balog „B” 1443, Bersek 1441, fiú 1. Balog 
„A” 1691, Bersek 1532, Balog „B” 1425 3. kcs. 
lány 1. Balog 2672, 2. Árpád-házi 2066, fiú 1. 
1. Balog 2391, 2. Árpád-házi 2368, 4. kcs. lány 
1. Balog 2465, 2. Árpád-házi 2198, fiú 1. Árpád-
házi 2858, 2. Bersek 2507.

Diákolimpia: országos atlétika pá-
lyabajnokság
Győr után idén Székesfehérváron rendezték az 
Atlétika Diákolimpia országos döntőit. Iker Na-
tália (Balog iskola) 1500-on ötödikként ért cél-
ba. Róka Bora (Balog) 100 m-en „B” döntőbe 
jutott, ahol negyedik lett. Így összességében 12. 
helyen végzett.

Eredmények 4. korcsoport leány 1500 m 5. Iker 
Natália/BA 5:01,84, 100 m 12. (B döntő 4. hely) 
Róka Bora 13,09 (Ief. 13,17).

A Jurisich gimnázium tavalyi sikeres szereplése 
után nagy várakozással 
készült az országos dön-
tőre. Reményeiket sajnos 
szertefoszlatta Sárközi 
Dominik sérülése, aki 
megpróbálkozott ugyan a 
versenyzéssel, de a sérült 
izom nem engedte. Így – 
az ő 100 és 200 méteres 
versenyének meghiúsu-
lása mellett – a gimisek 

4x100 és 4x400 méteres váltói sem tudtak rajthoz 
állni. Siker nélkül azért nem maradt a Jurisich. Pe-
thő Márton valóra váltotta esélyeit: távolugrásban 
az utolsó sorozatban ugrott 685 cm-rel bronz-
érmes lett. Fekete Gellért (gerelyhajítás), Hajas 
Martina (3000 m), Kovács Máté (100 és 200 m), 
Pászner Gellért (100 m és távolugrás) értékes he-
lyezéseket értek el. Az Evangélikus szakgimnázi-
umból Ecker Dávid 200 m-en 8. helyezést ért el.

Eredmények V. korcsoport leány 3000 m 8. Ha-
jas Martina/Jurisch 12:16,8,, fiú 100 m 32-33. 
(3.ief/6.) Kovács Máté/Jurisich 11,99, 200 m 24. 
Kovács Máté 24,16. VI. korcsoport fiú távolugrás 
3. Pethő Márton/Jurisich 685, 13. Pászner Bene-
dek/Jurisich 598, gerelyhajítás 13. Fekete Gel-
lért/Jurisich 39,47, 100 m 20. Pászner Benedek 
(3.ief./6.) 11,73.

Többpróba megyei döntő
Megyei versenyt csak a 2-4. korcsoportokban 
rendeznek. Egyéniben a legkiemelkedőbb ered-
ményt a Balog iskola diákja, Pápai Nerina érte 
el. Második korcsoportban bronzérmes lett. Lány 
csapatuk is felállhatott a dobogó harmadik fo-
kára. A kőszegi körzet éremgyűjteményét a Dr. 
Tolnay egészítette ki: a 4. korcsoportos leány 
csapatuk ugyancsak bronzérmes lett. A többi 
korcsoportban nem sikerült érmet szerezni.

Eredmények egyéni 2. korcsoport leány 3. Pápai 
Nerina/BA 1777 pont, csapat leány 2. kcs 3. Ba-
log 1777, 3. kcs. 6. Balog 2153, 7. Tolnay 2019, 
4. kcs. 3. Tolnay 1936, csapat fiú 2. kcs 4. Ba-
log 1714, 3. kcs. 5. Balog 2127, 7. Tolnay 2068, 
4.kcs. 4. Tolnay 2477.

Triatlon: Klubcsapat és sprint OB
28. alkalommal rendezték meg a Tisza Triatlon 
gyermek, serdülő és sprint távú ranglistaversenyt 
Tiszaújvárosban. A klubcsapatok bajnokságában 
a Kőszegi Triatlon Klub utánpótlás 1-es fiú csa-
pata (Neudl Gábor, Molnár levente, Laki Barna-
bás, Hóbor Zalán, Hóbor Lehel) nyolcadik lett a 
20 induló csapat között. Az utánpótlás 2. lány 
csapat (Pillisz Réka, Palatkás Anna, Medvegy 
Nóra, Kovács Anna, Hóbor Eszter) 5. helyezést 
ért el. A gyermek, serdülő és sprint futamokon 
Hóbor Lehel (gyermek fiú) járt legközelebb az 
éremszerzéshez. A többiek is helytálltak, többsé-
gükben a mezőny első felében értek célba.

Eredmények: Gyermek fiú (85 induló) 4. Hóbor 
Lehel, 7. Laki Barnabás, 13. Medvegy András, 
Serdülő fiú (61) 7. Hóbor Zalán, 37. Neudl Gábor, 
38. Molnár Levente, Serdülő lány (43) 6. Stumpf 
Anna, Ifjúsági lány (37) 8. Hóbor Eszter, 11. Ko-
vács Anna, 15. Medvegy Nóra, 21. Palatkás Anna, 
Junior lány (14) 8. Pillisz Réka, Ifjúsági fiú (39) 
19. Thaler Levente

Lóránt Kupa
Kilencedik alkalommal csapott össze Lóránt Gyula 
emlékét ápolva a róla elnevezett vándorserlegért a 
Jurisich gimnázium és az Evangélikus szakgimná-
zium nagypályás labdarúgó csapata. A mérkőzést 
először hagyományosan Lóránt halálának dátu-
mához (május 31.) közel szerették volna megren-
dezni, de az időjárás és a pálya talajának alkal-

matlansága közbeszólt. Második nekifutásra csak 
kissé zavart be az eső. A mérkőzés előtt a csapatok, 
a városvezetők és a KFC vezetője koszorút helye-
zett el a Lóránt emléksziklánál. A mérkőzés lelkes 
és nagyszámú szurkoló előtt kezdődött. A gimisek 
hamar vezetést szereztek. A „Teki” egyszer még 
egyenlített, de a félidőre már újra a Jurisich veze-
tett 3:1-re. A második félidőben még két gól esett. 
Mindkettőt a JMG rúgta. A gimnázium jó hangu-
latú, sportszerű mérkőzésen elért 5:1-es sikerével 
újabb egy évig őrizheti a vándorserleget.

Mountain-bike Diákolimpia
Megismételte tavalyi sikerét Pillisz Ákos (Jurisich 
gimnázium) diákja a Mountain-bike Diákolim-
pia országos döntőjén Tamásiban. Pillisz a”B” 
(nem igazolt) kategória U19-es korcsoportjában 
39:33-as idővel, másodikként teljesítette a kb. 
11 km-es távot. 

Iker Natália akadályfutó sikere
Debrecenben a Gyulai Ist-
ván Atlétikai Stadionban 
rendezték a „Kelet Kupát”, 
ahol az Atlétika Szuper 
Ligához kapcsolódva egy 
verseny keretében indul-
nak az utánpótlás atléták 
a felnőttekkel. Iker Natália 
a Serdülő Liga  keretében 
1500 m-en, első „vizesárkos” akadályfutó ver-
senyén fölényesen, mintegy 30 másodperces 
előnnyel győzött. Ideje 5:18,69, aranyjelvényes 
szint és új megyei korosztályos rekord.

Sport XXI.
A Sport XXI. Program „Ki a leggyorsabb, ki a 
legkitartóbb atléta?” Zalaegerszegi versenyén a 
Balog iskola több diákja is rajthoz állt, sőt remek 
sikereket is értek el. Gérnyi Zoé két verseny-
számban is az élen végzett. Piros-Wurst Amira 
és Pápai Nerina is elért egy-egy első helyet.

Eredmények U11 lány 60 m 4. Horváth Amira 
9,81, távolugrás 1. Gérnyi Zoé 381, 8. Piros-
Wurst Amira 344, kislabdahajítás 1. Gérnyi Zoé 
33,15, 6. Horváth Amira 19,53, 800 m 1. Piros-
Wurst Amira 3:04,12, U13 lány kislabdahajítás 
4. Róka Bíbor 29,06, 800 m 1. Pápai Nerina 
2:36,28, 7. Kullai Petra 2:58,41.

Tour de Pelso
Fekete Gellért, a Jurisich gimnázium diákja, a Tour 
de Pelsó hosszútávú kerékpár versenyen a közel 
600 fős mezőnyben 5:02:06-os idővel 89-ként ért 
célba. Korosztályában (U19) első helyezést ért el.

A Jurisich gimnázium tavalyi sikeres szereplése 

újabb egy évig őrizheti a vándorserleget.

ahol az Atlétika Szuper 

nak az utánpótlás atléták 
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