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DOLGOZNI AKARNAK
MEGBILLENVE
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A szelektív gyűjtés új szállítási időpontjai
V Á RO SHÁ Z A

KŐSZEGEN: 2019. július 22–23–24–25.
2019. augusztus 19–20–21–22.
2019. szeptember 16–17–18–19.
2019. október 14–15–16–17.
2019. november 11–12–13–14.
2019. december 9–10–11–12.
Minden körzetben a kommunális hulladékgyűjtés napján.

Kőszeg hírei
Kőszegi érték
Révész József múzemigazgató június 27-én bemutatta a képviselőknek a kőszegi értéket összefoglaló
kiadványt. Ennek megszületése
érdekében az első lépés 2016-ban
történt meg, amikor a testület 400
ezer Ft-ot szavazott meg az elkészítésre, majd a Hungarikum Bizottság
további egymillió Ft-tal támogatta
a megjelenést. A kiadvány nem
marad titokban, a nagyközönség
számára a könyvtárban mutatják
be augusztusban.
Lovagterem légkondicionálására
Pócza Zoltán a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója kérte a képviselőket az intézmény
költségvetésének átcsoportosítására.
Egy be nem nyújtható pályázatra

tervezett önrész összege egymillió
Ft, az igazgató ezt a pénzt kívánja
fordítani a lovagterem légkondicionálásának javítására, amely fontos
nagyobb létszámú rendezvények
esetén. A testület az átcsoportosításra megadta a lehetőséget.
Nem adták el
Kőszeg, Liszt Ferenc. u. 21. mellett lévő 100 m2 területre vásárlási
szándékot nyújtottak be. Az elmúlt
időszakban a közelben épülő társasházhoz építőanyag tárolásra
használta a beruházó. Az ingatlanszakértő 5,4 millió Ft-ra értékelte a
területet. A szakbizottság az ajánlást
elfogadta, de a testület nem szavazta meg a terület eladását. Felmerült
az önkormányzat által létesítendő
parkolók kialakítása, indokként szerepelt az is, hogy a döntéssel meg
kell várni az autóbusz állomás átköltözését a vasútállomás mellé.

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: augusztus 7.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: augusztus 14.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: július 17.
DR. NAGY EDINA aljegyző: július 31.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
július 16-án (kedden) 16 – 17 óra között fogadóórát tart,
KAPY FERENC az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
július 22-én (hétfőn) 17 – 18 óra között fogadóórát tart,
a Városháza tanácskozó termében.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
augusztus 7-én (szerdán) 17 és 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

2019. július 1-től a 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet rendelési ideje:
Hétfő: 7.30-10.00, Szerda: 7.30-10.00. Péntek: 12.30-15.00.
Szakdolgozó áll rendelkezésre: hétfő 10.00-12.00, kedd 11.3016.00, szerda 10.00-12.00, csütörtök 11.30-16.00, péntek 11.3012.30 és 15.00-16.00. Helyettes orvosok: Dr. Nedeczky Veronika, Dr.
Pusztai Gergő, Dr. Prugberger János. Tel.: 94/360-287.

Megjelenés – terjesztés

Kedves Olvasó! A következő lapszám augusztus 12-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!
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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.

www.microweb.hu

ugyfelszolgalat@microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
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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

Horgászok
Problémát jelent a Csónakázótó partjának eróziója, amelyet
hullámverés idéz elő, és a partoldal leszakadásában nyilvánul
meg. Ezért kérte Horváth Ferenc
Kőszegi Sporthorgász Egyesület
elnöke a képviselőket, hogy adjanak segítséget a partszakasz
védelméhez. Keszei Balázs a város
egyik legsikeresebb egyesületének
nevezte a horgászokat, majd bizottsági állásfoglalásra hivatkozta
azt mondta, hogy a partszakasz
megerősítésére csak a következő

évi költségvetésben lesz lehetőség.
Huber László polgármester szóbeli
elismerésben részesítette az egyesület tagságát a tavak érdekében
elvégezett munkájukért, jó gazda
módjára gondozzák, szépítik a
környezetet. Kiemelt eredménynek tartotta, hogy egyre több
fiatalt vonnak be a tevékenységükbe.
Az elnök által közzétett adatok
szerint 2018-ben 547 fő volt a
taglétszám, ebből gyermek 118 fő.
Többezer munkaórát végeznek el
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önkéntesen a tavak és környezetének rendben tartása érdekében. Két
tavat gondoznak, egyik a 3,4 hektár
területen lévő Csónakázótó, a másik
az egy hektáron lévő Téglagyári-tó.
Az elnök által rögzített adatok
szerint az egyesület az elvégzett
feladatok, munkák anyagi hátterét
saját erőből, a tagság által fizetett
tagdíjakból, hozzájárulásokból, és
támogatásokból fedezi. Az egyesület tisztségviselői, tagjai tevékenységüket díjazás nélkül, társadalmi
munkában végzik.
A horgászok a megvalósult fejlesztéseket széles körű társadalmi
kapcsolatok útján tudta létrehozni

A fűnyíró és a hulladéklerakó
A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018.11.15-ig végezte
a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási tevékenységet. Eddig
az időpontig alvállalkozója volt a
Soproni STKH Kft.-nek, amely az
állam által kijelölt közszolgáltató.
Így tavaly novembertől a kőszegi
hulladékok gyűjtésével foglalkozó

dolgozókat átvette a soproni cég.
A Városüzemeltető felé a költségek
elszámolása az idei esztendőre
húzódott át. Az országos feladatok
ellátására hivatott NHKV Zrt. elismerte a költségalapú elszámolás
jogosságát. Kovács István június
27-én a testületi ülésén elmondta, hogy megérkezett a kft. szám-

lájára a kért 22 millió Ft. A várt,
de mégiscsak hirtelen jött pénzből
fűnyíró traktort, és hozzá kapcsolódóan szállító járművet vásárolnak,
mert kft.-nek egyre nagyobb területen kell füvet nyírni. A megérkezett pénz 40%-át tartalékolják, a
nemvárt vagy későbbre tervezett
kiadásokra.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

a helyi, környékbeli polgárok, vállalkozók, civil szervezetek és cégek
bevonásával. Ezért mindenkor kifejezik a köszönetüket! Az egyesület
gondosan végzi a tavak halasítását, a naplók szerint 2/3-át fogják
vissza a horgászok, így intenzíven
telepítettnek minősülnek a vízterületek. Ezért is jönnek távolabbról is horgászok, vásárolják a napi
jegyeket, növelik a vendégéjszakák
számát. Különösen így van ez a különböző versenyeken. A tavak mellett sétáló láthatja a tiszta, gondozott környezetet, a szeméttárolókat
rendszeresen ürítik.
KZ
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Plechl Tibor a képviselő-testületi
ülésen azt kérdezte, hogy a jelenlegi beszállítási ütem mellett
mikor telik meg a Hulladékudvar. Kovács István válasza szerint
2020. szeptember 30-ig érvényes
a működési engedély. Nagyütemű
a beszállítás, toronymagasra kell
felhordani a hulladékot, várható,
hogy jövő őszig a lerakó fullra
betelik.
KZ

CSALÁDI AUTÓ
FORD TOURNEO
CONNECT
7.080.000 Ft

4.580.000 Ft-tól

*

Akár lízinggel is megvásárolható!

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 2019.07.10-2019.09.30-ig történő vevőszerződés és 2019.12.31-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
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„Első kézből!”
V Á RO SHÁ Z A

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban hallani Kőszegen, hogy
most csak azért fejlesztjük városunkat és újítjuk meg intézményeinket, mert kampány előtt állunk.
Egyrészt örülök, hogy észrevehető
a munkánk eredménye, hiszen, ha
nem így lenne, nem beszélnének
róla. Másrészt viszont sajnálom,
hogy vannak, akik erőfeszítéseinket így próbálják leértékelni,
meghamisítani. Hiszen közös sikerünk és örömünk, hogy az elmúlt
néhány évben számos jelentős,
látványos és maradandó fejlesztés
valósult meg Kőszegen. Megtörtént
a Központi Óvoda, a Felsővárosi
Óvoda, az Újvárosi Óvoda és a
Kőszegfalvi Óvoda felújítása. Megújultak játszótereink a Rohonci és
az Írottkő utcában, Kőszegfalván
és a Bezerédy-Lehmann utcában.
Megújult a Temető utca, a Károlyi
M. utca eleje és a garázssor, a Forintos Mátyás utca, a Sziget utca,

Főépítész
Bertók Sándor főépítész július és augusztus hónapban a
Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatalban az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást, illetve van lehetőség személyes
egyeztetésre:

a Meskó utca, az Auguszt János
utca, a Szent Imre herceg utca, a
Malomárok utca. Átadásra került
a tűzoltóság új laktanya épülete,
sportparkot építettünk a lakótelepen, parkolóhelyeket alakítottunk
ki az Írottkő utcában, az Űrhajósok
útján, a Posztó utcában, a Rohonci
úton és a Velemi úton. A Béri Balog Ádám Általános Iskola felújított
kézilabdapályát kapott, lehetőséget adtunk a jégsátor működtetésére, dolgozunk a birkózó csarnok
megvalósulásáért. A Kormány beruházásában megszépült a Jurisich
Miklós Gimnázium, megépült az
Árpád-házi Szent Margit Iskola
tornacsarnoka, épül az Evangélikus Szakgimnázium tanszállója. A KRAFT program keretében
hamarosan befejeződik a Bencés
rendház és a Festetics Palota teljes
megújítása, megújult a Zwinger, a
Szemző-ház, az Európa Ház, újra
régi fényében ragyog a Sgraffitósház. A tervezett ütemben épül az új
Pogányi út és a Gábor Áron utca,
valamint a Kőszegfalvi kerékpárút
meghosszabbítása a kőszegfalvi
vasútállomásig. Elnyertük a forrásokat a Kiss János utca és a Dózsa
György utca felújítására, elbírálásra vár a Pék u., és a Várkör északi
szakasz útfelújítási pályázata, valamint a bölcsődebővítési pályázata.
Fejlesztettük a város csapadékvíz-
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elvezetését, jövő hónapban indul a
városmajor-piac felújítás, zajlanak
az integrált autóbusz- és vasúti pályaudvar megépítésének előkészületei. A határon átnyúló alpannonia
plus pályázat keretében fejlesztjük
a Csónakázótó környezetét, hamarosan újra csónakázhatunk,
bővülnek sportolási lehetőségeink
a strandröplabda pályával, és megépül a horgászok által oly régóta
kért illemhely is. Mindez hosszú,
néha végtelennek tűnő előkészítő
munka eredménye: a pályázatok
megírása az egyeztetés a partnerekkel, a tervezés az engedélyeztetés, a közbeszerzési eljárások, az
EU-s és nemzeti források összehangolása mind-mind időigényes
folyamatok. Munkánk most látványos szakaszába ért, és ez annak a
több éves előkészítésnek az eredménye, melyen a városházi apparátus nap, mint nap dolgozik. A kivitelezésre a tavaszi-nyári hónapok
a legalkalmasabbak, ez is okozza,
hogy a munkálatok összetorlódnak.
Természetesen nem csak a pályázati források segítségével, hanem
önerőből is szépítjük a várost. A
nyár folyamán megépül a Béri
Balog Iskola és az Újvárosi Óvoda
előtti parkoló csapadékvíz-elvezetése, az ügy végleges megoldása
érdekében elkészült és engedélyeztetésre került egy szilárd burkolatú

parkoló. A napokban megkezdődik
a Szabó-hegy – Panoráma körút
támfalának megerősítése is. Sajnos
meg kell említeni, hogy vannak,
akik értékeinket rongálják, rombolják városunkat. Vannak, akik
örömüket lelik a játszótéri eszközök
és környezetük folyamatos amortizálásában. Példának elég, ha megnézzük a Táncsics utcai Gyöngyös
szabadidőparkot, ahol hétről hétre
újabb rongálások történnek, melynek okán a szükséges lépéseket
már megtettük. Ezúton is tisztelettel kérek mindenkit, hogy óvjuk
értékeinket és környezetünket és
ehhez kérem a jóérzésű lokálpatrióta városlakók támogatását, segítségét!
Huber László
polgármester

JÚLIUS 16-án (kedden):
8-12 és 13-15.30 óra között,
JÚLIUS 17-én (szerdán):
nincs ügyfélfogadás,
JÚLIUS 24-én (szerdán):
szabadság miatt nincs ügyfélfogadás,
JÚLIUS 31-én (szerdán):
szabadság miatt nincs ügyfélfogadás,
AUGUSZTUS 6-án (kedden):
8-12 és 13-15.30 óra között,
AUGUSZTUS 7-én (szerdán):
8-12 és 13-15.30 óra között,
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AUGUSZTUS 14-től (szerdától) kezdve: a szokásos szerdai
ügyfélfogadási időben.

Új termékekkel bővült kínálatunk!

Szárított, gyalult fenyő fűrészáruk

Stáflik különböző méretekben:
5x5x400 cm
5x4x500 cm
9x9x400 cm
Bramac léc
3x5x400 cm
Deszka
2,5x15x500 cm

Padlók különböző méretekben:
5x10x400 cm
5x14x400 cm
5x14x500 cm
5x20x400 cm
5x20x500 cm
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Megkezdődött a piac felújítása
Július 8-án átadták a munkaterületet az építőknek, és ezzel megkezdődött a Kőszegi Városmajor
környezettudatos rehabilitációja –
Zöld Város Program végrehajtása,
vagyis a piac átépítése.
A munkálatokat – a közbeszerzési
pályázat egyik nyertese – a Szárnyas Kft. a július 8-ával kezdődő
héten elkezdte az egykori tűzoltó
laktanya, illetve a Városüzemeltető
Kft. épületével szemben lévő tárolók
bontását. Július 13-án a délutáni
órákban a Fő téren sétáló láthatta,
hogy az U-alakú patkó által határolt
területen helyi termékeket árusítottak. Részletes tájékoztatásokat követően a Városmajor átépítésének
ideje alatt, az Ostromnapok után a
virágpiaccal egybefűzve ezen a területen működik majd a városi piac.
A Városmajor területén a nagyobb
bontásokat az építők csak augusztus 5-től kezdik meg, és megszűnik
az árusítás a régi, jelenlegi betonpultokon. El kell köszönni a múltra emlékeztető zöldségbolt romos
épületétől, lebontják a Somfai-féle
virágos üzlet épületét.
Június 27-én a testületi ülésen Huber László polgármester megértést
és közreműködést kért a piaci árusoktól és vásárlóktól. A költözéssel
több kényelmetlenség is előfordulhat, az esőtől, naptól csak a rendelkezésre álló sátrak adnak védelmet.
Az építkezés jövő nyáron fejeződik
be, és a régen vágyott korszerű piac
áll majd az érintettek rendelkezése.
A Somfai virágbolt július 27-én költözik a Liszt Ferenc utca 17. szám
alatt lévő üzletsorba. Egy évig ott
működnek, és majd visszatérnek az
átépített piac területére. Tamás 33
éve működteti a piacon a zöldséges
boltját, itt szeretne maradni az utolsó pillanatig, talán az Ostromnapok
idején is. Nem tudta megmondani:
visszatér-e egy év múlva. Somfaiék
véleménye, kérése szerint: folytatja
a kereskedést.
A piaci árusítás augusztus 5-től az
Írottkő Hotel két oldalán, illetve a Fő
téren zajlik. Az Írottkő Natúrparkért
Egyesület megszervezte, hogy a Fő
téri zenés esték programsorozathoz
kapcsolódóan az U-alakú patkó területén – helypénz megfizetése nélkül – az árusítók helyi termékeket

kínálhassanak a vásárlóknak. Így
lesz júliusban és augusztusban három-három szombati napon.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a
KRAFT program forrásaiból valósul meg a Kőszegi Városmajor
környezettudatos rehabilitációja.
A beavatkozás célja új zöldfelületek létrehozásán és a meglévő
zöldfelületek revitalizációján túl
a kőszegi piac megújítása, a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedés feltételeinek megteremtése, a belvárosi parkoló-kapacitás bővítése, a rossz állapotú
melléképületek bontása, és mindezek által a környező területeken
a magánberuházások ösztönzése.
A beavatkozás eredményeként egy
korszerű piac alakul ki. Az egykori
tűzoltószertár épületében alakítják
ki a fedett piacot. Előtte ugyancsak
fedett, de oldalról nyitott árusító
pultok várják az eladókat és vevőket. Kiépítenek két üzlethelyiséget, egyiket ott, ahol korábban
a tűzoltóság ügyelete működött,
a másikat a mellette lévő volt
klubhelyiségben. Csak fantázia
és vállalkozói beruházás kérdése,
hogy a Városüzemeltető Kft. által
gondozott épületben lesz-e további
bolt. Mit árulnak majd az épülő két
üzlethelyiségben: azt majd a bérlő
határozza meg.

A városklíma, hősziget-hatás ellen
árnyékoló lombhullató, klímatűrő
fasorok, cserjesávok és új zöldfelület létesül a Városmajor területén. A
növények telepítésekor figyelembe
veszik a terület adottságait, klímatűrő-képességet. Lesz bőven
zöldövezet, amint ezt a tervrajz is
mutatja. A Kossuth utcából egyirányú forgalommal lehet be-, és kihajtani, U-alakban épült épül meg
az út, a parkoló mellett. Lebontják
a Kossuth utca 1. számú ház végén lévő önkormányzat tulajdonában lévő tárólót, ezáltal kinyílik
az óriásplatánfa környezetében a
pihenést szolgáló tér. Az ide vezető
út bejáratával szemben épül meg
a nyilvános WC, amely ugyancsak
fontos része a beruházásnak. A
Bersek iskola kézilabda pályája
évek óta repedezett, az őszi időszak
kezdetéig megbontják, mert itt fektetik le az új távhővezetéket. A kőszegi szolgáltató pályázaton pénzt
nyert a Dr. Nagy László EGYMI-ben
a kazán korszerűsítésére, és innét
viszik el a hőenergiát a belvárosi
lakásokba. Ezért bontják meg a
sportpályát, amely aztán új köntöst
kap a Városmajor projekt keretében. A sportpálya nagyrendezvények idején a parkolást is szolgálja.
A Városmajor tervezése több évvel
ezelőtt kezdődött, az idén tartott
második közbeszerzési eljárás lett
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eredményes. Az első azért lett sikertelen, mert a tervezés indulásától az építési árak alaposan megemelkedtek. Emiatt – a második
pályázati kiírás előtt – a kiviteli
tervek módosítása vált szükségessé. Megtörtént a beépítendő útburkolatok cseréje, az útalapozás
technológiájának változtatása, a
nyilvános mosdó külső megjelenése egyszerűbb lesz, változik
az építendő kerítés is, a platánfa
környezetében a gyalogjárdát nem
kockakővel, hanem – olcsóbb – kővel borítják be. Az elvégzett módosítások nem befolyásolják a Városmajor későbbi használhatóságát, a
piac működésének szempontjait.
Azt is tudni kell, hogy az eredeti
tervek módosításakor a lakossági
igényeket figyelembe vették, elég,
ha arra gondolunk, hogy az első
verzióban még nem szerepelt zárt
épületben lévő árusító hely. A jövőben lesz az egykori tűzoltó laktanya
épületében.
A tervek módosítása után második
körben sikeres pályázaton közös
ajánlattevőként a Bit-ép Bt. és a
Szárnyas Kft. nyerte el a kivitelezést, bruttó 409,5 millió Ft áron
végezhetik el a munkálatokat.
A leromlott állagú tárolók, melléképületek lebontása után az óriásplatán környezete, az új parkosított
területek, a korszerű fedett piac és
a növényekkel tarkított parkolók a
városlakók érdekeit szolgálják.
Kámán Z
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Kávészünet Mészáros Tibor rendezővel
A Csoportterápia egy könnyed, zenés komédia
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Mészáros Tibor rendezőként Kőszegen
most debütál a Várszínház idei előadásával. Egyetemista korában Jordán Tamás egy
vizsgaelőadásában játszott már nálunk.
Akkor a kőszegi várszínházban nem egyszer felbukkanó szél a nyakukba borította
a díszletet, amit csak az előadás végére sikerült visszaállítani. De így is meghatározó
élménye volt, ahogy a közönség lelkesen
drukkolt és szurkolt, szinte együtt élt a színészekkel abban a helyzetben is. Mészáros
Tibor színész, rendező. Bár ötéves koráig
rajzfilmfigura szeretett volna lenni, de miután kiderült, hogy ez nem lehetséges, a
színészetet választotta, hiszen az állt a legközelebb gyerekkori álmához. Gyomaendrődön nőtt fel, szülei – látván a színpadhoz
való vonzódását – igen fiatalon, háromévesen néptáncra íratták. Tizenkét évesen a
közeli nagyvárosban, Békéscsabán működő
Csabai Színistúdió tagja lett, később szintén itt drámatagozatos gimnáziumba járt,
és szerepelhetett a Jókai Szinház egy-egy
előadásában is. Innen már egyenes volt az
út a színészethez. A hobbija a munkája, azt
csinálja, amit már gyerekként is szeretett
volna. A Kőszegi Várszínház idei saját előadása – melyet Mészáros Tibor rendez – a
Csoportterápia, a Madách Színház musical
pályázatának díjnyertes darabja. Szerzői
Bolba Tamás, Szente Vajk és Galambos Attila. A Madách Színház azóta is saját repertoárjában viszi színre a darabot, miközben
jónéhány vidéki színház is műsorára tűzte
már a „mjuzikelkámedi”-t. A kacagtató
katarzis sehol sem maradt el. Miért lenne ez másképp a Kőszegi Várszínházban?
A történet dióhéjban: Csoportterápiára
érkezik hat vadidegen, három férfi és három nő. Kezdetét veszi az analízis annak
rendje és módja szerint. De vajon az lesz
az orvos, akit annak hiszünk, vagy valaki
egészen más? Jetti, az üldözési mániával
súlyosbított testképzavaros lány leginkább
maga elől menekül. Ervin Ivánnak látszólag
semmi keresnivalója ezen a helyen, de ez az
állítás záros határidőn belül megcáfolódik.
Sziszi táncos az Operában, s ez önmagában
előrevetíti baljós árnyait, Trixi krónikus hazudozó, Lajos megrögzött hipochonder, Natasa pedig óriási lelki problémával küzd, a
múltkor a plázában nem tudott leparkolni
a dzsippel. A darabnak jó a zenéje, sziporkázók a poénok, nekünk szól, hiszen rólunk
szól, a lelkünkről, az esendőségeinkről, a
vágyakozásainkról, és az útkereséseinkről.
A csoportterápia pácienseiről, azok tüneteiről mindannyian – kevésbé, vagy jobban

– magunkra ismerhetünk. A tartalom jelenkori, a szereplők tulajdonságai, nyavalyái a
ma divatos emberállapotot nagyítják fel, s
olvassák a nézőre. Az életben a darab szereplőit sajnáljuk, szánjuk, bánjuk, megvetjük, megszóljuk. A színházban jól kinevetjük
őket, kimondott vagy apró jelekkel formált
érzéseiket és személyiségjegyeiket kikacagjuk. De hát, így van ez jól, így kell működnie
a színjátékok házának. Nyolc alkalommal
megy fel a képzeletbeli függöny a Várszínházban, a középkori vár belső udvarán.

– Hogyan kerültem Kőszegen a rendezői székbe? Egyetemi ismeretség köt Göttinger Pálhoz,
aki a darabban most Szabó Lajos karakterét
formálja meg. Pali tavaly a nyíregyházi színház
művészeti vezetőjeként, Kirják Róbert igazgató
úrral felkért a következő évadra egy előadás
megrendezésére. Amikor az idei nyárra készülve,
keresgélés közben felmerült a Várszínház részéről a zenés műfaj ötlete, Palinak és Pócza Zoltán
igazgató úrnak rám, és a több produkcióban is
közös alkotótársamra, Katona Gábor koreográfusra esett a választása.
– A mozgás és a zene is közel áll hozzám a néptáncból fakadóan, de más stílust is megismertem, még a balett felé is csábítgattak gyerekkoromban. A klasszikustól a kortárs táncig valóban
nagyon sok mindent volt szerencsém kipróbálni,
és munkáimban is igyekszem ezeket minél változatosabban használni.
– A debreceni színészi pályafutásom 12 év után
idén véget ért. Úgy döntöttünk a feleségemmel,
Krajcsi Nikolettel – aki szintén színésznő, bár
most rendezőasszisztensként segíti a munkámat
a kőszegi produkcióban – hogy ideje kipróbálni
magunkat máshol is, és egy huszáros vágással
az ország egyik végéből a másikba, Kaposvárra szerződtünk. Augusztustól már a Kaposvári
Csíky Gergely Színházat erősítjük színészként.

– Mivel a rendezők jelenléte egyre kevésbé
kötött a színházhoz, általában meghívottként
járják az országot és rendeznek különböző városokban. Jövőre ebben a szerepemben több
helyen megfordulok majd az országban, sőt a
határon túl is. Szeretem a színpadnak ezt az
oldalát, új kihívások elé állít, másfajta koncentrációt igényel, mint a színészet. Szóval ezt is
fogom folytatni, de Kaposváron az új évadban
színészként dolgozom majd.
– A Színművészeti Egyetemen két nagyformátumú tanárom volt, Jordán Tamás és Lukács
Andor, akik igazi mestereink voltak. De például a mozgástanárunk Ladányi Andrea volt, aki
meghatározó alakja a magyar kortárs tánckultúrának. És említhetném Gálffi Lászlót, aki művészi beszédet, vagy Méhes Lászlót, aki zenés
mesterséget tanított nekünk. Nagy szerencsénk
volt, mert ízig-vérig színházi emberek, színházi
alkotók keze alatt dolgozhattunk, tanulhattunk,
akik szakmai tudásuk legjavát átadva próbálták
kihozni belőlünk a legjobbat.
– Mostani rendezői munkám során hat színészszel dolgozom együtt. A három női szereplő
Trokán Anna, Grisnik Petra és Szilágyi Csenge,
a férfiak pedig Göttinger Pál, Rózsa Krisztián
és Némedi Árpád. Árpi ékes példája a Kőszegre
hazajáró színészeknek, gyakorlatilag már több
mint tíz éve hol színészként, hol zenészként
vesz részt nyaranta a várszínház munkájában,
de a többiek sem ismeretlenek a helyi közönség előtt.
– Beszélgetésünkkor egy héttel a bemutató előtt
vagyunk, minden szempontból jól állunk a darab elkészítésével. A közös ismeretség, az a tény,
hogy mindenki valahonnan ismeri a másikat, az
nagyon sokat segített. Megbízunk egymásban,
és ez remek érzés. Mindenkinek volt kedve ahhoz, hogy musicalt csináljunk, mindenkinek volt
kedve megmártózni ebben a műfajban. Mindez meglepően gyorsan hozta azt az eredményt,
hogy tulajdonképpen a kész előadás állapotának
közelében vagyunk, így elég időnk maradt még
a finomhangolásokra.
– Nekem az a vágyam, hogy ne csak egy olyan
előadást csináljunk, amit úgyis elvisznek a zenék,
meg a táncok, és akkor megúszhatjuk a többit.
Minden pillanatot igyekszünk kihasználni, hogy a
prózai részben is élő, jól működő, egymás jelenlétében, figyelmében fürdőző karakterek szülessenek, mert azok természetesen a színészeknek
is izgalmasabbak, és nagyobb kihívást jelentenek. Mindannyiunk közös vágya, hogy ebből egy
jó előadás szülessen. És ha a próbákra jellemző
örömöt, jó hangulatot sikerül az előadásba is átültetni, akkor onnantól kezdve azt mondhatom,
szinte egyenes út vezet a nézők szívéhez.
Kiss János
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A lomtalanításról

Az elbirtoklás elbukott

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy az alábbi ütemezés szerint lomtalanítást végez.
Kérik, hogy a lomtalanítás napján reggel 6.00-ig a rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetben a
méretük miatt el nem helyezhető), feleslegessé vált tárgyakat szállító járművel megközelíthető közterületre szíveskedjenek kihelyezni.
Lomhulladékot kizárólag háztartásoktól (lakosságtól) szállítanak el!
Az alábbi hulladékokat NEM veszik át: zöldhulladék – szelektív hulladék
– állati tetem – autóbontásból származó autó alkatrész – építési-bontási
hulladék – lapátos, zsákos hulladék – gumiabroncs – elektronikai hulladék.
Az elszállítás a megjelölt napon 06,00-16.00 óra között történik.

Kiss Péter szavai szerint az elmúlt 12
évben önkormányzati tulajdonú terület magánszemély által történő elbirtoklására nem volt példa. Mindezt
tovább fokozta, hogy az ügyvédi állásfoglalás után megtörtént az elbirtoklás elutasítása, majd ezt követően
az eladási árat is a vevőjelölt kívánta
meghatározni. A belvárosban lévő
házhoz 159 m2 telek tartozik, amit
1965-ben vásároltak meg. Az elbirtokolni, majd megvásárolni kívánt
terület 588 m2, amit – az évtizedeken át a felmenő által használt,
gondozott területet – a leszármazott
szeretne tulajdonába venni. Elbirtoklás nélkül a vásárlásra is igényt
nyújtott be ügyvéd közreműködésével. Fél millió Ft után egymillió
Ft-ra növelték a vásárlás árát. Az
önkormányzat által felkért ingatlan
szakértő 3,3 millió Ft eladási árat
határozott meg, amelyben figyelembe vette azt, hogy a ház tulajdonosa
csak a kérdéses önkormányzati területen keresztül tudja megközelíteni a
saját házát. A testületi ülés előtt bizottsági javaslat született, miszerint

AUGUSZTUS 31. (szombat) – (7,8,9,10 körzetek)
7. körzet: Károlyi M. u., Bercsényi u., Sigray J. u., Rómer F. u., Űrhajósok
útja, Posztó u., Írottkő u.
8. körzet: Velemi u., Rohonci u., Faludi F. u., Tüskevár u., Gyöp u., Deák
F. u., Dr. Ambró Gy. u., Lóránt Gy. u., Kövi dűlő; Posztógyári u.,
Vízmű u.
9. körzet: Gyöngyös u., Árpád tér, Dózsa Gy. u., Malomárok u., Puskapor
u., Auguszt J. u., Bajcsy-Zs. u., Tanítóképző u., Mecséry F. u.,
Meskó u., Sziget u., Kálvária u., Erdő u., Királyvölgyi u.
10. körzet: Felső krt., Munkás u., Lehmann G. u., Bezerédi u., Bertalan
E. u., Ólmodi u., Sörgyár u., Borsmonostori u., Herman O. u.,
Vámház u., Rőti-völgyi u., Borostyánkő u., Lékai u., Kethelyi u.
SZEPTEMBER 13. (péntek) – Kőszegfalva és külterületek (1,2 körzet)
1. körzet: (Gyűjtőpont, vagy a város szállítsa megközelíthető helyre, ill.
lerakóra) Mohás u., Napsugár u., Óház u., Forrás u., Panoráma
körút, Tölgyes u., Ciklámen tér, Felsőerdő u., Festetics u., Arborétum u., Bersek J. u., Szelestey u., Csőszház u., Postásrét u.,
Köböl u., Vaihingen u., Bechtold I. u., Hadik A. u., Gesztenyefa
u., Mélyút, Freh Alfonz u., Szőlőskert u., Szent György u., Szent
Anna u., Kankalin u.
2. körzet: Kőszegfalva, Szombathelyi u., Cáki u.

a szakértő által meghatározott árat
kompromisszum érdekében csökkentsék 25%-kal, vagyis 2475000
Ft-ra. Nyolc igen szavazattal, három
nem ellenében ezt az összeget ajánlotta fel a vevőnek vételi árként a
képviselő-testület.

Köszöntések

V Á RO SHÁ Z A

X X X I I . É V F O LYA M , 7 . S Z Á M

Huber László polgármester képeslappal köszöntötte születésnapjuk
alkalmából a város szépkorú lakóit: Hargitai Ferencné Horváth
Irma (91 éves), Mojzer Antal (98
éves), Tomsits Gyula (98 éves),
Kovács Béláné Tiszauer Anna (92
éves), Nagy Zsigmondné Horváth
Magdolna (91 éves), Tompek József (91 éves), Illyés Zoltánné
Róth Margit (91 éves), Pászner
Jenő (94 éves), Kieser Rolf Friedrich (96 éves).
A városvezető személyesen köszöntötte Weltler Ferencné Tompai Emíliát 90. születésnapja
alkalmából.

SZEPTEMBER 14. (szombat) – Belváros és környéke (3,4,5,6 körzetek)
3. körzet: Ady E. u., Várkör, Zrínyi u., Pék u., Hegyalja u., Rajnis u.,
Chernel u., Győry J. u., Városháza u., Jurisics tér, Kelcz A. u.,
Bem J. u., Táblaház u., Schneller u.
4. körzet: Rákóczi F. u., Pogányi u; Fő tér, Kossuth u., Munkácsy M. u.,
Szűk köz, Liszt F. u., Táncsics M. u., Kiss János u.
5. körzet: Temető u., Fenyő u., Diófa u., Hermina u., Szeder u., Park u.,
Szabóhegyi u., Kökény u., Berkenye u., Hunyadi u., Szent Imre
herceg u.
6. körzet: Sánc u., Petőfi tér, Szent Lénárd u., Sáncárok u., Gábor Á. u.,
Forintos M. u., Alsó krt., Kórház u., Téglás köz, Strand sétány
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150 éves volt a borostyán Célirányos látogatás
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Következmények nélkül lehet megsérteni természeti értékekről szóló
rendeletet – állapította meg Keszei
Balázs június 27-én a képviselő-testületi ülésen. Indoklásában
visszautalt a 2015-ös évre, amikor
a Zwinger mellett lévő 150 éves
borostyán kisebb gyérítés után
még életben maradt. A képviselő
elmondta, hogy országosan is ritka érték volt – mostanra már csak
volt – az itt lévő borostyán. 2005ben 105 cm volt a növény törzsének a kerülete. A testületi ülésen
elhangzottak szerint 2016-ban a
borostyánt kisebbre vágták, abban
az évben még hozott új hajtásokat.

A képviselő azóta nem szemlélte
meg alaposan a növény állapotát, de idén június végén erre sor
került. Azt látta, hogy csak kisebb
hajtások képviselik az évszázados
borostyánt. Tudja, hogy az emberi
élet komfortja miatt alakítani kell a
környezetet, de ha elszáradt a borostyán, akkor arról is tudomást kell
szerezni az épület használójától az
önkormányzatnak, amely védettség
alá helyezte a 150 éves növényt.
Keserű hangnemben mondta: szüntessék meg a természeti értékek védelméről szóló rendeletet, és aztán
mindent szabadon lehet csinálni.
KZ

Június 13-án Kőszegen járt dr.
Kovács Vilmos ezredes a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum parancsnoka –
tájékoztatta a képviselőket június
27-én Básthy Béla alpolgármester.
Célirányos látogatás szolgálta a
munkaszolgálatos emlékhelyekről
való tájékozódást. Az intézet célja:
a történelem tragikus eseményéről
való méltó megemlékezés koncepciójának a kidolgozása.
Az emlékezést szolgálta a május 21
– 25. között a kőszegi vasútállomá-

Parkoló a temetőnél
Plechl Tibor a temető alsó bejáratánál lévő parkolók használatát kifogásolta. Szerinte nem a temetőbe
látogatók céljait szolgálja, hanem
a közelben élő lakók parkolnak ott
az autóikkal. Rendszám ismerete
alapján cáfolta, hogy a városban
máshol élők használják ki az ingyenes parkolás lehetőségét. A
felvetésre megoldás nem született,

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

son az Élet Menete Alapítvány által
szervezett vagonkiállítás. Gürtner
Katalin régész a zárást követően
elmondta, hogy a kiállítást 909 fő
látogatta meg, és ez „kiemelkedő
a város lakosságszáma alapján”.
Majd hangsúlyozta: „több volt az
egyéni látogató, mint a csoport,
vagyis a célirányos látogatás határozta meg az érdeklődést. Másrészt
a vagonkiállítás azon a helyszínen
volt, ahol 75 éve a 103 kőszegi
zsidó ember deportálása megtörtént”.

egyik ötlet szerint rövid parkolási
idő kijelölése adhatna erre megoldást. Kovács István elmondta, hogy
a terület mellett lévő árkos, füves
sáv eldolgozásával lehetne még
parkolót kialakítani. Jelezte, hogy a
temető nyugati oldalán bőven van
hely autóknak, de ez nem kedvező
a nehezebben mozgó, alsó területen lévő sírokhoz érkezők számára.

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

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna
Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž
Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže
Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel
Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž
Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž
Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž
Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny
Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž

8

30 perc

60 perc

90 perc

Minutes / Min

120 perc

Minutes / Min

Minutes / Min

Minutes / Min

3.900 HUF
13 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
6.900 HUF
25 €
7.900 HUF
27 €

–

–

–

9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
11.900 HUF
40 €
12.900 HUF
45 €

–

–

–

–

–

14.900 HUF
49 €

14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
15.900 HUF
55 €
16.900 HUF
57 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €

18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
20.900 HUF
70 €
21.900 HUF
75 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €

×5* ×10*

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

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

Anyakönyvi hírek

A KT U Á LI S

Születések: Markovits László és Szalay Szilvia fia László, Horváth
Zoltán és Eső Ildikó fia Horváth-Eső Márk, Ettinger Erik és Rácz Nikolett lánya Lora, Balassa-Berek Dorottya és Balassa-Berek Tamás fia
Balassa-Berek Zente.
Házasság: Aranyos Andrea – Szücs Ádám, Szlávich Barbara – Dalos
Márk, Bakos Brigitta – Blümmel Daniel Hendrik, Finta Diána Anna –
Putyora Roland János, Budai Amanda – Roik Ferenc, Lakatos Gyöngyi
– Tóth Miklós Benjámin, Lajos Krisztina Anna – Tangl Roland, Dr. Túri
Anikó – Dr. Tóth Tamás.
Halálozás: Németh Tibor Lajos, Nagy László.

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.

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

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

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

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

Az elmúlt ősszel a Solar Markt
Csoport kezdte meg a beruházást.
Június 26-án adták át a Horvátzsidány felé vezető út bal oldalán lévő
napelemparkot. A négyhektáros
területre felszereltek közel 12 ezer
db napelemet, amely – a szalag
átvágása alatt is, tűző napsütésben
– termelte az áramot.

Konténerek
a temetőben
Kovács István a Városüzemeltető
Kft. igazgatója azt kérte a képviselőktől, hogy a temető üzemeltetési
költségeit biztosítsa az önkormányzat. Két évvel ezelőtt vette át, kapta
meg a kft. a kőszegi temetők üzemeltetését gazdasági számítások
alapján. A kegyeleti szolgáltatást
alvállalkozónak, a Vas Megyei Temetkezési kft-nek adták át. Az
igazgató elmondta, hogy az elmúlt
évben a legtöbb gondot a hulladéktárolók ürítése okozta, mert azt csak
kicsi autóval, kézi erővel, többnapos
munkával lehet megoldani. Huber
László polgármester szerint érkeztek is emiatt észrevételek a városvezetés felé. A megoldás érdekében
a kft. első lépésként két db hulladékkonténert helyezett el a nyugati
oldalon, de sok embernek gondot
okozott a távolság a hulladékok elhelyezésére. A gyűjtést, szállítást a
továbbiakban 8 db 1100 l-es és 2
db 4300 l-es konténer beállításával
tervezik elvégezni augusztus végéig. A beruházás összege meghaladja
a hatszázezer Ft-ot.
Tisztelettel kérik az érintett személyeket a konténerek használatára!
KZ
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2019. JÚLIUS 15 - SZEPTEMBER 30.
22

349

Ft
db

35

658

Tolle UHT Tej

179

Ft
db

189

Ft
db

1.099

Ft
db

Kõbányai
Sör
dobozos

Hell Energiaital

Málna vagy Bodza
vagy Light Narancs
1,5 l, 133Ft/l

Ft
kg

Minden nap
trappista sajt

1,5%, 1 l
(Tolnatej Zrt.)

„M”-es méret, 10 darabos

Apenta
üdítőital

1.499

Ft
db

Ft
kg

Tojás

Vizes zsemle

199

Ft
db

169

Ft
doboz

Classic vagy Red Grape vagy Strong Apple
vagy Multivitamin 0,25 l, 716Ft/l

Ft
db

Vera Toalettpapír

4,3%, 0,5 l, 378Ft/l

3 rétegű, 24 tekercs, 46Ft/tekercs

2019. JÚLIUS 17 - JÚLIUS 30.
1.499

Csirkemell filé

219

Tolle Esl Tej

1,5%, 1 l

Ft
kg

1.399

4.799

Ft
kg

Sága Füstlizer Pulykapárizsi sajtos

Ft
db

119

Szatmári
Finomliszt
Bl-55 1 kg

Ft
db

499

Ft
kg

Pick Rákóczi Szalámi Midi Celofánban

329

Ft
db

199

Ft
db

Ft
db

Kaiser
Grillkolbász
több ízben Bajor vagy Sajtos

vcs., 190 g, 2626Ft/kg

109

Ft
db

Natur Aqua
ásványvíz
Tena Étolaj 1 l

Coop Cola
2,5 l, 80Ft/l

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

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
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Az olvasók kérdezték

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

Több olvasóban felmerült a kérdés: mit tegyen akkor, ha csak egy
utánfutóra való törmeléke van. Aztán tovább is folytatták a gondolkodást: Mit tesznek mások? Kiviszik az út szélére? Ez már nagyon
felidegesített, felkavart néhány
környezettudatos embert.
A közlemény kiadóját, Kovács István igazgatót kérdeztük a megoldásról. Elmondása szerint az
elmúlt év novemberében átadták
a kommunális hulladékok gyűjtését a Soproni STKH Kft.-nek, és

ezzel együtt a Hulladékudvarban
a lerakót is, de a Városüzemeltető birtokában maradt az inert
hulladékok tárolására szolgáló lerakó. Itt helyezik el az összegyűjtött beton-, kő-, téglahulladékot,
majd feldolgozzák, aztán kiviszik
az alapvetően külterületeken lévő
utak javítására. Ide olyan anyag
nem kerülhet, például vakolat,
amely útalapnak nem megfelelő.
Ha ide bárki beszállíthat, akkor
lesz ott mindenféle anyag. Ezért
hozták meg a fenti döntést. Viszont Kovács István arra biztatta
a Kedves Olvasókat, hogy keressék meg a Városüzemeltető Kft.-t
az ilyen jellegű problémával, és
biztosan találnak megoldást. Azt
is elmondta, minden kőszegi lakos saját maga is beviheti vagy
fuvarossal bevitetheti a hulladékát
a kommunális lerakóba. Viszont
büntetendő cselekmény az illegális lerakás.
KZ

MEGNYITOTTUNK!

REKASHMIR BEAUTY
SZÉPSÉGSZALON • MŰKÖRÖM • FODRÁSZAT • KOZMETIKA
MANIKŰR • PEDIKŰR • SMINKTETOVÁLÁS • HAJÁPOLÁS

BEJELENTKEZÉS
+3630 3904 045

-20%
Minden
szolgáltatásunk
árából

KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
Z AK

A június lapszám 13. oldalán a
Kőszegi Városüzemeltető Kft. a hulladékok elhelyezéséről szóló tájékoztatását tettük közzé, amelynek
egyik mondata így hangzott.
„Tiszta inert hulladékot az inert

NYITÁSI AKCIÓ
2019. július 18-19-20.

9730 Kőszeg, Pogányi út 2/B.
(Tesco-val szemben)

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 8.00-18.00
Szombat 8.00-12.00
Egyéb esetekben bejelentkezés alapján.

Jól hall, a beszédet azonban nehezen érti? Egy új fejlesztés segíthet.

Számos embernek okoz nehézséget a
beszéd megértése, noha a hallását még
jónak érzi. Ma már minden 6. felnőtt
tapasztal nehézséget a mindennapok
során, hogy pontosan megértse a beszédet társaságban és TV nézés közben.
Ennek a hátterében a magas frekvenciatartományba eső hangok elvesztése is állhat,
melyről sok esetben az érintetteknek
nincsen tudomása. Az ok lehet keringési
rendellenesség, cukorbetegség, hirtelen
hallásvesztés vagy munkahelyi zajártalom.
A belső fülben található ún. szőr- vagy

érzékelősejtek károsodnak, ezáltal a fül
többé nem tudja természetes módon
felerősíteni a halk hangokat. A magas
hangok elvesztése a beszédet homályossá
és érthetetlenné teszi. A hallásveszteségben szenvedők nem hallják vagy gyakran
felcserélik az olyan mássalhangzókat, mint
az s, f, t, k, h és g. Különösen háttérzajban
vagy zenei aláfestésű TV műsorok esetén
korlátozott a beszédértés.
Svájci kutatók egy olyan platformot
dolgoztak ki, amely a Phonak összes
legújabb technológiáját egyetlen átfogó,

harmonikusan együttműködő rendszerbe
ötvözi. Az AutoSense OS™ 3.0 automatikus alkalmazkodást biztosít a mindennapi
hallási helyzetekhez, felismerve a különböző zajkörnyezeteket. A szabadalmaztatott Phonak technológia legújabb generációja sokkal több hallási helyzetet ismer
fel és igazodik azokhoz pontosan, mint
korábban bármikor.
Nemcsak a beszédfelismerés könynyebb így, de zajos környezetben a
g
j
másik megértése
is jóval
kisebb
rőfeszítésbe kerül.
erőfeszítésbe

Ismerje meg az új Phonak Audéo™ Marvel 90 díjnyertes, alig
észrevehető multifunkciós hallókészüléket, amely páratlan
hallásélményt biztosít akár nagy
háttérzajban is!
Geers Halláscentrum
9730 Kőszeg, Rákóczi út 6.
(Tóth Pincészet mellett)
06 94 452 122
06 80 182 182

Jelentkezzen
ingyenes
kipróbálásra!
www.geers.hu

*A képen látható Phonak Audéo™ Marvel 90 hallókészülék a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyászati segédeszköz.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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„Régi restanciánk egy újabb szálát varrjuk el”
A KT U Á LI S

Június 28-án a déli órákban a 87es út határmetszési pontján osztrák,
kőszegi és kormányzati politikusok
rakták le a határon átvezető új út
alapkövét. Nemzeti színű szalaggal
eresztették a betonnal védett mélyedésbe a fémdobozt, amelyben
benne volt – más újságok mellett
– a Kőszeg és Vidéke júniusi lapszáma. A jelenlegi határátkelő felé
közlekedő autós az utolsó balra
kanyarodó ív előtt jobbról láthatja
az erdőtisztítás nyomait, július végén itt kezdődik meg a nagyütemű
földmunka. A magyar oldalról innét
vezet át az 1800 méteres út a Rőtfalvánál már korábban megépült
körforgalomhoz, a B61a jelű útig. A
kőszegi oldalon 825 méter út épül
meg, amelyből 625 méter új nyomvonal lesz, kettőszáz méter hosszan
új külsőt kap a jelenlegi 87-es út. A
régi határátkelőn is át lehet majd
jutni Rőtfalvára, az új út elkerüli a
falut. A tervezők a migránsok ellenőrzésére is gondolhattak, mert
kiépítik az autóforgalom ideiglenes
ellenőrzési pontját, amely alkalmas
lesz a járművek visszafordítására is.
A 2021-ben befejeződő beruházásra 1,54 milliárd Ft-ot fordítanak az
Interag V-A Ausztria-Magyarország
Együttműködési Program által elnyert pályázati pénzből.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. profi módon szervezte meg az
alapkőletétel eseményét, amelyre a
sajtósok tömege, és helyi, megyei,
országos politikusok képviselői érkeztek meg. Elhangzott a magyar
és osztrák Himnusz. A Kormányt
Magyar Levente a Külgazdasági
és Külügyminisztérium miniszterhelyettese képviselte. Arról beszélt,
hogy „régi restanciánk egy újabb
szálát varrjuk el, amellyel az itt
élők felé, és egymás felé tartozunk. Egy újabb szállal kötjük
össze Magyarországot és Ausztriát. Egy olyan szállal, amely létezett, de a 20. század szétvágta.
Aktuális az üzenet 2019-ben,
száz évvel azután, hogy korábban egy létező egységet kettévágott egy mesterséges határ”.
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Avató beszédében Heinrich Dorner
tartományi tanácsos kiemelte, hogy
az összekötő út egy hiánypótlás, segíti azokat, akik a két ország között

ingáznak, és erősíti a gazdaságot
és a turizmust. Ágh Péter országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a
Kormány arra törekszik, hogy folyamatosan legyenek fejlesztések
Kőszegen, amely a városlakókat
szolgálja. Ebben a munkában kiemelte Miszlivetz Ferenc profeszszor, Huber László polgármester, és
Básthy Béla alpolgármester tevékenységét.
Az alapkövet a politikusok letették,
az autók 2021-ben haladhatnak át
az új úton.
KZ

B61a
A jelenlegi kőszegi határátkelőtől
egy km-re van. Ha átlépünk az
osztrák oldalra, jobbra kell kanyarodni, aztán 700 méter után
a B61a út körforgalma fogadja az
autóst.
A jobb oldali lehajtó lezárva, de ott
a betonon, aztán az aszfalton sorakoznak a munkagépek. Egy km
hosszan, a határig aszfalt borítja a
hegyoldalba vájt utat.
KZ

A SCHOTT HUNGARY KFT. LUKÁCSHÁZI gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat
gyártó üzemébe várunk Téged

GÉPKEZELŐ 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 biztosítod az üveggyártó gépek folyamatos
és megfelelő működését.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és megtanítjuk Neked az üveggyártás szakmai
hátterét. Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét,
havonta 2 szabad hétvégét,
1 évre előre megadott fix munkarendet,
számos programot,
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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„Jó szokás” szerint a következő
hónapokban biztosan lesz morgás
a közeledési problémák miatt. A
városban több helyen induln(t)ak
útépítések, és ezért biztosan lesznek gondjai az autósoknak.
Az első ’megpróbáltatás’, talán
nem is volt olyan nagymértékű.
Júniusban kezdődött, felmarták
Árpád tér - Sziget utca - Meskó
utca útburkolatát, majd július 9-én
elkezdődött az aszfaltozás. (fotó)
Az északi városrészen három utca,
mintegy 500 méter hosszan a Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződéséig 5 cm vastag fedőréteget kapott.
Négy nap alatt befejezték a munkát, így aztán a városba új úton
lehet behajtani Ausztria irányából.
A beruházás összege meghaladja a
40 millió Ft-ot. Ebből harminc milliót kapott a város Magyarország
2018. évi központi költségvetéséből. Tízmillió Ft önrészt az önkormányzat biztosította. A folyamat
hosszú volt, hiszen tavaly ősszel
kezdődött el munka, bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy Vasivíz
Zrt. az érintett utcákban vízbekötéseket újakra cserélte. Így egy-egy
esetleges csőtörés miatt nem kell
majd utat bontani.
Azért, hogy – csaknem teljes hosszban – felújított úton érjünk be
Ausztria felől a városba, a képviselő-testület májusban egy újabb
pályázat beadásáról döntött. Cél:
Árpád tér – Pék utca – Várkör
– Károly Róbert tér – Zsinagóga közti szakaszának (245+230
m) útburkolat felújítása és gyalogátkelőhely létesítése. A tervezett
költség itt is negyven millió Ft,
amelyből a várható kormányzati
támogatás 30 millió Ft, a megvalósításhoz szükséges önrészt, 10
millió Ft-ot még az idei évben kell
biztosítani az önkormányzatnak.
Ennél a beruházásnál kiemelten
fontos a gyalogátkelő, amely talán
a gyorshajtókat lefékezi.
Megkezdődött Várkör előkészítése az útépítéshez.
Zajlanak a munkálatok az ivó- és
szennyvíz-hálózaton a Várkör keleti
szakaszán. A Fő tér és az országzászló közötti szakaszon Vasivíz
Zrt. elvégzi a bekötések cseréjét. A
munkálatok végeztével a Kiss János
utcai ivóvíz-hálózati bekötéseinek

cseréje valósul meg a nyáron.
A vezetékcserét azért végzik el,
hogy el lehessen kezdeni a Várkör
felújításának első ütemét. Ennek
kiindulási pontja az országzászló,
és innét haladnak a Fő tér irányába
félútig. Ha ez elkészült, kezdik meg
a második útszakasz felújítását.
Az ugyancsak romos állapotban
lévő Kiss János utcára is megtörtént az építésre vonatkozó pályázat kiírása, és megszületett az
építésre vonatkozó döntés.
Százmillió Ft.
Július 8-án a parlament tárgyalta
a Kormány 2020. évi költségvetésének módosítását. Kőszeg számára jó döntés született, hiszen 100
millió Ft-ból újulhat meg a Dózsa
György utca. A hír gyorsan szárnyakat kapott, Básthy Béla alpolgármester rögtönzött tájékoztatójára
elmentek a Dózsa György utca lakói, de még az építésre a következő
évig várniuk kell. Básty Béla az önkormányzat terveiről beszélt, arról,
hogy a következő időszakban is a
város útjainak felújítása elsőbbséget élvez. A Dózsa György utca
átépítésének egyik indoka, hogy
az Árpád-házi iskola tornacsarnokának építésekor jelentős terhelés
érte a gyenge állapotban lévő útburkolatot.
„Következő időszakban is” kifejezés
utalt arra, hogy a városban jelenleg
is történik útépítés.Ugyanis hamarosan elkezdődik a Gábor Áron
utca felújítása.
A „Kőszeg déli városrész közlekedésfejlesztése” című projekt részeként – a már elkészült Forintos
Mátyás utca felújítása után a
kivitelező július második felében
megkezdi a Gábor Áron utca újjá
építését. Alapjával együtt kap új
burkolatot, kétirányú kerékpáros
nyom kerül felfestésre, valamint kiépítik a nyíltárok rendszerű esővízelvezetést. Fontos elem a fejlesztésben, hogy a Gábor Áron és Pogányi
út, TESCO parkoló között megnyitásra kerül az átjárás gyalogosok és
kerékpárosok részére. A 2016-ban
átadott Egészségház-kerékpárúttal
és a most épülő elemekkel együtt a
Kiss János lakótelepről gyalogosan
és kerékpárral biztonságosan közelíthető meg a Vasútállomás, illetve
az üzletek és ipari üzemek.

E GYE B E K

Kritikus pont: Kőszeg útjai

Megkezdődött Kőszegfalvi ke- a változás, az út vezetése. Az előkészítő földmunkák márciusban
rékpárút építése.
Június 27-én a testületi ülésen kezdődtek. A Pogányi út hiányzó
Huber László polgármester tájé- szakasza a TESCO parkoló és a
koztatta a képviselő-testületet, lakótelepi körgarázsok között épül
hogy megkezdődött a Kőszegfalvi meg a kapcsolódó csapadékvíz elkerékpárút építése a Vasút utcáig. vezető rendszerrel együtt. Az útszaA pályázat nem tette lehetővé a kasz kiépítése után tehermentesítő
jelenlegi kerékpárút felújítását, de funkciót lát el a Rákóczi és Rohonci
biztató a jövő szempontjából, hogy utcák forgalomcsillapítása érdekéa régi bicikliút a Magyar Közút ben. Az útszakasz hossza közel 600
Kezelésébe került. Az új szakasz m, burkolatszélessége hét méter. A
megépítésével biztonságosan el- projekt átadása 2019 novemberéérhető lesz a városból az Abért-tó, ben várható.
Kámán Z
a város egyik legújabb, egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő
rekreációs
GYMSM ALPOKALJA
területe. A Vas Megyei
SZOCIÁLIS KÖZPONT
Önkormányzattal konzorciumban megvalósu- PERESZNYE telephelyre ÁLLÁST
ló kerékpáros fejlesztés
a 600 méteres szaka- hirdet a következő munkakörökre:
• FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS,
szon túl tartalmazza
• ÁPOLÓ,
még a Pogányi út
mellett, annak északi
• GONDOZÓ,
oldalán kiépítésre ke• GYÓGYTORNÁSZ,
rülő szintén közel 600
• TAKARÍTÓ,
méteres kerékpárutat
• MŰSZAKI MUNKATÁRS
is. Itt a terület előkészí/karbantartó/.
tése, csatornázás és a
földmunkák történnek Érdeklődni: Őriné Fülöp Eszter
a jelenlegi időszakban. telephelyvezetőnél.
Az építkezéseken túl a
forgalmi rend is mó- Telefonszám: +36/70/3962818.
dosításra is kerül, 800 ZSIRA telephelyre a következő
méter hosszban kerék- munkakörökre:
páros nyom és nyitott
• GONDOZÓ,
kerékpársáv kerül ki• ÁPOLÓ,
alakításra a lakótelepi
körgarázsoktól a Velemi
• TAKARÍTÓ,
úton a Temető utcai ke• 2 fő MŰSZAKI MUNKATÁRS
reszteződésig.
/kazánházi és asztalos végFolyamatos a Pogányi
zettséggel/.
út építése a TESCO és
a Kiss János lakóte- Érdeklődni: Puklerné Farkas Edit
lep közötti területen. A telephelyvezetőnél.
magas házakból mos- Telefonszám: +36/70/3962807.
tanra már jól belátható
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Szent Imre-templom
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Július 5-én befejeződött a Szent Imre-templom ablakainak cseréje. A
Kőszegi Római Katolikus Plébánia
2018 márciusában kapta az értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy a hét ablak cseréjére
6,1 millió Ft támogatást nyertek. Harangozó Vilmos plébános elmondta,
hogy a pályázati pénz elszámolását
májusban meg kellett volna tenni, de
az ablakcserét nem tudták elvégeztetni, mert nem találtak vállalkozást,
így halasztást kértek.
A hetedik ablak cseréje közben
beszélgettünk Marjanovic Straja
szerb származású restaurátorral,
aki húsz éve él Magyarországon,
megtervezte, és el is végezte az új
ólomüveg ablakok cseréjét. Szavai
szerint csak a plébános úr kérésére
vállalta a munkát, a döntésében az
is szerepet játszott, hogy a Jézus

Olvasói levél
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Örülök, hogy a Concordia kórus
megalakulásának 160. évfordulóját ünnepelheti, nem szabad azonban elfelejteni, hogy volt a Barátság és volt a Concordia. Amikor a
Concordiának nem volt karvezetője, és úgy volt, hogy megszűnik,
hosszas egyeztetés után a Barátság
Kórus befogadta, így alakult meg a
Concordia-Barátság Kórus.
Nagyon sok helyen, itthon és külföldön léptek fel, műsort adtak
a budapesti Zeneakadémián is.
Bárdos-Malachowsky nekik írta a
Kőszegi éneket. Első alkalommal
Bárdos Lajos vezényeltével hangzott el itt Kőszegen.
Harmincöt évvel ezelőtt a Jézus
Szíve templomban léptek fel először a Karácsonyi hangverseny
című műsorukkal, telt ház előtt,
nagyon hideg téli estén, majd
később az Írottkő Hotelben. Minden évben megismételték advent
utolsó vasárnapján – karácsonyra
emlékezve. Köszönet Szász Izabella
szólóénekesnek, Szász Judit hangszeres kísérőnek és Horváth Ágota
karnagy helyettesnek!
Szigeti Miklós segítségével egy
gyönyörű koncert hangzott el,
Cziffra György, a világ egyik legnagyobb zongoravirtuóza által a Jézus
Szíve templomban. Időközben,

Szíve-templom ablakainak cseréjét
is ő végezte. Anyagában színezett
üvegből készültek el az ólomüveg
ablakok. Harangozó Vilmos plébános két tervből választotta ki a
templom építési stílusához megfelelőt, a kész ablakok legalább száz
évig időtállóak lesznek. A régiek
drótüvegből készültek, mostanra már több helyen széthullott,
beázott, még az oltár mögötti
részen is. Straja mester elmondta a régi rajzokról levett méretek
nem voltak valósak, öt-tíz cm-rel
is eltértek a valóságtól, így az
előtervekhez képest nagyobb ablakokat kellett gyártani. Egy – egy
ólomüveg ablak ezernél is több
darabból áll össze. A munkadíj
végösszege lapzártáig még nem
volt ismert, de biztosan meghaladja a hétmillió Ft-ot. Harangozó

Vilmos plébános a nyár elején arra
kérte a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy szervezzenek
gyűjtést a hiányzó összeg kifizetése
érdekében. Le a kalappal a horvátok előtt, hiszen rövid idő alatt 1,3
millió Ft-ot gyűjtöttek össze erre a
célja. Petkovits Sándor elmondása szerint a külön számlán tartott
pénzből biztosan ki tudják fizetni
az elvégzett munkát. Egy püspöki
döntés szerint a Szent Imre-templom a Horvát Nemzetiségi Önkor-

Pünkösdkor

mint megválasztott iskolaigazgató
a Bersek József iskolát sikerült teljesen felújítani. Mörlingből Lovatsek
polgármester és iskolaigazgató úrtól bútorokat kapni, kicsit a konyhát
is elviselhetőbbé tenni. Nem szabad
elfelejteni azt a két évet sem, amikor a kőszegi zene kutatásával foglalkozott. Pécsre beadta a doktori
disszertációját, és megvédte azt, így
lett belőle: dr. Schrott Géza.
Ennyi, köszönöm!
Felesége: dr. Schrott Gézáné

Június 7 – 11-én Kőszeg város
küldöttsége Vaihingenbe utazott,
hogy először ott ünnepeljék a két
város 30 éves testvérvárosi évfordulóját. Sok kőszeginek vannak
emlékei a három évtizedről, a formálódó kapcsolatokról. A küldöttség péntek délután érkezett meg,
aznap tartották a közös ünnepet.
A vendégek is átadták az egyedi,
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mányzat kezelésében van, de a
tulajdonos a Kőszegi Római Katolikus Plébánia. A horvát férfiak
az ablakcsere fizikai megvalósításában is részt vettek, állványt építettek és bontottak mindig ott és
akkor, amikor arra szükség volt. Az
ablakok cseréjével a munka nem
fejeződött be, hiszen a bontásnál
por lepte el a templomot, amit sok
munkával szintén a horvátok takarítottak ki.
KZ
a kapcsolatok emlékére vonatkozó
ajándékokat. A vendéglátók nevében Gerd Maisch főpolgármester
mondott ünnepi köszöntőt, majd
Huber László polgármesternek
egy fafaragással készült domborművet adott át. A mestermunka a
vaihingeni városházát és a piacteret térben ábrázolva örökíti meg.
Az alkotást látni kell, és közkinccsé
kell tenni.
KZ

Újépítésű otthonok eladók
a Gyöngyös partján
• Örökpanoráma a Csónakázótóra
• Szerkezetkész állapot – 2019 tavaszi átadás
• Magas minőségű anyagok, hőszivattyús
padlófűtés, műanyag-alumínium ablakok
• 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos,
kertes házak, lakásonként kettő gépkocsiparkolóval 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
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Solidus-Pro Kft. – Minőségi épületkivitelezés
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A védőnőt kötelezi az orvosi titoktartás
Az Év Védőnője címet
országosan
június végén adták
át. Néhány vagy
több anyuka szerint
az elismerést megkaphatná hat védőnő, akik nemcsak
Kőszegen, hanem
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye falvakban a
gyermekek érdekében tevékenykednek. Július 2-án
közülük Müller Szilviát kérdeztük.
A szakképesítését 2000-ben szerezte meg, először Csepregen dolgozott, majd 2003-tól Kőszegen.
Anyai hivatásának is eleget tett,
2009-től újra körzetes védőnőként
tartja a kapcsolatot a gyermekes
anyukákkal.
– Attól kezdve, hogy a nő várandós
állapotba kerül a körzeti védőnő
tanácsokkal segíti a gyermekkel
kapcsolatos feladatait. Iskoláskorúaknál is megvannak az előírások,
amelyeket be kell tartani – mondta Müller Szilvia. – A szülők számára kötelező az együttműködés
a védőnővel, amely rendszerint
problémamentesen zajlik. Ez egy
bizalmi kapcsolat, és a védőnőt
kötelezi az orvosi titoktartás.
– Létezik nem együttműködő
család?

– Felénk nem jellemző, de az ideérkezett külföldieknél a látogatásunk
lehet szokatlan. Tekinthetik nyűgnek, de aztán érzékelik a hasznosságát, a nyelvi problémákat is
igyekeznek megoldani.
– Miben tudnak segíteni a várandósnak?

– A precíz tájékoztatást nagyon
várják az édesanyák, szívesen
eljönnek hozzánk a tanácsadóba.
Az új Egészségházban nagyon jók
a körülmények. Otthonukban is
meglátogatjuk őket, ott személyesebb, és több idő jut az adott
helyzet megbeszélésére. A leendő
szülők általában tudják, miként
kell várni az újszülöttet. Tudunk a
fogadásra ajánlásokat tenni, arra
is, hogy felesleges dolgokat ne
vásároljanak meg.
– Melyik nehezebb feladat: a
várandóst gondozni vagy kis-

gyermeket nevelő családnak tanácsot adni?

– A várandósság alapozza meg az
újszülött időszakot, ekkor már kialakul a bizalom. A védőnő intim
helyzetbe is kerülhet, és természetessé válik, hogy ott vagyunk
szoptató vagy ágyban fekvő anyánál is. Az újszülött időszakban az
anyukák
kiszolgáltatottabbak,
meg kell látni azokat a helyzeteket, amikor másfajta segítségre is

Rajzszakkör
Július 9-én nyílt meg a könyvtárban a városi rajszakkör kiállítása,
amely augusztus végéig tekinthető
meg. Népes csapat az óvodástól

a nyugdíjasig tanulják a rajzolás
mesterségét Németh János festőművész által vezetett szakkörben.
A legkisebb Moszkvában született
Makszim. Kondora Beáta sokféle
irányba mutatja be a tevékenységét. Tanár úr 56 éve vezeti a szak-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

szüksége van. Hogy értelmi vagy
érzelmi alapon közelítjük meg a
családot, azt ott és akkor kell eldönteni. Az élet napi dolgain keresztül megtanuljuk, megérezzük.
Az első időszakban megyünk az
anyukához hamar és sokszor.
– Kerülhet egy védőnő nehéz
helyzetbe?

– Megtámadja egy kutya, nem
találja meg a lakást, de ekkor is
helyt kell állni. A kolléganőkkel a
szokatlan helyzetek megoldásában
támogatjuk egymást.
Kámán Z
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kört, arról beszélt, hogy a rajzolás
tudományát tanítja, a szakkörösöknek önálló a kifejezésmódja. Oda
kell figyelni Katona Andrea csendéletet aprólékosan megjelenítő
grafikájára. A többi alkotáson is a
színek összhangban dominálnak.

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,
havonta 2 szabad hétvégét,
1 évre előre megadott fix munkarendet,
számos programot,
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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XX. Falunap és tábor

VIDÉK

Nemescsóban június 22-én tartottuk meg a XX. Falunapot. Ekkor
került átadásra a felújított faluház,
a játszótér és a focipálya. Bánó
András polgármester elmondta,
hogy közel 50 millió Ft-os beruházás valósult meg. Porpáczi József
esperes és Kalincsák Balázsné Varga Katalin lelkészasszony megáldotta az új létesítményt. Ágh Péter
országgyűlési képviselő elmondta,
hogy a településnek nagy szüksége volt a közösségi térre, ahol
kicsik és nagyok is megtalálják a
megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Kiemelte, hogy mindez Bánó
András polgármester lelkiismeretes

munkájának is köszönhető, mert
mindent megtett azért, hogy a település életszínvonalát javítsa.
Az ünnepséget követően a kitüntetések átadása következett, Nemescsó
hírnevének öregbítéséért és kimagasló közösségi munkájának elismeréséként kitüntetésben részesült
Kajtár Anita, Mayer Tibor és Fatalin
Miklós. Köszöntötték a falu legidősebb női lakosát, a 97 éves Sztrókay
Gyulánét, és a legidősebb férfi lakost,
a 88 éves Simonits Lászlót.
A szorgos szakácsok ötféle ételt főztek ebédre. Köszönjük munkájukat!
A lakoma után színpadra léptek a
Gyöngyház Óvoda tündérszép ka-
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25 éve táboroztatnak
25. alkalommal Meszlenben rendezte meg az ifjúsági tábort a
Nemescsói Társult Evangélikus
Egyházközség. Felekezetektől füg-

getlenül 70 fő vett részt az egyhetes, közösséget összekovácsoló
táborban. A keresztény szellemiség
jegyében éneklés, meseírás, makett építés és kézműves foglalkozás
tették szebbé a résztvevők napjait. A jubileumi év jegyében Pintér
Béla tartott koncertet, és Tihanyba
kirándultak a résztvevők. Visszatértek az egykori táborlakók, közülük
egy pár itt mondta ki a boldogító
igent. Átadásra került a felújított
templom és parókia épülete is. A
tábort 17 éve Kalincsák Balázs és
Kalincsák Balázsné Varga Katalin
lelkész házaspár szervezi. Ezúton
is köszönjük nekik, hogy eredményesen dolgoznak a közösségünk
erősítése érdekében.
Bánó Irén

alig lehetett volna megtartani a
Falunapot. Aki ott volt, hallotta, aki
nem, irigykedjen!
Lehet irigyelni a Capito Gitárklub,
a Savaria Rézfúvós Együttes, a Big
Mouse Band együttesek sikereit is.
A közönség hallgatta, figyelte, aztán jutalmazza a produkciót. A ze-

nészek érezték, hogy velük együtt
élik át a jelenlévők a zenét. Ezért
is jönnek szívesen fellépni a faluba.
A rézfúvósok tettek egy „felelőtlen”
ígéretet is, októberben zenével korteskednek a majdani polgármester
jelölt érdekében.
KZ

kürtőskalácsot, palacsintát, pergettünk mézet, faragtunk fát, kovácsoltunk vasat, kézműveskedtünk
csuhéval sok egyéb mellett. Esti
előadásaink során elsőként Balogh
Enikő és Tolnai János mesélt az El

Caminoról. A fotós beszámoló másnapján virágok töltötték meg az előadótermet: Katona Szilveszterné, Alíz
vezetésével szebbnél szebb csokrok
készültek a Kultúrotthonban. Szerdán Nagy László István, a Magyar
Királyi Koronaőrök Egyesületének
tagja avatta be népes közönségét a
magyar Szent Korona menekítésének rejtelmeibe, Jagodics Attilával
nem csak beszélgettünk a helyi borés szőlőkultúráról, hanem kóstolót is
kaptunk díjnyertes boraiból. A bor
után pedig végül víz következett: Katona Linda beszélt a helyi ivóvízkincs
múltjáról és jelenéről.
Jó volt kicsit megpihenni, beszélgetni, szép volt!
LK

lózai. A tapsot kiérdemelte Kendik
Péter zongorajátéka, a Tézsula
Énekkar, Szamóca bábszínház,
Krisz Rudi, Big Mouse Band fergeteges műsora is. A színpadi programok mellett volt még rodeobika,
légvárak, arc- és csillámfestés. A
gyerekek birtokba vették az új focipályát és a játszóteret. A tombolához óriási felajánlások érkeztek.
Ezúton is köszönet illeti minden
támogató segítségét, és sok ember
önkéntes munkáját, amely hozzájárult a Falunap sikeréhez.

Októberben korteskednek
Kőszegszerdahely: Július 6-án
tartották a Falunapot a Közösségi
Házban, illetve annak udvarán. A háromszáz főnél több résztvevőt szorgos főzőcsapat, falu asszonyai látták
el étellel, süteménnyel. A nap indításaként Harangozó Vilmos plébános
tartott szentmisét, és megmérkőztek
egymással a nősök és nőtlenek. Fiatalabb generáció kaphatta meg a
győzelemért járó „serleget”.
A „nagyszínpadon” követték egymást a fellépők. A Vadrózsa Népdalkör asszonyos dalokat adott elő,
a Kaméleon Színjátszókör mindenkit a színpad köré csábított. A színész csapat berendezett magának
egy fodrászszalont, ott beszélgettek
a nők mindenfélét, valót és valót-

lant, amin a közönség aztán jól
kinevette magát. A Flórián Tűzoltó
Énekkar katonadalokkal emelte
a hangulatot. De jó, hogy vannak
művészeti egyesületei a falunak,
mert nem kell minden produkcióhoz sok pénzért távolról hívni a
színpadi fellépőket, és garantált a
tapssal megerősített siker.
De megérkezett egy csapat, Magyar
Örökség-díjas Szélkiáltó Együttes
(fotó), amelynek vezetője prof. dr.
Lakner Tamás, Kőszegszerdahely
díszpolgára. A gyermekkorát faluban töltő pécsi karnagy rendszerint
visszatér, a Falunapon is jó hangulatot produkált az együttesével. A Flórián Énekkarral közösen
előadott énekek, bordalok nélkül

Virágzott a gesztenye
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Velem: Szent Vid búcsú napja után,
június 17 – 21-ig hatodik éve a
Gesztenyevirágzás hete. Ahogy a
búcsúi forgatag, a céllövölde kikopott a falusi ünnepnapokból, úgy
lett meghatározó a Gesztenyevirág-piknik a frissen sült kaláccsal,
a helyi termékekkel, és a vén gesztenyefa alatt néhány órára megpihenő, beszélgető emberekkel. A
programsorozat célja a szelídgesztenyefák értékének kiemelésén
túl a közösségteremtés, a hagyományőrzés. Ennek jegyében idén
kiállításunk a fotó- és rajzpályázat
alkotásai mellett régi hímzett fal-

védőket és festett falitálakat, cserépkancsókat mutatott be.
Délutánonként más-más kapuszín
nyílt ki a látogatók előtt: sütöttünk

Szórakozás után zivatar
Kőszegpatyon július 6-án ismét
„FALUNAP” volt. A délelőtt folyamán fiúk, férfiak, lányok, asszonyok
fociztak! A meccsek után megérdemelték az ebédet, ízlelgették a forró babgulyást és hűtötték magukat
a hideg italokkal.
Délután fél kettő felé érkeztek a falubeliek és a meghívott vendégek,
akiket fogadtak a vendéglátók, az
asztalokon volt bőven sütemény. Az
italok a szomjúságot oltották.
Májerhoffer Attila polgármester
megköszönte mindenkinek a támogatást, akik bármilyen módon segítették a Falunap megrendezését. A
nevek felsorolása nélkül köszönte
meg mindazok munkáját, akik az
előkészületekben, a megvalósításban, vagy az utómunkákban részt
vettek. Büszkén beszélt az eltelt 5
évben megvalósult nagyobb beruházásokról. Először lett a gyerekeknek egy szuper játszóterük (igaz

most hónapokig nélkülözniük kellett, a másik nagy beruházás munkálatai miatt). A Hősi emlékmű új
köntöst kapott, méltóan emlékezve
a falu szülötteiről, akik életüket adták az első és második világháborúban. Elkészült a felújított és bővített
Ravatalozó községünk temetőjében.
Heteken belül átadásra kerül a felújított volt óvoda épülete, amely
bővült egy sportolásnak, közösségi
életnek helyt adó nagy teremmel is.
Szalai Ildikó 6 éve jár falunkba,
hogy a lányokat-asszonyokat tanítsa, és velük együtt Zumbázzon. Az
összeszokott gyakorlásnak látszott
az eredménye, amikor a színpadnak kinevezett füves területen mutatták be tudásukat. Sikerüket bizonyítja, hogy visszatapsolták őket
és a kánikulában, a tűző napon
ráadást kellett táncolniuk.
A Nicki Fergeteg Néptánc Egyesület tagjai Tamás Tibor vezetésével

Milyen volt a tavasz Cákon?
A feltett kérdésre a megvalósult
programok adnak választ.
• Május 26-án egy színházi előadással kedveskedtünk a gyermekeinknek, majd játék és vendéglátás várta őket a Közösségi Házban.
• Várakozások után elkészült a
„Zártkerti” pályázat révén a közel
400 méter útszakasz, amelynek 150
m-es része aszfaltborítást is kapott,
a Pincesor felé a felvezető szakasz
vízelvezetése is megújult a padkával
együtt. Mindezek a telektulajdonosok és a turisták érdekét szolgálja.
• Egy újabb telekkel gyarapodott a
falu, megvásároltunk egyet, és ki-

bővült a kemping – Közösségi Ház
– Pincesor területe. Lehet tovább
gondolni a turizmus fejlesztését.
• Pünkösdkor kinyíltak a pogányi
pincék. A Pincesor is helyt adott a
rendezvénynek: itt volt az egyik belépő-kapu, és egész nap ingyenesen
lehetett látogatni a 250 éves pincéket. Mándli Tibor – borász, Paulovics
Józsefné – polgármester és Básthy
Béla – a Magyarországi Natúrparkok elnöke üdvözölte a vendégeket.
Gáspár Szabolcs – bozsoki borász
kínálta a finom nedűt. Vendégszereplőink voltak a horvát-olasz
néptánccsoport tagjai, valamint a

Napelemes rendszerek
telepítését vállaljuk
régiónkban egyéneknek
és cégeknek.
Teljeskörű ügyintézés,
állami támogatásokkal.
BLACK’S BIO KFT.
Tel: 30/700-1128
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ténylegesen fergetegest táncoltak.
Csakúgy porzott a „színpad” a produkció alatt. Az elmaradhatatlan
operett (ami majdnem elmaradt,
mert ugye a személygépkocsik
általában a legrosszabb időben
robbannak le) egy kis csúszással
kezdődött. Jurina Beáta és Szilinyi
Arnold ismert operett slágerekkel
szórakoztatták a közönséget. A „nehéz terepen” füves pályán tűsarkú
cipőben táncolva, a közönség soraiból 2 férfi is a műsor részévé vált.
Olyan is volt, aki megfutamodott
vagy rögtön nagyon elfoglalt lett.
A móka és kacagás után a délután
záró műsorszáma a „Meseautó”
zenés világkörüli utazás. Szabó Tibor a szombathelyi Weöres Sándor
Színház Jászai Mari díjas színművésze énekelte a magyar, francia
és olasz dalokat eredeti nyelveken.
Harmonikán kísérte Peltzer Géza.
A műsorok közben ugrálóvár,
lufibohóc, ingyen fagyi várta a
gyermekeket. A felnőtteknek lehetőségük volt négyféle pálinka felis-

merésére kóstoló keretében.
„Három fogásos” vacsora volt:
babgulyás, vaddisznó pörkölt, halászlé. Mindenki olyan sorrendben
fogyasztotta a menüt, ahogy kedve
tartotta. (Köszönet az ételekért: Kelemen Péternek, Milos Zoltánnak és
Rigó Józsefnek).
A jelenlévők tele hassal türelmesen
vettek részt a délelőtti foci eredményhirdetésén, valamint a pálinkakóstolásban résztvevők elismerő
oklevelének az átadásán. Az est
„fénypontja” volt a tombolasorsolás,
az értékes tárgyak gazdára leltek.
A kisebb zivatar ellenére hajnali fél 3-ig tartott a buli. Most már
hagyományként a talpalávalót a
Percsák Zenekar húzta.
Ismét bebizonyosodott, hogy öszszefogással egy kicsi közösség is tud
színvonalas rendezvényt szervezni.
Mindig van húzó erő, egy kemény
mag, akik nem csak anyagilag támogatják a megvalósítást, de képesek a közösségért együtt dolgozni is.
Milos Lászlóné

sárvári Herpenyő Együttes. Késő
estig szólt a zene, kifogástalan hangulatban.
• A Kőszeghegyaljai identitás –
megyei kohézió elnevezésű pályázat rendezvényén az érdeklődők a
kosárfonás fortélyaival ismerkedtek
az őszi tanfolyam bevezetéseként.
A találkozót Pados Zoltán kosárfonó mester és felesége irányította, a
testület tagjai langallóval kedveskedtek a résztvevőknek.
• Ugyanennek a pályázatnak a keretében került sor július 6-án az első
„Nyári zenés délutánra” is, amelynek előadója Kövi Szabolcs fúvós
hangszerek zenésze volt. Helyszíne
Baberkoff Anikó Zenélő Udvara. A
szabad ég alatti meditatív zenehall-

gatás igazi kikapcsolódás volt.
• Péter-Pál napját az elődeink
búcsúval köszöntötték. Jelenleg a
búcsúi hangulat már csak a családok találkozásában merül ki, természetesen a szentmise után. Ezen
a napon már hagyományosan a
Sportkör is megtartotta a Pincesori
Labdarúgó Kupát.
• A pályázatban szerepel a július
27-ére tervezett Családi nap, amelyet a Sportegyesülettel közösen
rendez meg az önkormányzat a
játszótéren.
• Időközben megérkezett a nyár, és
közel 300 fő látogatót hozott el a
Pincesorra.
Paukovics Józsefné
polgármester

VIDÉK
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Átadták

VIDÉK

Lukácsháza: Július 13-án rendhagyó Falunapot tartottak, ahol a
kulturprogramok előtt átadták a
felújított Közösségi Házat. Köszöntőjében Virág János polgármester
azt mondta, hogy az „épület legyen a közösségek cselekvési
háza”. A kérését így indokolta:

„amit a lukácsházi közösségek
tettek a falu érdekében, az nyomot hagy a település életében”.

A TOP-os pályázaton nyert 76,8
millió Ft 2018 nyarán kapott zöld
utat. Az építőipari áremelkedések miatt a beruházás végösszege
meghaladta a 120 millió Ft-ot. Az
épületen minden új, megfelel a 21.
század követelményeinek. A faluvezető sorolta az átadás előtt lévő fej-

Meggie hazatért
Kőszegdoroszló: A június 29-én
tartott Falunapon Horváth Meggie
hazament Doroszlóba, hozta a
formáját és „csinálta a fesztivált”.
Nemcsak a táncplacc, a színpad is
megtelt a táncosokkal, a faluhoz
ragaszkodó énekes a polgármestert
vitte el először egy keringőre. Így
telt el a bál hajnalig.
A Falunap reggelén friss volt mindenki az ökomenikus istentiszteleten,
aztán nősök-nőtlenek meccsen hősök
lettek a férfiak, mert bírták a nagy
meleget. A profi és lelkes szakácsok
nemcsak nekik, hanem minden jelenlévőnek főztek. Étkezéshez szólt
a jó zene a Kőszegi Vonósoktól. A
technikai okokból elmaradt habpartit
a gyermekek hiányolták, tisztelet a
helyi tűzoltóknak, akik szórakoztató

technikai bemutatót tartottak.
A Kőszegdoroszlói Színjátszókör
színpadra lépésével humor, a jó
kedv vette kezdetét. A lányok,
asszonyok hozták a formájukat a
spontán jelenetekkel is.
A két szomszédvár idén is összetartott, a szerdahelyi színészek is
kibontották a humorzsákjukat. A
kőszegi BE-JÓ-ok látványos tánccal pihentették a nézőket. A Zora
Nemzetiségi Énekkar is hazajáróként szórakoztatta a lakosságot.
A szervezők ezúton is köszönik a
támogatásokat, az önkéntes munkát mindenkinek. Minden évben a
segítségre kiemelt figyelmet fordít
a Dominó Transz Kft. és az Írottkő
Natúrparkért Egyesület.
KZ
Programok

Gyöngyösfalu Község
Önkormányzata
TISZTELETTEL MEGHÍVJA
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

2019. július 20-án
A TORNACSARNOKNÁL TARTANDÓ

FALUNAP

14:00 Megnyitó� - Pólgá� rmesteri kó� szó� ntó�
15:00 Big Móuse Bánd zene� l
16:00 Káme� león szí�njá� tszó� csópórt
16:30 Perenyei ne� pdálkó� r mu� sórá
17:00 DERŰ* Ne� ptá� nccsópórt
17:30 Szent Má� rón Kó� rus eló� ádá� sá
Fálunápi Zene� s est:
18:30 MózáikDuó�
22:00 Dj Shepherd

Gyerekeknek (14:00-18:00):
CSILLÁ6 MTETOVÁ6 LÁ6 S, ÁRCFESTE6 S
LŰFIHÁJTOGÁTÁ6 S DI6JMENTESEN Á
DZSINI LUFI közreműködésével!
Számítunk a részvételére!

2019. JÚLIUS 15.
lesztéseket, és bejelentette, ha októberben bizalmat kap a lakosságtól,
szívesen folytatja polgármesteri
tevékenységét. Ágh Péter felszólalásában partnerséget mutató önkormányzatnak nevezte a testületet.
Szavai szerint a Közösségi Ház átadásakor „az aratás időszakában
vagyunk, és éveken át rendszeres
volt a faluban a betakarítás”.

Az eredményekhez sokan hozzájárultak. Lukácsháza Községért kitüntetést kapott Kajtár Anita, aki már
25 éve dolgozik az önkormányzati
hivatalban pénzügyi ügyintézőként.
A Lukácsházi Boszorkányok Egyesületében végzett tevékenységéért
vehette át a kitüntetést Bolfánné
Zöhrer Mónika, aki – szavai szerint – a mellette lévő csapatnak,
családjának köszönheti az elismerést. A Közösségi Ház mindenese,
Dreiszker Ernő önzetlen munkáját
oklevéllel köszönték meg. Az U-14es focicsapat a bajnokságban szerzett harmadik helyért vette át az
érmet. A falu bora címet viselheti
Mészáros István vegyes fehér bora,
illetve az Albert Családi Pince Pinot
noire vörös bora.
KZ

Alpokalja Művészeti Napok
- VI. Bozsoki Zenei Fesztivál
bemutatja:

Romantika
& Realizmus

2019. augusztus 2-5.
Bozsok•Kőszeg
KLUKON EDIT
RÁNKI DEZSŐ
RÁNKI FÜLÖP
FEJÉRVÁRI ZOLTÁN
BALOG GABRIELLA
BALOG ALEXANDRA
SIMONE PIRRI
TANAKA KENDZSI
SZÉKELY KRISTÓF
JANE KIM
ADORJÁN RÉKA
ORBÁN-KATONA ÁGNES ARIADNE

www.bmfest.hu

RENDEZVÉNYÜNKRE
(Minden nemű támogatást szívesen fogadunk!)

INTERNATIONAL

YOUNG SOLOISTS

Kiss Tibor
polgármester

18
Programok
14:00 Megnyitó� - Pólgá� rmesteri kó� szó� ntó�

KÉ K F ÉN Y

É TTE R E M ÉS P I Z Z ÉRI A

9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,
Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!

1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella)
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt)
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella)
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella)
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella)
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella)
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella)
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella)
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella)
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella)
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni)
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella)
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt)
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella)
41. Pizza Popey (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella)
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella)

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

790 Ft
1050 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1650 Ft

990 Ft
1250 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1750 Ft

1390 Ft
2350 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 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!
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A vörös vércsék védelme

Diákok utaztak

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az egész
megyére kiterjedő vércsevédelmi akciót hirdetett, melynek keretében minél nagyobb számban
szeretnénk tartós költőládákat kihelyezni távvezeték-tartó oszlopokra. A vörös vércsék nem
építenek fészket, más madarakét foglalják el, de

A Bersek iskola 7. osztályos diákjai háromnapos szlovákiai kiránduláson vettek részt a „Határtalanul” pályázatnak köszönhetően. Jártak a
dévényi és a pozsonyi várban, a koronázó Szent
Márton székesegyházban, a nyitrai Püspökvárban. Az első napot Gimesben töltötték, másnap
a Nyitracsehi Magyar Tannyelvű Alapiskolát látogatták meg. Alsócsitáron megkoszorúzták Kodály
Zoltán emléktábláját, elénekelték az itt gyűjtött
népdalt. A következő állomás Selmecbányán
volt, a városnézést követően indultak a szabadtéri Bányamúzeumba, sisakban, bányalámpással
vonultak le a mélybe. Az 1200 m hosszú úton
ismerkedhettek meg a bányászok életével.
Vilits Katalin tanárnő

szívesen beköltöznek az emberkéz alkotta költőhelyekre. Ilyenek kihelyezésével eredményesen
lehet segíteni e kisméretű ragadozómadarak
megtelepedését. Ezek a műfészkek akár 25
évre biztonságos költőhelyet nyújtanak, ez idő
alatt 100 fióka is felcseperedhet egy ládában.
A vércsék nagyon hasznos madarak, évente
három-négyezer rágcsálót fogyasztanak el. A
természetvédelmi szakemberek olyan magánszemélyeket és vállalkozásokat keresnek, akik
elkötelezettek a madárvilág megőrzése és
gyarapítása iránt és szívesen adományoznának fészkelőhelyet a vörös vércsék számára.
Az akció és a csatlakozás részletei a nemzeti
park és a természetvédelmi látogatóközpont
honlapján megismerhető.
Harsányi Krisztián
Fotó: Erdő-Tóth Zsófia

Tévesen hiszik

Táboroztak

Június 6-án a Chernel-kertben felnevelt bagolyfiókákat engedett szabadon az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság. A négy erdei fülesbagoly a
kőszegfalvi erdőben indult el első önálló útjára.
Celldömölkről, Szombathelyről és Bükről kerültek a mentőközpontba még pihés korukban. A
fiókák már akkor elhagyják a fészket, amikor
még nem tudnak repülni, és sokan azt hiszik –
tévesen –, amikor megtalálják őket, hogy segítségre szorulnak.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
EFOP 3.3.2-16-2016-00170 kódszámú pályázatának köszönhetően június 24-29. között a Dr.
Nagy László EGYMI 40 hátrányos helyzetű diákja tíz fő kísérővel személyiségfejlesztő táborban
vett részt Balatonszárszón. A programok között
szerepelt az ősi mesterségek bemutatása, pályaorientáció, illemtan, viselkedéskultúra, részt vettek önismeret-fejlesztési tréningen. A résztvevők
ellátogattak Tihanyba is.

60 évvel ezelőtt

1959-ben, 60 évvel ezelőtt érettségiztünk a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 4.b. (humán)
osztályában. Minden 5. évet „illően”
megünneplünk, de évente is találkozunk. Kőszegen már csak 4 „lány” él,
az osztálytársak szétszéledtek az ország különböző részeibe. Sajnos sokan
már csak „fentről” voltak velünk. Róluk a temetőben emlékeztünk meg. Az
évek egyre gyorsabban pörögnek, de a
diákéveket nem feledjük, az emlékek
ilyenkor visszatérnek.
A „80-hoz” közeledve nagyon jó együtt
lenni fiatalságunkkal!
Márffyné Bardocz Emília

Működik a Kőszegi kisvonat
20

Tavasz óta működik, a nyári időszakban szombaton és vasárnap 14.00 órától óránként indul körutazása a Kékfény Étteremtől. Nagyüzemi próbaként 40 főt vitt fel a kőszegi hegyekbe, többször fordul
meg a Hétforrás Piknik idején. Alkalmi utakra sokan igénybe vették, a gimnazisták, TEKI-sek szerenádozásra, baráti társaság születésnapi körútra. Éttermek, szállásadók ismerik az elérhetőséget, így
a távolból érkező csoportok is megtalálják a kisvonatot.

Balogosok
Erdélyben
A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola 7.a
és 7. b osztálya május 6 –10. között a HATÁRTALANUL! program keretében tanulmányi kiránduláson vett részt. Utunk témája: Történelmünk
és irodalmunk hősei Erdélyben. Meglátogattunk
olyan helyeket, amely kapcsolatban áll olyan magyar költőkkel, írókkal, fejedelmekkel, királyokkal,
akiknek emlékeivel eddig csak a tankönyveinkben
találkozhattunk. Jártunk Nagyváradon, Mátyás király emlékművét Kolozsváron csodálhattuk meg.
Torockón a kis falu fölé tornyosuló Székelykő mindenkit elvarázsolt. Gyulafehérváron sétálhattunk
a belvárosban, Marosillyén részt vettünk egy történelemórán, leróttuk tiszteletünket az aradi vértanúk előtt. Maradandóak az erdélyi élményeink.
Diákok

Szent Iván-éj
A kőszegi helyi közösségek fejlesztésére elnyert pályázatból június
22-re tűzte ki a Kőszegi Városi
Múzeum a Nyári múzeumi kavalkád nagyrendezvényét. A Mesebolt
Bábszínház előadását még fedett
térbe kellett menekíteni az eső
elől, de a zord idő estére enyhült,
így 7 óra után, a kőszegi fúvósok
jó hangulatú koncertjére már esernyő nélkül állhatott ki a látogatók
népes köre. A koncertet velocipéd
bemutató kísérte, majd verklis követte, miközben a lábasház boltjai
alól a kovács üllője, és a cipész
tompán puffanó kiskalapácsa adta
a ritmust. A furfangos népi játékokkal, és a kosárfonó bemutatóval
együtt hamisítatlan középkori vásári hangulat szállta meg a Jurisics
teret, különösen a Be-Jó táncosok

tüzes táncháza idejére. Eközben a
helyi levéltár munkatársai a Hősök
tornya alatt a hatalmas Ostromtársasjáték első próbajátékait tartották.
Éjfélig közel 700 fő látogatta meg
a két kiállítást, míg az Arany Egyszarvú Patikában terménydíszek,
színes nemezlabdák is készülhettek,
és a gyógynövény-padláson hangulatos beszélgetésekben idézték
fel az egykori Kőszeg részben ma
is fellelhető nyomait, s régi mestereinek munkásságát. Kirchknopf
Ede kalandos kőszegi ifjúságát,
míg Babai Zsóka az ismert kőszegi
fényképész nagyapa emlékét örökítette meg Söptei Imre levéltáros
értő segítségével.
Sok családnak az este csúcspontja
volt, hogy a csivitelő fecskevárból,
a Hősök tornya tornácáról éjfélig
megcsodálhatta a nyugalomra térő
középkori várost.

Lehmann Gottfried utca
A Felső körútról nyílik. A hős kapitány sírja a temetőben található, II.
Rákóczi Ferenc szöktetéséért életével fizetett.
Pomerániai evangélikus nemesi
család sarja. 1689-ben császári
szolgálatba lépett, kapitányi rendfokozatig jutott. 1701 tavaszán őt
tették meg Rákóczi és társai őrzésére rendelt katonaság parancsokává.
A bécsújhelyi várban kezdetben
igen szigorúan őriztette a herceget,
az étkezések alkalmával személyesen vágta apróra a húst és a kenyeret, nehogy a fogolyhoz valamilyen
elrejtett tárgyat csempésszenek be.
Időközben Rákóczi megismerte az
ellene emelt vádakat, aminek várható vége halálos ítélet vagy örökös
fogság, csak a szökés volt egyetlen
reménye. Felesége hiába kért levélben több európai uralkodótól segítséget. A hercegnő Lehmann fiatal
öccsének, Jakob Christoph zászlósnak a közvetítésével került kap-

csolatba a kapitánnyal. Lehmann
szigora az események hatására
enyhült. Segítette a fejedelem és felesége levelezését, s lehetővé tette,
hogy Rákóczi az ablakon át beszéljen felesége megbízottjával. Maga is
beszélgetni kezdett Rákóczival, és
felajánlotta segítségét a szökéshez.
A szökésre 1701. november 7-én
került sor, kalandos körülmények
közt. Rákóczi a kapitány szobájában öltözött át a dragonyostiszti
egyenruhába, amelyben elhagyta
a börtönt, és egy közeli háznál lóra
ülve jutott ki a városból.
Gottfried Lehmann kapitányt másnap letartóztatták, kegyetlen büntetésnek vették alá. Kínvallatások után
lefejezték, felnégyelték. 1705-ben a
kurucok nem feledve a hős kapitányt,
újra temették a kőszegi temetőben.
Sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Sírkert
részévé nyilvánította.
Plechl Ildikó

2019. JÚLIUS 15.

Kőszegről
„Tessék szíves lenni elolvasni”
– javasolta végszóként a hallgatóságnak Nagy András irodalomtörténész június 25-én a Zwingerben
a „Kőszegi történetek” című könyv
bemutatásakor. Majd arról beszélt,
hogy a határváros az összefüggő
történéseivel elég fájdalmas történeteket is tartalmaz. „és megvan
az a furcsa pozitív hatása is,
hogy a kőszegi építésztörténeti
örökség megmaradása részben a
határsáv meglétének is köszönhető”. Kiemelte, hogy az itt élő

személyek, történések állandóan
túlmutatnak Kőszegen. Majdnem
minden szereplő valahonnét érke-
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zik, valahová visszatér. Ebből rajzolódik ki a csodálatos város, Kőszeg.
A szerzők, szerkesztők élvezhetően
állították össze a könyvet.
Dr. Bariska István Kőszeg Díszpolgára a kiadványt a város önéletrajzának nevezte, „azt mondja el,
hogy történt a világ Kőszegen”. A
könyvben szerepelnek, akik jöttek
aztán elmentek. Ilyen volt Ferenc
József akkor még főherceg, a grafológus, aki egy kiváló író, vagy Sigray
Jakab, akit kivégeztek, és családja
még a családfából is kitörölte. Egy
megfogalmazás alapján arról is beszélt, hogy az elszigetelt Kőszegen
a vallási hagyományok nem tűntek
el. A könyv egy értékmentés, amely
gesztus az olvasónak, és „ágyban,
párnák közt is olvasható”.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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Az FTI-iASK Beszélő Városok sorozatában megjelent Kőszegi történetek és A Festetics-rejtély című könyveket az alábbi módon lehet
megvásárolni.
A Zwinger-Öregtoronyban személyesen, készpénz ellenében a nyitva
tartás alatt. Megrendelés: írásos megrendelőlap kitöltésével, átutalással való fizetés ellenében az FTI-IASK honlapján található feltételek
alapján:
Kőszegi történetek: https://iask.hu/hu/magyar-nyelvu-konyveink/
A Festetics-rejtély: https://iask.hu/hu/poczai-peter-a-festetics-rejtely/
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KRAFT a TEKI-ben
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A TEKI, azaz a Kőszegi Evangélikus
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium kiemelt partnerével,
a Pannon Egyetemmel együttműködve, az EGYH-KCP-17-P-0053
pályázati azonosítószámú projekthez kapcsolódóan 820 millió
Ft-ból mindkét fél érdekét kölcsönösen szolgáló fejlesztéssel, a
„Kreatív város fenntartható vidék”
kormányprogram (KRAFT) városés vidékfejlesztésnek a programját
kívánja megvalósítani. Több területen zajlik a megújulás. Az iskola
öthektáros tankertjében a Kőszegen egykor jellemző Furminttal,
valamint rezisztens szőlőfajtákkal

történik telepítés, s a Pannon Egyetemmel azok termőhelyi vizsgálata
is tervezett. Az épületrekonstrukciót
követően a kialakítandó bor- és
talajvizsgálati laborban a műszeres
bor- és talajvizsgálat a környékbeli
gazdákat is segíteni fogja. A 0,4
ha-os körtetelepítéshez a terület
előkészítése már megkezdődött.
Megtörtént a fűszer- és gyógynövények (levendula, citromfű, tárkony, menta) telepítése. Az eszközberuházás tankerti és tangazdasági
gépei már megérkeztek. Az új TYM
1503-as kerti kistraktor, talajmaróval, mulcsozóval, új permetezővel
már üzembe állt. A mezőgazdász

Versenytárs?

Huber László polgármester, és mint
az ipartestület tagja arról beszélt,
hogy a politika feladata a vállalkozások erősítése a jó döntéseik
érdekében.
Vissi András, mint szervező a
Progeneral Team Kft. részéről hangsúlyozta, hogy a kőszegi iparosokra
mindig lehet számítani. A projekt
szervezésében kiemelt szerepet
töltött be az Iparkamara, amelyet
a zárórendezvényen Balogh Károly
főtitkár képviselt. Arról beszélt milyen kapcsolati különbségek vannak
a német-francia, és a magyar-osztrák kapcsolatok között.Tapasztalatai
szerint a vállalkozók sérelmezik a
piac és határvédelmi intézkedése-

Június 27-én Cákon, a Botosok tetején lévő Mándli borházban tartották
meg a REGIONET gazdasági tengely bilaterális munkacsoportjának
térségi zárórendezvényét. A szervezést a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók
Ipartestülete, valamint a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara vállalta, mint az INTERREG V-A AusztriaMagyarország Programban megvalósuló (ATHU007 számú) REGIONET
Competitive című projekt résztvevői.
A hegy oldalában épült pincében
számoltak be a partnerek a projekt
kettő és fél éves eredményeiről.

Túlkínálat borból
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Túltermelési válsággal küzd az
Unió! Nagyobb mennyiségű bor
van készleten, mint amekkora a
kereslet. A túlkínálatot a kőszegi
gazdák is érzékelik, ez kinek kisebb, kinek nagyobb gondot jelent.
A témáról Stefanich Kornéllal beszélgettünk:
– Az Agrárminisztérium úgynevezett
zöldszürettel és borlepárlási támogatással próbál segíteni azokon a
gazdákon, akik nem tudnak mit
kezdeni a szőlőjükkel és borukkal,
és nem a kivágás mellett döntenek,
hanem ezt az évet a földre szüretelik. Így Magyarország szőlőterülete

nem csökken, és a gazda se jár nagyon rosszul!
– Hogy igénybe lehessen venni
a támogatást, több szempontot
mérlegelnek. Nem lehet az ültetvény elhanyagolt, és kisebb 2000
négyzetméteres egybefüggő területnél. Követelmény az is, hogy az
előző két évben szüreteltek, stb.
Az összeg kb. 400-600.000Ft/ha
között van területtől függően.

– Ha azt nézzük, hogy a gazda már
ráfordított, mert metszette, gondozta, permetezte, stb. nem is sok
ez az összeg, szinte haszon nélküli!
– Várható, hogy a kőszegi ter-
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tanulók is örömmel próbálták ki
az új gépeket. A tangazdaságban
a lóistálló 32 bokszos átalakítása
is elkezdődik. A lójártató gép helyét
kijelölték. Az új 136 lóerős Zetor
Forterra HSX a régi traktort váltja
ki. A rét kaszálása után már az új
Metal-Fach bálázó készíti a szénabálát és az új homlokrakodóval,
bálaszállítóval történik a mozgatás.
A kezes és fordulékony Avant kistraktor megkönnyíti a munkát az új
lóistállóban. A lovász és mezőgazdász diákok, valamint a környékbeli lótartók már várják a korszerűbb
technológiát biztosító beruházás
megvalósulását.
A harmadik elem, a Várköri kollégium tanszállóvá való átalakítása
is megkezdődött. Itt 52 fő számára

kétágyas, zuhanyzós, prémium minőségű szobák lesznek kialakítva,
ami a turisztika szakos tanulóink
számára gyakorlóhelyet, míg a
Kőszegre érkező turisták számára
szálláslehetőséget kínál. Az épület
földszintjén a szakács és vendéglátás-szervező tanulók számára
12 férőhelyes látvány tankonyha
készül, s a pincér oktatás kabinet
termét is itt alakítják ki. Jelenleg
bontási munkálatok zajlanak.
A KRAFT program hatása túlmutat az iskola és a Pannon Egyetem
érdekein, azt gondoljuk, az oktatás
korszerűbbé válása mellett a turizmus, a kutatás, a város számára is
kínál lehetőségeket.
Illés Péter
megbízott igazgató

ket, amely – szavai szerint – nem
EU-konform. „Miért kell kanosszát

tervekről Németh Réka tartott egy
összefoglaló beszámolót. A máshol
is sokat emlegetett szakember hiány
itt is középpontba került.
Osztrák oldalról Gerhard Schlögl, a
Burgenlandi hálózatfejlesztésért felelős külső szakértő, és Josef Vollmer,
Bucklige Welt-Wechselland Térségi
Vállalkozói Kezdeményezés tagja foglalta össze a tapasztalatait. Értékesnek
és hasznosnak tartották a projektet.
Ennek egyik része volt a célirányos
gazdasági stratégia kialakítása, a
kölcsönös bizalom erősítése. Az is elhangzott, hogy a burgenlandi vállalkozások a magyar partnerekben versenytársat láttak az első időszakban.
KZ

járni, ha egy osztrák fagylaltot
akar árulni magyarországi rendezvényen, vagy ugyanilyen formában hazai sört akarunk árusítani
odakint. Ennek megoldása nem
a mi kompetenciánk, de az igen,
amelyről a projekt szólt. Vagyis
platformot teremtsünk annak,
hogy osztrák és magyar vállalkozások üzleti kapcsolatokat tudjanak kiépíteni”. Megállapításként

elmondta, hogy a bezárkózás után
az együttműködés évtizedei várnak
ránk, és megköszönte a vállalkozóknak az ebben való részvételt. Majd a
projekt eredményeiről, és a jövőbeni

melők nem is fognak élni ezzel a
lehetőséggel.

– Sajnos itt Kőszegen is vannak kisebb gondok, értem ezalatt a borfelesleget. Az idősebb borfogyasztó
réteg kihal, a fiatalok pedig sajnos
nem a borban keresik a boldogságot és a szomjoltás lehetőségét, de
azt gondolom, ez csak rövid távú
probléma, és a „van”-tól amúgy
sem kell félni, így mondják az öregek!
– Tehát nálunk elfogy a bor?

– A jelenlegi állapot szerint szép a
szőlő, késve, de jól indult, meleg
is van, közbe csapadék is jön, bár
lehetne több is, de szépnek mutatkozik a termés! Egy kis betegség
látható imitt-amott (peronoszpóra,

lisztharmat), de a kár nem számottevő! Ha így marad, azt gondolom,
mind mennyiségben, mind minőségben szép szüret elé nézhetünk,
de ezt sose merem elkiabálni! A
vendégeket pedig jó nedűkkel várjuk!
A Stefanich Pincészet tapasztalatai
szerint kijelenthető, hogy a fehér
bor iránt növekszik a kereslet, ez
persze a vörösbor kárára van. A
tendenciát a többi gazda is érzékeli, befolyásolja a telepítéseket
is. A lényeg: Jó termés várható, és
lesz vörös és egyre több fehér is. A
túltermelési válság ellen pedig itt
helyben igyekszünk küzdeni, ki-ki a
maga módján!
TáF.
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Farniki pri svetačnoj svetoj maši

Boga svaki dan ...seneg
mu govorimo ča bi kanili
mi od njega ali zapravo
ne poslušamo ča nam
On kani govoriti.Istinska
molitva je napraviti put
Bogu prema sebi, dati mu
prostor. Druga rič je mir.
Mir je ona tišina i duboka
svist da sam na svojem
mjestu. Onde sam kade
tribam biti a ne drugdir.
Nato imamo najveći uticaj
da tote stvaramo mir kade
smo (familija, zajednica).
Polaganje vjencov
Treća rič je: svidočanstvo. Anijan Marko Mogyorosi pri prodiki
Prvi učeniki su bili poslani da budu reklam Božji, vjenci pred kipi zaštitnikov oružjenih snaga. U koa ne da reklamiraju sebe. Nisam ja centar, središte tlu kuhana gulaš supa je čekala vjernike i goste na
svojega žitka, to mjesto je Božje. Svidočiti da je agapu. Otpodnevna litanija posvećena je bila Sv.
on nazočan u našem žitku.Tako premišljavati, tako Ladislavu, zaštitniku graničnih čuvara.
činiti kako bi Bog činio i premišljavao. Onda če se Tradicionális zarándoklatukat tartották meg
ov svit preminiti na bolje, na veselije, na mirnije a fegyveres erők képviselői a horvátzsidányi
na blaženije. Molitva, mir, i svidočanstvo to je naš ÷Peruska Mária“ kegyhelynél július első vasárdenašnji zadatak”- je zaviršio misli prodike. Troje- napján. Szentmisével, koszorúzással és agapéžično slavlje muzički su oblikovali zbor „Peruška val egybekötött ünnepüket számos hívő részMarija” na hrvatskom i ženski zbor iz Kőszegfalve vétele gazdagította.
na nimškom jeziku. Na kraju maše položeni su
Huljevné Fülöp Mária

Kőszegfalva sportja – múlt és jelen
A régi idők focijáról írásos anyag nem maradt
fent, csak hallomásra tudunk hagyatkozni. Nem
tudni mikor alakult és mikor szűnt meg a csapat.
Az 1950-es években biztosan játszottak.
Hosszú szünet után 1958-ban alakult újjá a
sportkör, akkor építették fel a mostani sportpályát társadalmi munkával. Még ebben az évben
a megyei III. osztályban el is indult az együttes,
tagjai 90%-a helyi fiatal volt. Süle Ferenc az akkor még működő iskola igazgatója volt a vezető.
A csapat ismételt megszűnését a behívót kapó
– 6 fő –, katonának bevonulók hiánya okozta.

1992-ben Rábai Gábor kezdeményezésére ismét
megalakult a Sportkör és megkezdte működését.
Öltöző hiányában eleinte a tűzoltószertárban öltözött a csapat, majd Rábai Gábor vezetésével
saját anyagból, társadalmi munkával felépült az
öltöző. Rábai Gábor váratlan halála után, rá is
emlékezve a Sportkör továbbra is működik. A
közgyűlés Gyarmati Kálmánt bízta meg a vezetéssel. Az új elnökség folytatta a munkát, elkészült az öltöző víz és villany ellátása.
A csapat 2008-ra Polgár Tibor vezetésével feljutott a Megyei II. osztályba. Több éves szereplés

után, utánpótlás hiányában ebből az osztályból
kiesett. A II. osztályban Kőszeg város csapatával
is találkozott az együttes, ahol hazai pályán 3:2
re nyert.
A Kőszegfalvi pályán folyamatos a fejlődés. Felújították a gyepszőnyeget, épült a pálya körül
korlát, esőbeálló és kemence is. Pályázatból
sikerült bírói öltözőt és hozzá tartozó mellékhelységet építtetni. A mostani pályázatból a régi
épület felújítására kerül sor.
Németh Róbert edzővel tavaly harmadik, idén
második helyezést ért el a Kőszegfalvi SE. Jövőre
cél a bajnokság megnyerése.
Reméljük a megkezdett munka sikeresen folytatódik.

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Već je tradicionalno da prvu nedilju u julu kod
svetilišta „Peruške Marije” okupljaju se delegacije
oružjenih snaga da svetom mašom hvalu daju
Majki Božjoj. Carinari, policajci, ognjogasci, čuvari
tradicija, branitelji katastrofov, graničari su sudjelovali pri svečevanju početom u 10 uri s prijatelji iz
Burgenlanda i Slovenije. Svetu mašu su celebrirali
Štefan Dumović,Tibor Bali, Antal Kovač i pri kraju
Anton Kolić, farniki u mirovini. Glavni celebrant je
bio benediktinac Anijan Marko Mogyorósi. „Jezuš
u denašnjem evandjeju nam poruča tri riči.”- je
počeo svoj svečani govor med vjerniki stojeći.
„Prva rič je: diboka i istinska molitva. Mi molimo

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Svečanost oružjenih snaga kod Peruške Marije
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A Kőszegről Mariacellbe induló
zarándoklat többszáz éves hagyomány. Az erről szóló első írásos emlék 1699-ből származik.
Petkovits Sándor – akit lehetne a
zarándokok misszionáriusának is
nevezni – szerint a XVIII. század
középéről a XIX. század végéig
Kőszeg alapítványa segítette a
160 km-es út gyalogos megtételét. Gyarmati Mihály és felesége,
valamint Maurer Péter az újraindító zarándokokkal 1994-ben
vállalkoztak arra, hogy folytatják
a hagyományt. Kettős évforduló
volt az idei: 320 éve volt az első
zarándoklat, és 25 éve történt meg
az újraindítás. A pontos számítások
szerint idén 26. alkalommal indultak el a magyarok a hosszú útra.
Petkovits Sándor hangsúlyozta,
hogy sem önkormányzati sem pedig egyházi segítséget nem kaptak
a zarándokok az újraindítás óta.
(Pünkösd időszakában az Árpádházi iskola diákjai idén is vállalták
a zarándok utat, augusztusban a
horvát nemzetiségi csapat ismét
elviszi a keresztet Mariacellbe.)
Június 26-án, szerdán a két autós
kísérővel együtt 50 fő indult el a
Szent Imre-templomban tartott
mise után a nagy útra. A lelki vezetés részeként három misét tartott
a zarándokoknak Németh Csaba
pákai plébános. A júniusi forróságban a magyar csapat kemény
próbát állt ki. Becslések szerint háromszor annyi vizet ittak meg, mint
más utakon. A fizikai terhelést bírnia kellett a hetven év feletti aszszonynak és a kilenc éves lánynak.
Évek óta az ország, és Vas megye
több településéről érkezők alkotják
a zarándokokat. A reggel hat órai
indulás után a napi 12 órás menetidőt a nyolc új társ is elfogadta
azért is, hogy a negyedik napon
megérkezzenek a kegyoltárhoz,
mint az elsők 320 évvel ezelőtt.
A misét Kelemen atya, a Bencés
Rend papja tartotta.
A zarándokok legkeményebb magja, hat fő a visszautat is gyalog tette meg. Július 3-án este értük szólt
a harang, a megérkezésért felajánlott szentmisét a verbita Gergely
atya tartotta.
KZ

2019. június 15-én 45 éves érettségi találkozóját ünnepelte a volt
Hámán Kató Mezőgazdasági Szakközépiskola IV. B osztálya, amelyik
három osztályfőnökkel is büszkélkedhetett. Sajnos az egyikük (Dr.
Nagy Lóránt) már eltávozott az
élők sorából. A másik két tanár (Dr.
Kovács Istvánné, Emese néni és
Fábián István) egészségügyi okok
miatt nem tudott megjelenni. A 29
fős osztályból tizenhárman megje-
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lentek. Szeretettel üdvözölték két
egykori tanárukat: Horváth Antalné (Erzsike) tanárnőt és Végh Zsolt
tanár urat. Az öregdiákok meglátogatták az iskolát, betekintettek
egykori termeikbe, beszámoltak

egymásnak a 45 év eseményeiről.
Nagyon jó hangulatban telt az idő,
amit aztán a Strucc Vendéglőben
elfogyasztott – anekdotákkal, viszszaemlékezésekkel tarkított – vacsora követett.
G. I.

Lelkészszentelés
Június 29-én, szombaton délután nagy ünnepre készültek a
Kőszegi Evangélikus Egyházközségben. Több mint negyven
évvel ezelőtt volt utoljára hasonló esemény a gyülekezetben,
amikor az akkori lelkész Szabó
Lajos fia – az Evangélikus Hittudományi Egyetem későbbi
rektora – állt a kőszegi templom oltára előtt.
Most Baranyay Bence a gyülekezetben szolgáló Baranyayné
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Rohn Erzsébet és Baranyay Csaba lelkészek
fia kapta Isten megerősítő áldását a harminc
lelkész és gyülekezet jelenlétében zajló ünnepi
istentisztelet keretében.
Az ordinációi szolgálatot
Szemerei János a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke
végezte, aki a szentelési
meghívón is szereplő ige
(Mt 6, 33) alapján beszélt
arról, hogy Isten országának és az ő igazságának
keresése a legfontosabb
a lelkészi szolgálatban. A

Szeretek emberek között lenni
Baranyay Bence felszentelt evangélikus lelkész
az ünnepi szertartást követően visszautazott Budapestre, az aktuális állomáshelyére. Telefonon
keresztül vettük fel vele a kapcsolatot, és tettük
fel a kérdéseinket.
– Mikor fogalmazta meg saját magában,
hogy a lelkészi hivatást választja?

– Bár szüleim mindketten lelkészek, én sokáig
elhessegettem a gondolatot, hogy kövessem
őket hivatásukban. Aztán egy évvel az érettségi
előtt kezdett erősödni bennem az elhívástudat,
de még nem igazán kiforrott formában. Igehirdetések, bíztatások, élmények és beszélgetések
mind hozzásegítettek, hogy az utolsó pillanatban a teológiára is beadom a jelentkezésem.
– Milyen lépcsőket, tanulmányokat kellett végig járnia a lelkésszé szenteléséhez?

– Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hat
éves képzést jelentett, de én egy évvel megtoldottam a tanulmányaimat egy Helsinkiben
töltött ösztöndíjjal. Végig nagyon élveztem a tudományos munkát, de a teológus közösséget is.
A zárószigorlataim és diplomamunkám megvédése után végül egy éves gyakorlati év követke-

zett, amelyet a Pesti Evangélikus Egyház Deák
Téri Egyházközségében tölthettem el.
– Mit tart a legfontosabb céljának?

– Szeretek emberek között lenni, legyenek óvodások, fiatalok, családok vagy idősek. Nekik szeretném az Isten igéjét hirdetni, az Ő óvó, erősítő,
szerető közösségébe minél többeket bevonni.
Azt remélem, hogy az én kisebb-nagyobb céljaim, próbálkozásaim minél inkább egybesimulnak Isten tervével. Ez egy nehéz vállalkozás, de
miért ne próbálnám meg?
– Mennyiben más a lelkész élete, mint a hívő
emberé?

– Egyrészt a lelkész egy a Krisztust követők között a gyülekezetében. Másrészt viszont a hívők
a közösség pásztorának, vezetőjének is tartják,
és erre kapja megbízását. A kreatív, felszabadult
munka és a keretek, elvárások nagy feszültségben lehetnek, de talán az a legfontosabb, hogy a
lelkész szeresse azokat, akik közé kerül.
– Hol kezdi meg a lelkészi hivatását?

– A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközségben, ahova augusztus elején költözünk feleségemmel és 15-én kezdem meg a szolgálatot.
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liturgiában a gyülekezet lelkészei mellett az
Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről
Dr. Bácskai Károly teológiai tanár segédkezett.
Az úrvacsoraosztást már a felszentelt lelkész
végezte a püspökkel együtt.
Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégségre került sor a templomkertben, melynek
bevezetéseként hangzott el az egyházkerület
püspökétől a bejelentés, miszerint Baranyay
Bence első szolgálati helye a Répcelak-Csánigi
Evangélikus Egyházközség lesz.
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Abban halt meg,
Akiért élt…
Életének 87.
évében elhunyt
Rostás Sándor
verbita atya, aki
magas életkora
ellenére is nagy
rugalmasságról
és fiatalos lelkesedésről tett
tanúbizonyságot. Szüksége
is volt erre az
alaptermészetre, hiszen a történelem nem volt kegyes hozzá,
a háború, a kommunizmus mind, mind komoly
akadályokat gördített életútjába.
Sokan emlékezhetünk az általa annyiszor felidézett ifjúkorban érzett belső meghívás szavaira,
amely még öregkorban is annyira meghatározta
őt: ÷Sándor egyszer majd neked kell ott állnod
az oltárnál!” Ennek a parancsnak a halála előtti
utolsó hétig eleget is tett. De ugyanígy fülünkben lehet, mikor személyes hármas: papi, szerzetesi, missziós hivatásáról beszélt.
Küldetésének, árkon-bokron keresztül is, de
mindig eleget tett. Különösen is, amikor három
másik társával együtt kijárta, hogy 1984-ben az
egyházellenes diktatúra ellenére is illegálisan elvégezhesse a noviciátust és végre hivatalosan is
fogadalmat tehessen mint verbita misszionárius
szerzetes. Majd 1992-ben, 60 évesen végre elindulhasson a misszióba, ahová 25 évesen szokás, mert neki ez adatott meg. Végül pedig négy
év múlva visszatérve a Pápai Missziós Művek
magyarországi igazgatója legyen, amely szervezetnek gyerekként olyan lelkes tagja volt.
Soha nem engedett a külső erőknek. Benne
Isten akarata teljességre jutott. Így tért meg
Sándor atyánk július 2-án Teremtőjéhez, akinek
szavára hallgatva élte mindig életét. Földi hamvaitól 11-én 10.30-kor vettünk végső búcsút.
Isten, akiért mindig élt, adja rá áldását!
Tóth Zoltán SVD
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Csoportterápia
V Á R SZ Í NHÁ Z
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„Mjuzikelkamedivel” várja látogatóit a Kőszegi
Várszínház. A kétrészes darab utoljára július 21én tekinthető meg. Várni azonban nem szabad.
Higgyék el: „Kell (ez) a terápia!” Az alábbiakban
röviden bemutatjuk a szereplőket:
• Némedi Árpád Ervin Ivánként vált a „funkcionális disszociatív amnézia” áldozatává, de mi
okozhatta a traumát, ami miatt visszaesőként
kérdezgeti, hogy jó helyen keresi-e a terápiát?
A csoport legnyugodtabb tagja, akiben végül
felélednek a gyermekkori emlékek.
• Szilágyi Csenge Trixi szerepében „királykodik”
a színpadon olyan meggyőzően, hogy maga is elhiszi a sok hazugságot, köztük, hogy egyike „azon
három embernek, akik várományosai a köztársasági elnöki rangnak”. Elhiszi azt is, hogy ha valami nem OK, akkor hazugsággal plasztikázhatjuk
a vágyakat. Csakhogy – talán – a legnehezebb
saját magunkat becsapni, és előbb utóbb úgyis

Július 16-17. (esőnap: július 18.) Bolba Tamás - 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 Kimmel 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

2019. JÚLIUS 15.

szembesülünk a valósággal: „A médiafelügyelet
csúcsa is csak az volt, amikor a Hálózat TV munkatársa” lehetett a nyári szabadságolások idején.
• Rózsa Krisztián Szisziként tündököl. Az operaház táncosaként erőssége a piruett, kevésbé
a tiszta beszéd. A család, amelynek kebelében
szárnyait bontogatni kezdte, nem nyújtott számára megfelelő segítséget ahhoz, hogy biztonságban eldönthesse nemi hovatartozását.
• Göttinger Pál Lajosként tűnik fel a színen:
harmincnégy éves, elvált, hipochonder.
• Trokán Anna Jetti szerepével nyűgözi le a közönséget, mint a terápiás csoport villamosmérnök
tagja. „Csúnya, kövér és pattanásos”, olyan, aki a

nevét ki sem akarja ejteni, folyton bujkál, menekül,
nem bízik, nem hisz magában, önértékelési problémákkal küzd, és ezt nem enyhíti a „tápláléklánc
alsó rétegeiben” a „menthetetlen kövérsége” sem.
• Grisnik Petra Natasa szerepében (!) nem
engedi lankadni a közönség figyelmét. Főállású feleség. Élete legfontosabb mozzanatainak
egyike, hogy a férje minden csütörtök este héttől kilencig squashol. Az úri asszony házaséleti
problémáiról nyíltan beszél: „Nincs meg köztünk
a harmónium” – mondja. Vélt vagy valós butaságával teljes értékű csoporttag, mégis kilóg a
sorból, és talán nem is csak azért, mert – bevallása szerint – parkolási gondokkal küzd.
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Július 20.

10.00-11.30 Izgalmas tematikus kedvezményes
városvezetések. Indulás a Tourinform iroda elől
Július 21.
14.00 Erdei találka, Szabóhegy, alpannonia szalonnasütő.
Július 27.
„Varázskövek” Bozsokon – földtani élménytúra geológus szakvezetéssel.Előzetes bejelentkezés
szükséges!
Július 27.
10.00-11.30 Izgalmas tematikus kedvezményes
városvezetések. Indulás a Tourinform iroda elől
Július 28-29. Szent Anna búcsú, szentmise, Bozsok, Szent Anna
templom, Kultúrház.
Augusztus 2. 10.00 Anyatej Világnapja a Kőszegi Szociális Gondozási Központban.
Augusztus 10. 9.00 Életfa-túra (22 km). Indulás a Tourinform iroda elől
Augusztus 9-11. Aranypatak Versfesztivál 2019. Bozsok, Sibrik
kastély

Könyvtári hírek
Harangszótól harangszóig. Kőszeg regénye 1532. Kapa Mátyás
könyvéhez kapcsolódóan októberben könyves akadályversenyt rendez a
könyvtár 14 év felettiekből álló csapatoknak. A játékra készülőket várják a
nyári olvasmányként ajánlott könyvtári példányok!
Augusztus végéig látogatható Németh János rajzszakköröseinek kiállítása a 2.emeleten, a gyermekrészlegben.
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Versfesztivál Bozsokon: Augusztus 9–11. között rendezik meg Bozsokon a Sibrik-kastélyban. a II. Aranypatak Vers Fesztivált. Elsődleges cél a
Vas megyében élő vagy elszármazott költők verseinek népszerűsítése. A
szervezést a Rózsabors Műhely (H+ Média és Kulturális Egyesület) vállalta. A fesztivál vendége lesz a Makám zenekar Krulik Zoltán zeneszerző,
gitáros vezetésével.
Az aktuális program a www.aranypatakversfesztival.hu oldalon olvasható.

Az első Fő téri zenés este
A júliusban és augusztusban a garantált kőszegi program, a Fő téri
zenés este július 12-én felhők alatt,
de mégis tüzesen kezdődött.
A harmadik év első hétvégéjén a
Nemzetközi Bartók Fesztivál kiváló
koncertjeit hallgathatta a közönség. Oláh Dezső Príma Primissima
ifjúsági díjas zongorista együttese
mellett, a Kőszegi Tücskök, Kendik
Péter és a Minimal Acoustic hangolt a nyárra. Az idén, meghallva
a tavalyi kéréseket, több kőszegi
kötődésű zenekar is fellép a zenés
estéken Kőszeg gyönyörű Fő terén.
Szabó Kenyeres Gábor a Kvarccal,
Scheer Pepi a Tri Picantoval és a
PÉGÉ-Duóval. Két pályázat és Kőszeg önkormányzata támogatása
lehetővé teszi azt is, hogy szomba-

tonként a kőszegi borászok, kézművesek és piaci árusok ingyenesen
települhessenek ki a Fő térre. Az
első hétvégére (július 13.) megtelt
a tér, és szombaton este a szemerkélő eső sem tántorította el a népes
közönséget, amelyhez a várszínházba érkező nézők is csatlakoztak. A
második héten (július 19-20.) a
Radiogramm Swing Band és a Berti
és Pepi formáció is bemutatkozik.
Pénteken kis kézművesség, vasárnaponként pedig az óriás Ostromtársasjáték csalja ki a gyerekeket.
És persze a Kőszegi kisvonat, amely
ajándék zakatolással köszöntötte
az első idei zenés estét. Az aktuális
programot a www.koszeg.hu honlapon és a város közösségi oldalán
megtalálhatják!
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Programajánló
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zenés esték’19

főtéri

Kőszeg

gyönyörű
Fő terén

MINDEN HÉTVÉGÉN
17.00 óra után

Aktuális program:

WWW.KOSZEG.HU
2019. július 12. – augusztus 31.
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JÚLIUS 30. KEDD
14.00-18.00 24. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia megnyitója
Ünnepi előadások
Helyszín: Jurisics vár, Lovagterem
AUGUSZTUS 1. csütörtök
17.00 „Benyomások - Isztambul és a Márvány-tenger” (Manfred Lairer)
A Kőszegi Művészeti Egyesület kiállítás megnyitója. Helyszín: Jurisics vár, Lovagterem
AUGUSZTUS 1-2. csütörtök-péntek
Végvárak kesztyűs vitézei – XI. Ostrom
Kupa / Felnőtt és ifjúsági válogató verseny
és nemzetközi pofon parti /
Díszvendég: Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke
Szervező: Fitt-Box Ökölvívó Egyesület és Magyar Ökölvívó Szövetség. Helyszín: Fő tér, rossz
idő esetén Balog Iskola Sportcsarnoka

OSTROMHÉTVÉGE PROGRAMJA
AUGUSZTUS 2. péntek
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Múzeumostrom.*
Éttermek Ostroma ***
10.00-12.00 Ökölvívó mérkőzések /Fő tér/
15.00 Vásári forgatag /Fő tér, Jurisics tér/
15.30 Ökölvívó mérkőzések – Ostrom kupa
/Fő tér/
16.15 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes /Jurisics-tér/
17.00 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
17.15 Az ostromállapot kihirdetése /Fő tér/
Az Ostromtanács döntéseinek ismertetése
17.45 Felnőtt és ifjúsági ökölvívó válogató
mérkőzések /Fő tér/
19.00 Horvát népzene és táncház – Setnja
együttes /Jurisics tér/
20.30 „Nagy durranás” – Török támadás tüzes nyílvesszőkkel /Várárok/
21.00 „Török lesen” – Jelmezes túra
Találkozó: Tourinform, Fő tér 2., (zseblámpával)

21.00 Ferenczi György és a Rackajam koncert /Fő tér/
22.00 Fáklyás bevonulás a Jurisics-vártól a
Fő térre
22.15 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes tűztánca /Jézus Szíve templom előtt/

AUGUSZTUS 3. szombat

Múzeumostrom.*
Kézműves foglalkozás és Ostromkvíz**
Éttermek Ostroma ***
Vásári forgatag
Látogatás a katonai táborokban
9.00 Éjszakai patronok ellövése /Hősök tornya/
9.15 Kőszeg védművei /Hősök tornya/
Történelmi séta az ostrom helyszínein. Vezeti:
Révész József múzeumigazgató
9.30 Szulejmán és a török szemléje a városban /Belváros/
10.00-15.00 Gyermekostrom /Várárok/
Minden egész órában egy ostrom indul. Részvételi feltétel: részvétel az apródpróbában
10.00-12.00 Apródpróba /Jurisics-vár, katonai táborok/
10.00-16.00 Élőszereplős ostrom-társasjáték /Várpark, török tábor/
10.00-15.00 Amatőr íjászverseny /Jurisicsvár, elővár/
10.00-12.00 Harangszótól harangszóig Kőszeg regénye dedikálás – Kapa Mátyás író
/Líra könyvesbolt/
10.30 Várvédő mustra /Jurisics tér/
11.00 Szigeti Oroszlánok török fegyver és
viselet bemutatója /Várpark, török tábor/
11.00 Tárlatvezetés a Jurisics-vár Ostromtermében. Érvényes várbelépő vagy Múzeumostrom* bérlet szükséges!
11.30 Gyulaffy Bandérium viselet és fegyverbemutatója /Fő tér/
12.00 Vásárütés /Fő tér, Jurisics tér/
13.00 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
13.00-16.00 Apródpróba /Jurisics-vár, katonai táborok/

14.00 Tárlatvezetés a Jurisics-vár Ostromtermében. Érvényes várbelépő vagy Múzeumostrom* bérlet szükséges!
14.30 Török íjászbemutató – Múltunk és Jövőnk Egyesület /Várárok/
14.30-16.10 Hagyományőrző vitézek díszőrség váltása (20 percenként) /Hősök kapuja/
15.00 Batthyány Lovas Bandérium huszár
bemutatója /Várárok/
15.30 Kőszegi Orientális Táncklub – hastánc bemutató /Jurisics tér/
16.30 Kátai Zoltán énekmondó /Fő tér/
17.00 Ostromfelvonulás /a Fekete kerttől a
Fő téri színpadig/
18.00 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
19.00 Várostrom /Várfal, Diáksétány/
A várostrom megtekintése támogatójegy váltása
mellett lehetséges, a helyszín befogadóképességének figyelembevételével. Támogató jegyek 900,illetve 1300,- forintos ártól válthatók, és rossz idő
esetén a vasárnapi Várostromra érvényesek.
20.00 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara /Jurisics tér/
21.00 Moldvai koncert és táncház /Fő tér/
23.00-01.00 Ostrom retro DJ Shepherddel
/Fő tér/

AUGUSZTUS 4. vasárnap

Múzeumostrom.*
Éttermek Ostroma ***
Vásári forgatag
Látogatás a katonai táborokban.
9.00 Történelmi íjászverseny megnyitó és
rajtlövés /Jurisics tér/
9.00-16.00 Bástya Őrzői Történelmi Íjászverseny /Kőszeg belvárosában a Soproni Rendészeti Sport Egyesület szervezésében/.
9.00-17.00 Kézműves foglalkozás a Csók István Művészkörrel. Helyszín: Jurisics vár, elővár
9.00-9.30 Közösen a Kutyákkal Egyesület
bemutatója /Várárok/
9.15 Regényes séta Kapa Mátyás íróval,
a Harangszótól harangszóig – Kőszeg regénye
szerzőjével /Hősök tornya/

9.15 Ostromtúra a Szulejmán kilátóhoz
Útvonal: Tourinform (Fő tér 2.) - Királyvölgy Szulejmán-kilátó - Trianoni kereszt - Kálvária Koronaőrző-bunker – Csónakázó-tó (kb. 2 óra)
9.30 Szigeti Oroszlánok török fegyver és viselet bemutatója /Várpark, török tábor/
10.00 Batthyány Lovas Bandérium huszár
bemutatója /Várárok/
11.00 Gyulaffy László Bandérium katonai
fegyver és viselet bemutatója /Fő tér/
11.00 ESŐNAP
Szombati rossz idő esetén Várostrom
12.00-13.40 Hagyományőrző vitézek díszőrség váltása (20 percenként) /Hősök kapuja/
13.15 Hagyományőrzők tüzérségi bemutatója /Jurisics tér/
14.00 Hagyományőrző csapatok koszorúzása és búcsúja /Várudvar, Jurisics szobor/
14.30 Tárlatvezetés a Tábornokházban és a
Hősök tornyában /Hősök tornya/
Érvényes múzeumi belépővel vagy Múzeumostrom* bérlettel!
15.00 A ló és az ember – barátkozás MartonSzállás lovaival /Várárok/
15.30 Ismerkedés a reneszánsz kor viseleteivel és hangszereivel /Jurisics tér/
16.00 Fekete Sereg - Katonai bemutató a Hunyadi korból /Jurisics tér/
16.30 Gólyalábas műsor /Jurisics tér/
17.00 Bástya Őrzői Íjászverseny eredményhirdetése /Fő tér/
17.15 Reneszánsz táncok – BE-JÓ Történelmi
Táncegyüttes /Jurisics tér/
17.30 „A magyarok nyilaitól…” – MartonSzállás lovas íjászainak bemutatója /Várárok/
18.00 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes /Jurisics tér/
19.00 Tabulatúra Együttes és Mare
Temporis Alapítvány régizene koncert és reneszánsz táncház /Fő tér/
21.00 Várkoncert – az ATARU Ütőegyüttes
koncertje /Jurisics vár/
A pirotechnikai effektek és a tűzijáték szolgáltatója a Kopula Tűzijáték.
Belépő: 600-, Ft/fő. A belépő elővételben is
megváltható a Jurisics-vár pénztárában.
*MÚZEUMOSTROM – a kőszegi Jurisics vár és
a Kőszegi Városi Múzeum közös Ostromnapi akciója, melynek keretében a kiállítóhelyek egész
hétvégén egy belépővel, kedvezményesen látogathatók. A belépőjegyet megváltó vendégek
augusztus 12-ig ingyenesen visszatérhetnek a
kiállítóhelyekre!!!
**KINCSKERESŐ Ostromkvíz és kézműves
foglalkozás – Kőszegi Városi Múzeum sátra,
Lábasház (Jurisics tér 2. ). Fedezd fel Kőszeg
védműveit és tudj meg minél többet az 1532.
évi török ostromról! A feladatlapot kitöltő játékosok kitűzőt kapnak emlékül. A kérdésekre
helyes válaszokat adók ajándékokat nyerhetnek.
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A feladatlap ára 600 Ft-, felmutatásával 3 fő
a feladatok megoldása céljából látogathatja a
Tábornokház, a Hősök tornya és az Arany Egyszarvú Patika kiállításait.
***ÉTTERMEK Ostroma – Ostromnapi ételkülönlegességekkel várják vendégeiket a kőszegi
éttermek. A Portré, a Kékhuszár és a Bécsikapu
étterem az Ostromhétvégén, a Boszorkánykonyha és az Aranystrucc étterem egész hónapban
ostromnapi ételsort kínál.
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AUGUSZTUS 10. szombat

Ostromkupa Nyílt Amatőr Sakkverseny
9.00 óra, Írottkő Hotel
Jelentkezés a helyszínen 8.00 órától 2000 élő
pont alatti versenyzők részére!
Rendező: Kőszegért Egyesület,Vas Megyei Sakkszövetség
Instagram/facebook:
#ostromnapok2019
#koszegiostromnapok2019

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Összeállt a sereg

O ST RO M NA PO K
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Az Ostromnapokra Kőszegre érkeznek.
Keresztény oldalon: Nádasdy Bandérium –
Batthány Lovasbandérium – Kapuvári Hajdúk
és Gartai Muskétások – Pálfy
kompánia – és a házigazda Kőszegi Darabontok.
Oszmán oldalon: Szigeti
Oroszlánok – Múltunk és Jövőnk Egyesület – Bornemissza
Hagyományőrség – és hazai
Ibrahim Martalócai.
A profi hagyományőrzők mellett újra itt lesznek a Kőszegi
Iparosok, akik a várvédőket,
ostromlókat látják el munícióval. A még több tűzoltó mellett
a támadó oldalhoz csatlakoznak
az ostrombox sportolói.

Viselet és fegyverzet hiánya
Elérhető közelségbe ért a 13. alkalommal (augusztus 2 – 4-én) megrendezésre kerülő Ostromnapok. (Részletes program 28-29. old.) Az
elmúlt évit és ideit is a Kőszegi Ostromnapok
Egyesület szervezi. Június 27-én Móricz Imre
elnök számolt be a képviselőknek az elmúlt
évi munkájukról. A résztvevők, a csatában elől
járók változása miatt több problémával néztek
szembe.
A szervezési nehézségek akkor jelentkeztek
igazán, amikor teljesen világossá vált, hogy a
korábban logisztikai és irányító központként
működő tűzoltók feladatait a megfogyatkozott,
de lelkes önkénteseknek kell átvenni.
Szerencsésnek, és jó szándékúnak nevezte az
elnök, hogy a korábbi elnök Seper András, valamint Szárnyas János is nyújtott támogatást.
Móricz Imre összességében leszögezte, hogy
az elmúlt évi Ostromnapok minden várokozást felülmúltak. Ennek tudatában készülnek
az idei évre is. Kiemelt eredménynek tartotta,
hogy tavaly hat új tagot tudtak felvenni a Darabontok közé. A júniusi állapotok szerint kaptak korhű viseletet öt fő részére, akik rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken.

A testületi ülésen az elnök hangsúlyozta, hogy
a létszám növelésének oka a viselet és fegyverzet hiánya. Keszei Balázs javaslata szerint
az idei év bevételéből legyen lehetőség eszközök vásárlására.
Az egyesület már 2018-ban is az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapjából kapott 300 ezer Ft
támogatást, az Ostromnapok rendezvényeire
2,6 millió forintot biztosított a város. Az idei
évtől annyi lesz a változás, hogy a vásárszervezésből befolyó összeg is az egyesület számlájára
kerül.
A korábbi elképzelések alapján a Darabontok
mellett Polák Norbertnek sikerült megszervezni egy török csapatot, akik több város hagyományőrző rendezvényén is részt vettek. Móricz
Imre ennek előnyeit abban is látja, hogy a távoli város hagyományőrzői – cserekapcsolatok
alapján – színesítik a kőszegi rendezvényt.
Huber László polgármester köszönetét fejezte
ki minden Darabontnak, önkéntesnek, akik szabad idejükben a városi programok megtartása
érdekében részt vesznek az egyesület munkájában.
KZ
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Futballév 2018–2019

Tenisz: Hajszálnyira a döntőtől

A 2018-19-es bajnokságban a Kőszegi FC az erős középmezőny elérését tűzte ki célul. A szereplés nem a várakozásnak megfelelően alakult.
Két elfogadható vereség után úgy tűnt a Jánosháza elleni 4:1 lendületbe
hozta a csapatot. Sajnos nem így történt. Rémálommal is felérő sorozat
következett: hat mérkőzésen 29 gólt kapott a csapat. Az őszi hajrá ugyan
sokat kozmetikázott a helyezésen. 10. helyen telelt a KFC, de kitűnt, hogy
az eredeti célok egyelőre nem érhetők el. A tavasszal elkerülték a gárdát
a kínos, nagy különbségű vereségek, de az első tavaszi győzelemre a 27.
fordulóig kellett várni. A kiesési rangadókon nem botlott a csapat, így
sikerült a megyei I. osztályt megőrizni.
A bajnokság jegyzőkönyve:
Tabellák Végeredmény 12. Kőszegi FC 30 mérkőzés/ 8 győzelem/ 7 döntetlen/ 15 vereség/ 46:71 gólarány/ 31 pont. Ősz 10. Kőszegi FC 15/ 5/
2/ 8/ 26:44/ 17. Tavasz 15/ 3/ 5/ 7/ 20:27/ 14. Hazai 11. Kőszegi FC
15/ 5/ 3/ 7/ 26:31/ 18. Vendég 13. Kőszegi FC 15/ 3/ 4/ 8/ 20:40/ 13.
Góllövőlista Fehér Dániel 9, Réti 8, Bujtás, Dan 6-6, Csák, Dévai, Prán
3-3,Tóth 2, Lintner, Marti Ch., Máthé, Riegler, Gugcsó, Kovács 1-1. Sárga
lapok Lintner 9, Bujtás, Gugcsó, Toldi 7-7, Dan 5, Rákhely 4, Kovács,
Marti Ch. Prán 3-3, Molnár, Biegner, Major, Őri, Szűcs 2-2, Bán, Dévai,
Fehér Dániel, Gőcze, Máthé, Tóth 1-1. Piros lap Lintner, Bujtás, Molnár,
Réti 1-1. Játékoskeret Bán Martin, Biegner Dániel, Bujtás Róbert, Csák
Dominik Hunor, Cserkúti Bálint, Dan Gergő, Dévai Roland, Fehér András,
Fehér Dániel, Gőcze Ferenc, Gugcsó Ákos Imre, Kasalo Jure Erik, Kovács
Zsolt, Lintner Dénes. Major Dániel, Marti Christopfer, Máthé Dávid, Molnár
Zoltán, Németh Balázs, Németh Márk, Őri Gábor, Prán Dominik Tibor, Rakhely Martin István, Réti Milán, Riegler Péter, Rómer Zoltán Kristóf, Szücs
Norbert, Toldi Sándor, Tompa Dániel, Tóth Dávid.
Remek bajnokságot futott a Kőszegfalvi SE, mely hosszú győzelemsorozatok, nagy különbségű győzelmek után, ősszel és tavasszal is az utolsó
fordulókban játszott közvetlen riválisaival. Sajnos ezeken a mérkőzéseken
alig-alig sikerült pontot szerezni. Bucsu végül nagy előnnyel nyerte a bajnokságot. A második hely megszerzéséhez kellett az is, hogy Telekes és
Sorkifalud több pontot hullajtott el a hátrébbrangsorolt ellenfelek ellen.
Jegyzőkönyv:
Tabellák Végeredmény 2. Kőszegfalvi SE 28 mérkőzés/ 20 győzelem/ 3
döntetlen/ 5 vereség/ 100:51 gólarány/ 63 pont. Ősz 2. Kőszegfalvi SE
14/ 11/ 1/ 2/ 57:30/ 34.Tavasz 2. Kőszegfalvi SE 14/ 9/ 2/ 3/ 43:21/ 29.
Hazai 2. Kőszegfalvi SE 14/ 11/ 1/ 2/ 57:25/ 34. Vendég 2. Kőszegfalvi
SE 14/ 9/ 2/ 3/ 43:26/ 29. Legjobb góllövők (A listában a kizárt Vasasszonyfa elleni mérkőzésen elért gólok is szerepelnek.) Slankovits 26,
Pintér 24, Molnár 10, Horváth, Nagy 9-9. Legtöbb sárga lap Bozóki 6,
Horváth 4, Slankovits, Molnár,Vida 3-3. Piros lap -, Játékoskeret Bozóki
Balázs, Fekete Krisztián, Horváth Dávid, Karacs László, Kelemen Tamás,
Kogler Máté, Komáromi Kázmér, Kovács András, Mihácsi Márk István,
Molnár Gergő, Molnár Zsolt, Móricz Csaba, Nagy Milán, Németh Róbert,
Ódor Márió, Pintér Dániel, Pongrácz Zsolt I., Pongrácz Zsolt II., Slankovits
Oszkár, Szántó József, Székely Csaba, Vida Krisztián,Wurst Antal.

Előző számunkban beszámoltunk a Kőszegi SE teniszezőinek első két
Super Liga mérkőzéséről. A harmadik csoportmeccs a remények szerint
alakult. Az újonc HOKER-Fagyas SE elleni 7:0-s eredmény azt jelentette,
hogy a csapat a tenisz legfelsőbb osztályában a legjobb négy között folytatja. A döntőbe jutásért a tavalyi bronzérmes MTK állta a kőszegi csapat
útját. Az egyesek után 3:2-re vezetett a pesti csapat. Jurman a döntő játszmát a „match tie break”-et 15:13-ra veszítette el. Igaz Enyedi is döntő,
rövidített játszmában győzött. A tie break-et 10:8-ra nyerte. A párosokból
mindkét csapat egyet-egyet nyert, így – ha minimális különbséggel is, de
– elúszott a döntő. A bronzért a székesfehérvári-siófoki vegyes csapattal
(Siófoki Spartacus Bregyó TE) kellett megküzdeni. A játékosok ranglista
helyezései inkább kőszegi sikert ígértek. A pályán ezt sajnos nem sikerült
igazolni. Vörös Máté ugyan nála magasabban rangsorolt ellenfelet vert
meg, de rajta kívül csak a külföldi Jurman győzött. Vörös az egész sorozatban kimagaslóan teljesített. Egyesben csak a győrieknél versenyző,
többször az év teniszezőjének választott Balázs Attila ellen veszített (döntő
játszmában) mérkőzést. A csapat az idén is igazolta, hogy helye van a legjobbak között. A negyedik helyezés büszkeséggel töltheti el a játékosokat,
szomorúságot csak a hajszállal elveszített elődöntő jelenthet.

A Bornemissza Emlékverseny kőszegi ökölvívói

Eredmények Csoport Kőszegi SE-FTC Diego SC 7/0, győzött: Vörös Máté,
Bartakovics Marcell, Jarc Roc, Szappanos Márton, Enyedi János, továbbá a
Bartakovics/Szappanos és a Vörös/Enyedi párosok, GYAC (Győri Atlétikai
Club)-Kőszegi SE 7/0, HOKER-Fagyas SE-Kőszegi SE 0/7, győzött: Vörös,
Bartakovics, Roc, Szappanos, Enyedi, továbbá Vörös/Szappanos és az Enyedi/
Lipták János párosok,. Elődöntő: MTK-Kőszegi SE 4/3, győzött: Vörös, Enyedi
és a Vörös/Matjaz Jurman páros. Bronzmérkőzés: Kőszegi SE-Siófoki Spartacus
Bregyó TE 2/5, győzött: Vörös és Jurman. A csapat tagjai: Vörös Máté (vendégjátékos, MTK), Bartakovics Marcell, Jarc Rok (külföldi), Matjaz Jurman (külföldi), Szappanos Márton, Enyedi János, Lipták János (csapatkapitány), (A keret
tagja volt még: Tóth Csongor, Sardú Dániel, Serkédi Erik, Devecseri Olivér.)

Boksz: Bornemissza Emlékverseny
23 nemzet 290 sportolója (köztük 4 Fitt-Box versenyző) lépett ringbe
Egerben, a 69. Junior és Ifjúsági Nemzetközi Bornemissza Gergely Ökölvívó Emlékversenyen (06.11-06.15). Pesti Gabriella (ifjúsági 60 kg) Szabó
Csenge ellen kezdett. Jól használta ki, hogy ismerte ellenfelét. A mérkőzést
irányítva pontozással (3:2) lépett tovább. A második körben Ruyer Lorye
(francia) túl nagy falatot jelentett. Pesti a mérkőzést a második menetben
feladta. Buza Rómeó (junior 52 kg) Navraj Chauhannal (india) szemben
kitartóan küzdött, de ellenfele jobbnak bizonyult. Lukács Tifani (junior 52
kg, Büki Szakosztály) Illés Grétát döntő fölénnyel búcsúztatta. A döntőben
Megyeri Barbara kezét emelte magasba a mérkőzésvezető. Buza Rafael
(junior 54 kg) az amerikai Diego Lunával nagy adok-kapok mérkőzést
vívott, de egyhangú pontozással jutott a döntőbe. A döntőben is kemény
ellenfélre talált az indiai Yaiphaba Sanjaramba személyében, de ő sem
tudta megállítani. Aranyérmesként érhetett haza.

Európa Játékok

Az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) 2012ben határozta el, hogy a többi földrész után
Európa is megrendezi az olimpiai hagyományok szerint a maga multisport bajnokságát,
Európa Játékok néven. Az első Európa Játékokat 2015-ben rendezték Bakuban (Azerbajdzsán). A másodiknak idén június 21-től
június 30-ig Minszk (Fehéroroszország) adott
otthont. 15 sportág 199 versenyszámában 50
ország 4000 sportolója (köztük 122 magyar
versenyző) küzdött meg a bajnoki címekért.
Négy sportágban nyílt olimpiai kvótaszerzésre lehetőség. Ökölvívásban (és még további
háromban), a verseny egyben a sportág hivatalos Európa Bajnoksága is volt. Az ökölvívás
91 kg-os súlycsoportjában Hámori Ádám, a
Fitt-Box ÖE versenyzője képviselte a magyar
színeket. Először a bolgár Radoslav Pantaleev
ellen, a nyolc közé kerülésért lépett szorítóba.
Kiegyenlített, hullámzó mérkőzést vívott egymással a két ökölvívó. A bolgár fiú elég sokat szabálytalankodott, de a mérkőzésvezető
nem figyelmeztette. Szerencsére a pontozók
Hámori tiszta öklözését jobban értékelték, így
osztott pontozással (3:2) ő jutott tovább. Érdekesség: a litván pontozó társaival ellentétben valamennyi menetben Pantaleevet látta
jobbnak. Az ellenfél nehezen vette tudomásul
az eredményt. A legjobb négy közé jutásért
Horvátországból Toni Filipivel kellett megküzdenie. A pontozás kegyetlenségét ezúttal
Hámori tapasztalta meg. Hiába irányította a
mérkőzést ütött és talált többet ellenfelénél,
osztott pontozással ellenfelét juttatták a biztos
érmesek közé. Hámori jogos elkeseredettségét
alátámasztja, hogy a döntést a magyar válogatott edzője is felháborodva fogadta. Hámori
Ádám ötödik helyezéssel búcsúzott az Európa
Játékoktól.
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Kosárlabda: 2018–2019
A Kőszegi SE kosarasai a „Szombathely Város és
Városkörnyék” néven futó, megyei bajnokságban
szerepeltek. A 12 csapat oda-visszavágós körmérkőzéssel játszotta le az alapszakaszt. A KSEnek 22 mérkőzésből 4-szer sikerült győznie.
Ezzel a 10. helyen zárták az alapszakaszt. A
Play-offban a 9-12. hely sorsát oda-visszavágós
„keresztjátékkal” döntötték el. A 11. Vasvár ellen kosáraránnyal sikerült a továbbjutás. A Deck
Bistro elleni párharc a 9-10. helyről döntött. Az
első meccs 15 pontos győzelme után úgy tűnt,
meglehet a 9. pozíció, de a visszavágón az ellenfél fordított. A bajnokságban az amúgy sem
bő keret megfogyatkozott. Volt, akinek az orvosi
igazolása hiányzott, más tanulmányi okokból
nem állhatott a csapat rendelkezésére, munkahelyváltozás miatt is csökkent a bevethető játékosok száma, s volt, aki sérülés miatt dőlt ki
hosszabb időre a sorból a bajnokság hajrájában.
A mezőny első fele lényegesen nagyobb játékerőt képviselt, sokszor NB I-et is megjárt játékosokkal, de komplett felállásban a középmezőny
több csapata is legyőzhető lett volna.
Horváth Roland 426 ponttal a harmadik legtöbb pontot dobó játékos volt a bajnokságban.
17,04-es meccsenkénti átlaga a legjobb a ligában. Meccsenkénti 5,2 kétpontosával második
a rangsorban. Büntető eredményessége – 2,92
bedobott büntető meccsenként – harmadik a
listán. Ugyanitt Nyilicska Csaba a 8. (2,13 sikeres büntető/mérkőzés). Büntető hatékonyságban mindketten rosszabbul teljesítettek. Szabó
Ferenc faultolt a legtöbbet, átlagban 2,35-t
mérkőzésenként.
A csapat tagjai: (a név után a bajnokságban dobott pontok száma/ 3 pontosok száma) Horváth
Roland 426/31, Barabás Krisztián (csapatkapitány) 282/5, Nyilicska Csaba 252/1, Szabó Ferenc 161/9, Zsigmond Balázs 53/13, Szakos András 49/11, Horváth Szilárd 37/0, Nemes Gábor
29/4, Mágócsy Balázs 26/6, Duralla Ferenc 26/3.

DIÁKSPORT

Országos Sporttalálkozó

Baján rendezték (május 16-18.) a „Szakiskolák
Országos Sporttalálkozóját” 21 intézmény 220
diákja mérte össze tudását atlétika, asztalitenisz,
úszás és labdarúgás sportágakban. A Dr. Nagy
László EGYMI 14 versenyzővel (6 leány, 8 fiú)
képviseltette magát. Imponáló fölénnyel nyerték a legjobb fiú és lány atléta csapat, valamint

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

az összetett díját. A fiú labdarúgók 3. helyezést
értek el. A csapatok teljesítményét gyönyörű
kerámia vázákkal díjazták. Az egyéni versenyek
legjobbjai érem és oklevél díjban részesültek.
Helyezettek: leány: Bali Viktória 400 m 4. hely,
távolugrás 5. hely, Balogh Natália 100 m 1. hely,
200 m 1. hely, távolugrás: 1. hely, Csihar Natália
Alexandra 100 m 5. hely, súlylökés 4. hely, Horváth Bianka 800 m 1. hely, távolugrás 3. hely,
Kollarics Hajnalka Vivien 200 m 2. hely, távolugrás 6. hely, Talián Éva Tünde: 1500 m 4. hely,fiú
Bakonyi Erik Norbert 1500 m 2. hely, Benhart
Dávid 400 m 1. hely, Böcskei Lajos Balázs 200
m 6. hely távolugrás 5. hely, Hódosi Gyula 800
m 6.. hely, súlylökés 3. hely, Laczkó Péter 100 m
5. hely, Németh Krisztofer 800 m 1. hely, Polgár
József 100 m 1. hely, 200 m 1. hely, távolugrás 3.
hely, Takács Kristóf: súlylökés 4. hely, leány svédváltó 2. hely. Felkészítő: Héra Gábor
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Triatlon: Sprint OB és ranglistaverseny

Baján rendezték a Sprint távú Triatlon Országos Bajnokságot és Utánpótlás Ranglista versenyt (június 29-30.), ahol a Kőszegi Triatlon
Club versenyzői több értékes helyezést értek
el. A Sprint OB-n az ifjúsági lányok mezőnyében Hóbor Eszter 5. helyezésével a klub eddigi
legjobb leány országos bajnoki helyzését érte el.
Medvegy Nóra 15. Kovács Anna a 16. helyen ért
célba. Pillisz Réka a juniorok között 9. lett. Az
ifjúsági leány csapat a dobogó harmadik fokára állhatott. A fiúkat Thaler Levente képviselte.
17-dikként haladt át a célvonalon. A ranglista
versenyeken Hóbor Lehel érte el a legjobb helyezést: a gyermek korcsoportban 5-dikként ért
célba.
Eredmények OB (750 m úszás- 20 km kerékpár5 km futás) ifjúsági lány (44 induló) 5. Hóbor
Eszter 1:06:42, 15. Medvegy Nóra 1:12:05, 16.
Kovács Anna 1:12:33, junior lány (16 induló)
9. Pillisz Réka 1:13:05, ifjúsági fiú (39 induló) 17. Thaler Levente 1:05:07, ifjúsági lány
csapat (7 induló) 3. Kőszegi Triatlon és Úszó
Klub (Hóbor Eszter, Medvegy Nóra, Kovács Anna)
:31:22. Ranglista verseny gyermek fiú (300 m
úszás- 8 km kerékpár- 2 km futás, 73 induló) 5.
Hóbor Lehel 27:48, 15. Medvegy András 28:44,
18. Pongrácz Alex 29:18, serdülő fiú (500 m
úszás- 12 km kerékpár- 3 km futás, 62 induló)
14. Hóbor Zalán 41:06, 38. Neudl Gábor 45:32,
serdülő lány (500 m úszás- 12 km kerékpár- 3
km futás, 43 induló) 12. Stumpf Anna 45:42.

31

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I . É V F O LYA M , 7 . S Z Á M

2019. JÚLIUS 15.

MOZAIK

ZSIRÁF FIX
FORINTBETÉT
2,06% | EBKM 2,00%

2022. december 30-ig tartó futamidővel

2,66% | EBKM 2,50%

2024. december 31-ig tartó futamidővel

KŐSZEGI FIÓK Várkör 6. | +36 94 562 030
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www.sopronbank.hu

A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti
szerződés feltételeit a vonatkozó Hirdetmény, a Sopron Bank Zrt. Betéti Ügyletekre Vonatkozó
Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei
tartalmazzák. A bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A részletekről teljes körűen
honlapunkon (www.sopronbank.hu) és bankﬁ ókjainkban tájékozódhat.

