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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

VÍZ ALATTI TÖRTÉNET 
„(Be)csengettek! Így kezdődött Vera története a 
Kőszegi Várszínház színpadán. De május 26-án 
nem csak egy új darab születésének lehettek ta-
núi a sajtó munkatársai. Ezzel az előadással több 
szempontból is érdekes fejezet nyílt a hazai szín-
háztörténet nagykönyvében. „Furcsa helyzet, de 
amióta beütött ez az egész szörnyűség – mondta 
az előadás előtt Göttinger Pál rendező az elmúlt 
nehéz időszakra utalva –, azóta ez az első premier 
Magyarországon.”  Monodráma született, amelyet 
Grisnik Petra írt át – ő is adta elő – Grecsó Kriszti-
án nagysikerű könyvéből.
Annak ellenére, hogy látszólag végig egyedül a 
színésznő áll a színpadon, a nyolcvanas évek elején 
kezdődő történet mozaikjaiból felépülő emléksor 
megformálásával mestersége és önmaga száz meg 
száz arcát mutatta meg. A többszereplős megjele-
nítést erősíti a „gúzsba kötött” díszlet (Trifusz Péter 
munkája), amely egy kabáttal és egy pár cipővel 
szerves része a cselekménynek. A teret ölelő (vagy 
beszorító, korlátozó?) térelemek és a többfunkciós 
iskolapad ezernyi átalakulása, Petra/Vera játékával 
számos helyszínt és színt varázsol elénk. A teret be-
töltő játék elgondolkodtat, tűnődésre hív, megijeszt 
és elbizonytalanít, vagy éppen elsodor. Érezhető a 
tehetséget uraló rendező és színész szoros darab-
formáló kapcsolata. 
Személyes történetet láthattunk egy kamasz meg-
kérdőjelezhető barátságával, első szerelmi vívódá-
sával, reményeivel, kételyekkel, sikerekkel és csa-
lódásokkal, a keserű felismeréssel, a megdöbbentő 
igazsággal, az önváddal. A korai felnőtté válás és 
a felülemelkedés „víz alatti” története ez! A darab 
meséjének megfelelően néha kristálytiszta, néha 
opálos, sőt zavaros, lebegtető vagy fullasztó.  
Tátrai Vera életéből visszaköszön ránk a nyolcvanas 
évek hangulata, amikor még „a tíz forint sokat ért”; 
a korszak, amiből néha még kiérezhető a tinédzser 
kor kakaós és vajas kenyeres íze; a „mintha lenne 
adás” érzése, és a családi legendárium titkos feje-
zeteinek feltárulása; a napok, hetek, amikor „arra 
is van idő, hogy fájjon”!  
Hazánk szigorú karantén utáni időszakának első 
premier-előadása született a lovagteremben! És 
még nincs vége!? Jöhet a folytatás?! Jön a folytatás!
(Grecsó Krisztián: Vera – színpadra átdolgozta 
Grisnik Petra. Díszlet: Trifusz Péter, zene: Táborszky 
Bence, a rendező munkatársa: Skrabán Judit, ren-
dezte: Göttinger Pál.)

Tóthárpád F.
Fényképezte: Kámán Z.

AZ ÖREGHÍD ALATT
Balról: Némedi Árpád, Grisnik Petra, Epres Attila és Ullmann Mónika

KI ÍR, KI NEM ÍR! 
„Ki ír, ki nem ír!” – hallhattuk a megállapítást Az 
Öreghíd alatt című egyszeri, de – jövőre – nem 
megismételhetetlen ősbemutató brexit-történetben. 
Göttinger Pál ír és rendez, ráadásként játszik is a 
Kőszegi Várszínház saját darabjában. Göttinger Pál 
ír, és nem is rosszul. Kitalált története, karakterei 
június 28-án életre keltek a várszínpadon. 
A szerző, a darabban vikáriusként, többször is ki-
jelenti, hogy ismeri az antennafajtákat, a szeretet 
különféle formáit, a helikoptereket… még a ha-
lálhörgést is, tulajdonképpen mindent! Mint a két-
részes darab illusztrálta, a színműírás fortélyait is 
bírja. Ezen az estén a humor, a fordulatos történet, a 
testreszabott szereposztás – a némi trágárság – és 
a megszokott kiváló muzsika egyvelege feledtette az 
idő múlását. 
A szervezők már a járvány alatt is elkötelezetten 
készültek arra, hogy beteljesítsék a tervet, és idén 
is elmondhassák: SZÍNRE VISSZÜK A NYARAT! Az 
időjárás kegyes volt! A történet poénjai közben 
gondtalanul latolgathattuk, hogy Milligan (Némedi 
Árpád) rászolgál-e a „rókaszemű” jelzőre, kirúgják-e 
a „vietnámi” toronyőrt (Kálid Artúr), kettévágja-e 
a brexit az özvegy csaplárosné (Ullmann Mónika) 
kocsmáját, hogy miként alakul a híd alatt lakó vak 
hajléktalan (Epres Attila) élettörténete, hogy sike-
res lesz-e a menekülő szerelmes pár (Trokán Anna 
és Bálint Ádám) terve, és hogy milyen tanulság-
gal szolgálhat a helyi gengszterfőnök özvegyének 
(Ecsedi Erzsébet) elrontott élete. Megtudhattuk azt 
is, hogy az élet nagy igazságai gyakran ott hevernek 
a szemünk előtt, csak meg kell hallgatnunk, hogyan 
vélekedik a kocsma szakács-mindenese, Pötyi néni 
(Grisnik Petra). 
Sebesi Tamás verőemberként kutatta az igazságot 
hol kisebb-nagyobb sérüléseket okozva, hol elszen-
vedve, de zeneszerző érdemei Némedi Árpáddal és 
Máthé Zsolttal (vers) „magasba törtek”. Már a nyitó 
taktusok ír motívumai magával sodorták a hall-
gatóságot, az első dal pedig vitathatatlanná tette: 
slágergyanús premierszerzemények ezek! 
A különböző hangulatú kitűnő dalok kitűnő előadá-
sai, a színpadot betöltő prózai és zenés játék méltán 
követel „újrázást”! A stáb megtalálta azt a valamit, 
amitől bezsebelhették a sikert. 
Ebben az évadban egyetlen nyilvános előadásra volt 
lehetőség, de jövőre újra láthatjuk majd a Göttinger-
darabot. Augusztus 22-ig korlátozások nélkül vár-
ják a látogatókat a Kőszegi Várszínház programjai.

Tóthárpád F.
Fényképezte: Trifusz Péter
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Építjük a várost

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: Mediaworks Hungary Zrt.

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

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: augusztus 5. 

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: július 22., augusztus 12.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: július 15.

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

FEKETE-PATAKI EDIT az 5. vk. önkormányzati képviselője
július 15-én (szerdán) 16.30 – 18.00 óra között fogadóórát tart

a Városháza 137. sz. tanácskozó termében.

TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő
július 16-án (csütörtökön) 16.00 – 17.30 óra között, 

augusztus 16-án (vasárnap) 17.00 – 18.00 óra között
az Összefogás Kőszegért Egyesület irodájában (Kőszeg, Rákóczi u. 15.), 

augusztus 3-án (hétfőn) 8.00 – 9.00 óra között fogadóórát tart
a Városháza 137. sz. tanácskozó termében.

TAKÁCSNÉ VARGA ÁGNES a 3. vk. önkormányzati képviselője
augusztus 5-én (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Városháza 137. sz. tanácskozó termében.

A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra. 

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Teljeskörű SZEMÉSZ
szakorvosi vizsgálat!
Rendel: Dr. Gáti Éva és
Kőhalmi-Szalay Mónika

diplomás optometrista

NYÁRI ÁRESŐ!
Szemüveglencsékre

a FELÜLETKEZELÉST AJÁNDÉKBA 
adjuk!

NAPSZEMÜVEGEK
20 % kedvezménnyel!

 Egyedi tervezésű
MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék

30%  árengedménnyel!

Egy megújuló város ünnepén vet-
tünk részt július 4-én a kőszegi 
Városmajor átadásán. Amit láttunk 
újszerű, de szinte már megszokottá 
válik: megint megújult, ismét át-
alakult valami Kőszegen. Az eddig 
rejtőzködő óriás platánfa alatt az új 
padokon vidám fiatalok, a parkoló-
ban minden hely foglalt. Nem cso-
da, hiszen a Várkörön most nem le-
het megállni, zajlik ott is a felújítás. 
Egy turista az Iskola a határon épü-
letét keresi, mondjuk, nem könnyű 
most oda menni, a Kiss János utcá-
ban éppen rakják a térköveket. Ha 
mégis oda menne, 11-re érdemes 
visszatérnie a belvárosba, mert 
akkor fog megszólalni a Hangzó 
Városkút a Jurisics téren.
Kedves Olvasó! A fenti felsoro-
lás csak néhány példa volt. A sort 
hosszasan lehet folytatni arról, 
mennyi felújítás, terv, szándék van 
éppen megvalósulóban városunk-
ban. Kőszegen járva a megújulás 
jelei egyre több helyen láthatók. 

Még be sem fejezik munkájukat a 
gépek a Várkörön és a Kiss János 
utcában, máris felvonulnak majd 
a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahol a 
lakók régen várják nagy forgalmú 
utcájuk felújítását. De építkezésbe 
ütközünk a város északi oldalán is, 
ahol az új útcsatlakozás épül Auszt-
ria felé, melynek befejezése után 
megkezdődhet majd az oly régóta 
vágyott kerékpárút építése a volt 
vasúti töltésen. A vasútállomásnál 
a hídon át a város felé haladva a 
körforgalomnál döntenünk kell: 
melyik úton menjünk be Kőszegre? 
Jó döntés az új Pogányi úton elin-
dulni: előttünk a lakótelep a Kő-
szegi-hegység vonulatával, jobbra 
és balra pedig további, feltárandó 
fejlesztési területek. Az út melletti 
kerékpárúton gyalogosok és bicik-
lisek haladnak, egyre többen vál-
tanak autó helyett kerékpárra. Nö-
vekvő biztonsággal tehetik, hiszen 
az épülő kerékpárutakon most már 
a 87-es út igénybevétele nélkül ke-

rekezhetünk el Lukácsházáig.
A vírusveszély elmúltával számos 
megújuló épület is megnyitotta ka-
puit: szinte mindannyian felkeres-
tük már a Szőlőtermelők Szövet-
kezete borteraszát a Napostetőn, 
de csak kevesen ismerjük belülről 
az evangélikus középiskolában 
megnyílt Harangtorony Szállót, 
talán nem csodáltuk még meg a 
megújult Csikar Csárdát, a bővített 
Tópart Vendégházat és a Kisflaudy-
programban fejlesztett többi kősze-
gi szálláshelyet. Mindezek közül is 
kiemelkedő élmény lesz majd át-
lépni a Bencés Rendházban hama-
rosan megnyíló új belvárosi szálló 
kapuján!
Mindeközben zajlik a következő 
időszak tervezése. Főépítész úrral 
sok más feladat mellett egyeztetjük 

a szélessávú internet bevezetését, 
illetve a volt SZOT Üdülő helyére 
tervezett fejlesztést. Ágh Péter-
rel, országgyűlési képviselőnkkel 
hol a Belügyminisztériumba, hol 
az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztériumba, hol pedig a Magyar 
Turisztikai Ügynökséghez indulunk 
egyeztetni. A Kormány Navracsics 
Tibort, a veszprémi Európai Kul-
turális Főváros program kormány-
biztosát bízta meg a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete és a kőszegi 
KRAFT program felügyeletével.
A munka nyáron sem áll meg: kor-
mányzati és önkormányzati tiszt-
viselők, magánemberek és miden 
városlakó – mind együtt dolgozunk 
Kőszeg megújulásáért! 

Básthy Béla
polgármester
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Piacnyitás hetében részt vett hat megbeszélésen
Az elmúlt év augusztusában kez-
dődött meg a 2400 m2-es területű 
Városmajor felújítása. Talán nincs 
Kőszegen olyan ember, aki nem 
látta még a felújított „csodát”. Aki 
nem járt még ott, idézze fel az em-
lékeit, és nézze meg az újat. Ahogy 
a megnyitón elhangzott:  nem volt 
mit rombolni az építőknek, mert 
minden romos volt. Az újjáépítés 
varázslata sikerült. 
Július 4-én kilenc óra előtt érdeklő-
dők jelenlétében vágták át a Város-
major, a piac fejújítását jelképező 
szalagot, amely – ahogy Básthy 
Béla polgármester fogalmazott – 
„mindez az együttműködés gesz-
tusa”. A városvezető abban bízik, 
hogy a fejlesztés betölti célját, 
„több boldogságot, több lelkese-
dést és sokkal több hitet ad a kő-
szegieknek”. Beszélt arról, hogy a 
városnak nemcsak nagyon értékes 
múltja van, hanem nagyszerű jövő-
je, és kérte, hogy „ebben minden-
ki találja meg a feladatát”. 
Július 4-én az árusok már kora 
reggel kirakták a termékeiket. Volt 
ott minden, ami megszokott, de a 
piacmustra egyedi volt. Sok árus, és 
tisztelet nekik, kóstolásra terítették 
ki a pultra a termékeiket. Sütemé-
nyek, húsos falatok borították az 
asztalokat. Kínálták a vendégeket, a 
majdani vásárlókat. Ehetett, vagyis 
kóstolhatott mindenki igénye sze-
rint, a húsos pultnál sorban álltak. 
A profi módon megszervezett ünne-
pet, merthogy az volt, nem lehetett 
hatalmas torták nélkül megtartani. 
A piacnyitásért sokan és sokat 
dolgoztak már 2015-től. A nyitás 
időpontjára még többen érkeztek, 

őket köszöntötte a fúvósok zenéje. 
A pultokat csaknem teljesen el-
foglalták a régi és az új árusok, de 
maradt néhány méter üresen. A vi-
rágkereskedők ezen a napon – ta-
lán magányosan – az Írottkő Hotel 
mellett várták a vevőket. A helyi és 
közeli településeken tevékenykedő 
kistermelők – és voltak bőven – 
július 4-én fedett árusító tér előtti 
pultokon is várták a vásárlókat.  
Az ős-, vagyis helyi termelők érté-
kesítési lehetőségét is megcélozta a 
Városmajor felújítása. Ezt szolgálja 
az országosan kialakított közel há-
romszáz piac is, amiről dr. Bognár 
Lajos, az Agrárminisztérium helyet-
tes államtitkára beszélt. Utalt arra, 
hogy a helyi piac megbízhatóbb, 
mint a korábban sebezhetetlennek 
hitt globális piac. Megfogalmazása 
szerint: „A tudatos vásárlóké az 
érdem, hogy rácáfoltunk a kétke-
dőkre”. Érvei szerint: „a helyben 
megtermelt élelmiszer ízletesebb, 
egészségesebb, … a termény a 
szárán érik meg, és nem szállítás 
közben”.
Ez is célja volt a közel hétszáz millió 
Ft-os beruházásnak. Erről már – a 
friss doktori címmel rendelkező – 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
beszélt. Ahhoz, hogy a Városmajor, 
a piac felújítása megtörténhessen, 
ezért a tűzoltóság új épületblokkot 
kapott 2018-ban. Mostantól a tűz-
oltóautók egykori szertárában mű-
ködik a fedett piac. Mindez egy fej-
lesztési sorozat része volt, és ennek 
nincs vége. A képviselő azt mondta, 
hogy a piacnyitás hetében részt vett 
hat megbeszélésen, amely Kőszeg 
jövőbeni fejlesztését szolgálta.

„Kőszegi Városmajor környezettu-
datos rehabilitációja” című projekt 
pályázója és megvalósítója Kőszeg 
Város Önkormányzata. A Városma-
jorban történt beruházás összege 
443 578 974 Ft. Több forrásból 
származik a fejlesztésre fordított 
összeg, egyrészt Európai Uniós, 
valamint hazai és önkormányzati 

források összehangolt felhasználá-
sával valósult meg. KRAFT keretein 
belül 60 millió Ft szolgálta a fel-
újítást, az önkormányzat negyven 
millió Ft-ot fordított a városrész 
rehabilitációjára.
Az élet újra visszatért a régi-új pi-
acra, a Somfai Virágbolt a régiek 
közé tartozik.

KZ 

HASZNÁLTCIKK PIAC: Július 19-én (vasárnap) 6.00 és 12.00 óra  
között lesz az első alkalom. Minden hónap első és harmadik vasárnap-
ján várják az árusítókat, és az érdeklődőket.
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Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési 
Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének döntése alapján liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítése tárgyában: 

• Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. szám alatti 38 m2 

nagyságú lakás,
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint a következő 
telefonszámokon: Tel: 94/562-517, 94/562-529.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: Hargitai Ferencné Horváth Irmát (92 
éves), Széles Lászlót (90 éves), Weltler Ferencné Tompai Emíliát (91 
éves), Tomsits Gyulát (99 éves), Simon Gyuláné Pintér Irmát (90 éves), 
Kovács Béláné Tiszauer Annát (93 éves), Nagy Zsigmondné Horváth 
Magdolnát (92 éves), Tompek Józsefet (92 éves), Illyés Zoltánné Róth 
Margitot (92 éves) és Kieser Rolf Friedrichet (97 éves).

Fegyvergolyó törte át az ajtóüveget
Az érintettek várják a lőtér bezárását

Kőszegen az Ólmodi út és az el-
kerülő út találkozásánál működtet 
az IPA helyi szervezete egy lőteret. 
Ezt a sportlétesítményt évtizedek-
kel korábban az MHSZ építtette. 
2007-től kibővítették a létesít-
mény használatát. Sportlövészetet 
végezhetnek az odalátogatók, de 
a rendvédelmi szervek alakulatai 
is itt gyakorlatoznak rendszeresen.
A lőtér kihasználtsága jelentős. A 
létesítmény vezetőjétől tudom, hogy 
évente 20 – 25 ezer lövést adnak le 
alapvetően pisztolyból.  Facebookon 
található olyan civilek által feltett 
fénykép is, amelyen nagy kaliberű 
puskákat használnak itt.
A lőtérrel kapcsolatban egyre több 
a panasz a lövések okozta zaj miatt.
Az igazi probléma két évvel ezelőtt 
jelent meg, amikor egy lövedék (hi-
vatalosan gurulék) az egyik közeli 
lakóházat találta el. A lőtér (volt) 
helyettes vezetője ezt veszélyte-
lennek ítélte, ezért nem végeztek 
vizsgálatot. Időközben a lőtér ki-
használtsága tovább nőtt, így a 
környezetbe kijutó „gurulatok” szá-
ma is egyre több lett. Az ott lakók 
többször hallották a közeli erdőbe, 
vagy a kerítések betonoszlopaiba 

csapódó lövedékek süvítését, puf-
fanását. 
2020. március 23-án több golyó 
találta el egy kétgyermekes fia-
tal házaspár házát, melyek közül 
egyet végre sikerült megtalálniuk. 
Ennek alapján polgári bejelentésre 
rendőrségi vizsgálatot folytattak le 
szakértő bevonásával. A vizsgálat 
megállapította, hogy a lövedék a 
lőtéren használt kézi fegyverből 
származik. A lakóházon végzett 
vizsgálat további öt golyónyomot 
regisztrált. Majd elrendelték a lő-
tér biztonsági felülvizsgálatát. A 
vizsgálat még tartott, amikor újabb 

súlyos eset történt. Egy lövedék ta-
lálta el az említett lakóház terasz-
ajtajának üvegét 60 cm magas-
ságban, nagy lyukat ütve (fotó) a 
betörés elleni biztonsági üvegen. A 
golyó bent maradt a háromrétegű 
üvegajtóban. 
Az édesapa néhány perccel koráb-
ban vitte be a házba az ajtó előtt 
játszó kétéves és hatéves gyerekeit. 
A golyó becsapódása után kérésére 
azonnal leállították a lőgyakorla-
tot, és ismét helyszíni vizsgálatot 
rendeltek el. Ezt követően a lőtér 
használatát bizonytalan ideig fel-
függesztették. 

A környéken lakók kérésére a 
problémát már ismerő Básthy Béla 
polgármester úr is haladéktalanul 
a helyszínre sietett, és biztosította 
az ott lakókat, hogy intézkedik az 
ügyben.                                                                                                     
Jelenleg még tart a lőtér környe-
zetében élők veszélyhelyzete. Az 
érintettek várják a szakértői véle-
ményeket, intézkedéseket, és alap-
vetően a lőtér bezárását.
Néhány kérdés felmerül a laikus 
emberekben.
Vajon ez a legalkalmasabb hely 
egy ilyen nagy forgalmú lőtér mű-
ködtetésére? Az épület 200 – 400 
m-es körzetében egyik általános 
iskola, és egy középiskola gya-
korló kertészete működik, vala-
mint 5 – 6 családi ház és 8 – 10 
lakás található. Nem beszélve a 
nagyforgalmú főútról és a kör-
nyéken kirándulókról. Vajon meg-
nyugtató-e, hogy a lőtér 72 éves 
elnöke egy személyben igyekszik 
barkácsmunkával biztonságossá 
tenni a sportlétesítményt?
Eddig csak a szerencsén múlt, hogy 
nem történt súlyos baleset vagy 
akár tragédia a „gurulatok” miatt. 
Az országban jelenleg 5 helyen 
épül sportlőtér több milliárdos be-
ruházásban. Sajnos egyik sem Vas 
megyében.

Faragó Csaba
érintett 
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A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. egységesítette a szolgálta-
tás díjait. A díjak hulladékfajtától függetlenül az alábbiak:

Konténerszállítási díjak 2020.08.01-től

Kőszeg és Kőszegfalva
3m3-es 4 m3-es 5 m3-es

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó

30000 Ft 38100 Ft 40000 Ft 50800 Ft 50000 Ft 63500 Ft

Kőszegen kívül (5-10 km távolság)
nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó

33000 Ft 41910 Ft 44000 Ft 55880 Ft 55000 Ft 69850 Ft

10 km távolság felett egyedi ajánlat. 
A fenti díjak tartalmazzák a lerakási díjakat is.  
A konténer használata 72 óráig díjmentes, utána naponta bérleti díjat kell 
fizetni br. 3.000 Ft/nap mértékben.
Megrendelés: 94/563-118    

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok el-
szállításának napján viszik el. 
 AUGUSZTUS 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én,
 SZEPTEMBER 1-jén, 2-án, 3-án, 4-én, 7-én.

KŐSZEGFALVÁN AUGUSZTUS 3-án, SZEPTEMBER 7-én törté-
nik a szállítás.

HIRDETMÉNY
Értesítem Kőszeg város polgárait és Tisztelt Ügyfeleimet,

hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban 
az alábbi időpontokban tartok ügyfélfogadást:

JÚLIUS 15-én (szerdán), és JÚLIUS 22-én (szerdán): 
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS,

JÚLIUS 29-től (szerdától) kezdve: a szokásos ügyfélfogadási időben.       
    Bertók Sándor s. k. 

Kőszeg Város Főépítésze

Hatvan mázsa hal
A Kőszegi Sporthorgász Egyesület 
a Csónakázótó és a Téglagyári-tó 
4,4 hektár területén tevékenyke-
dik. Az elmúlt évben a taglétszáma 
532 fő volt. Példás mindaz, amit a 
természetes környezet megőrzése, 
a turisztikai fejlődés elősegítése ér-
dekében elvégeznek. Július 2-án a 
testületi ülésen Horváth Ferenc el-
mondta, hogy a tagság társadalmi 
munkában végzi a területek karban-
tartását. A két tó nyitott mindenki 
számára, aki csendre, nyugalomra 
vágyik. Az egyesület fenntartását, a 
területek karbantartását saját erő-
ből, tagdíjakból, hozzájárulásokból, 
és támogatásokból biztosítják. Az 

elmúlt évben hatvan mázsa halat 
telepítettek, és ezért is népszerűek 
a tavak a távolról érkező horgászok 
között is. Az elnök arról is beszélt, 
hogy egyre több a probléma a Csó-
nakázótó vízellátásával, a partsza-
kasz eróziójával, és a hódok átrág-
ják a fák törzsét. Sokszor nincs meg-
oldva a hulladék elszállítása. Básthy 
Béla polgármester megköszönte a 
horgászoknak a környezetvédelem, 
és a karbantartás területén végzett 
munkáját. Elmondta, hogy június-
ban többször tárgyalt vízügyi szak-
emberekkel a felmerült problémák 
átfogó megoldása érdekében.

KZ

Felújítják
A képviselő-testület július 2-án 
hozott döntésével megnyílt a lehe-
tőség a Dózsa György utca 1. szám 
alatt lévő romos műemlékház fel-
újítására. Egy különleges építészeti 
jegyekkel rendelkező – műemlék-
védelem alatt álló – ház jövője volt 
kérdéses. A szakvélemény intéz-
kedést sürgetett. A képviselőknek 
szóló előterjesztés javasolta, hogy 
a város ne mondjon le az elővé-
tel jogáról, hanem vásárolja meg 
a felújítás szándékával. A testületi 
ülésen Rácz Róbert, aki a vásárlás 
szándékával volt jelen, elmondta, 

hogy vállalkozásuk alkalmas mű-
emlék épületek felújítására. Biz-
tosította a képviselőket, hogy az 
épület nem kerül lerombolásra, és 
„véletlenül sem dől össze”. Sza-
vai szerint az „épület felújítása a 
profit oldaláról nem értelmezhe-
tő”, cél a megmentése, illetve saját 
vállalkozásra való hasznosítása. 
Gelencsér Attila megerősítette, 
hogy a szakbizottság állásfoglalá-
sa is a műemlék mentését célozta 
meg, majd a vállalkozó általi ter-
vek támogatásáról beszélt. Takács-
né Varga Ágnes örömmel vette, 
hogy a város régi épülete a jövő-
ben funkciót kap.

KZ
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gyorsabban ver az ember szíve és izgatott lesz. 
Amikor meglátom a Kőszeg táblát, mindenem 
lelassul, megnyugszom és azt érzem, nagyon 
biztonságban vagyok. Itt mindenkinek fontos, 
hogy én jól érezzem magam, otthon érezzem 
magam és tényleg otthon tudom érezni magam. 
Nagyon különleges érzés. Azért is, mert olyan 
nagyon ritkán van, hogy az ember olyan csa-
patban dolgozik, ahol mindenki csak azért van, 
mert itt szeretne lenni, sehol máshol. 

– Az idei kőszegi várszínházi saját bemutatónk 
Az Öreghíd alatt címet viseli. A férjem írta a da-
rabot, ő rendezi és szerepel is benne, ő az öreg 
vikárius. A történet nagyon hétköznapian indul 
egy kis írországi faluban a kocsmában, amely 
Mrs. Flannigan tulajdona. Megismerjük a helyi 
lakosokat, mint az ivó öreg „bútordarabjait”. 
Mindenki idejár, mindenki ismer mindenkit.  
Csipkelődnek, ugratják egymást, számonkérnek, 
de mégis nagy szeretet és összetartás van közöt-
tük. Abban a pillanatban, amikor a darab kezdő-
dik, óriási vihar tombol. Leszakad a bekötőút és 
nem lehet a falut elhagyni. Odajönni is csak egy 
nagyon veszélyes tengerparti ösvényen lehet. 
(Többször elhangzik, hogy ott életveszélyes köz-
lekedni.) Az eseménytelennek tűnő, elszigetelt 
kis településen aztán váratlanul felbukkannak 
rejtélyes idegenek, akik valószínűleg a veszélyes 
ösvényen jöttek. Vajon miért kockáztattak? Köz-
ben előkerül a falu egyetlen hajléktalanja, akit a 
víz kiönt az Öreghíd alól. A többiek pátyolgatják, 
bátorítják. Lassan kiderül, az idegenek rejtélye, 
mely mindenkire hatással lesz. Megjelenik egy 
nagyhatalmú ember, akire senki nem számított. 
Ezen bonyodalmak tanúi vagyunk. Végül amire 

KÁVÉSZÜ
N
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Kávészünet Grisnik Petra színművésszel
 „Jövőre veled ugyanitt?”

A Kőszegi Várszínházba járók számára jól 
ismert Grisnik Petra színművésznő. Szere-
pelt a Nem élhetek muzsikaszó nélkül és 
a Csoportterápia produkciókban. Az idei 
karantén időszakban Grecsó Krisztián Vera 
című művét vitte színpadra. Átdolgozta a 
darabot,  és  színpadon jelenítette meg Vera 
monológját Gelencsér Ildikó javaslatára, 
merthogy Grecsó Krisztián szinte Petráról 
formázta meg Verát. A darabot augusztus 
10-én a lovagteremben láthatja a nagy-
közönség. Grisnik Petra kapott szerepet a 
Weöres Sándor Színházban is. Láthatták 
a tévénézők a Drága örökösök című soro-
zatban is. A Kőszegi Várszínházban – idén 
egyszer mutatták be – Az Öreghíd alatt ős-
bemutatóján meghatározó szerepet vállalt, 
és kiemelt színészi teljesítményt nyújtott. 
Petra horvát nemzetiségű, Pécs mellől szár-
mazik, a Kaposvári Egyetem színművészeti 
szakán végzett. Hat évig játszott a Csíky 
Gergely Színházban. A Junior Príma-díjas 
és Nagymama-díjas színésznő szabad-
úszó. Örült, hogy kimozdulhatott a  járvány 
miatti bezártságból. Elmondása szerint 
szociomán-típus, aki teljesen függ a környe-
zetétől. Nehéz volt számára elviselni az on-
line kapcsolatot a szerepeivel, és a baráta-
ival. Rádöbbent: milyen szuper élete volt a 
k arantén időszak előtt. Férjével a kényszerű 
bezártság inkább ünnep volt, hisz munkájuk 
okán oly keveset voltak együtt. 
– Mostanában a karantén időszakon kívül főleg 
Budapesten dolgozom, de megfordultam már 
számos vidéki színházban, melynek megvan a 
maga bája, rengeteg új embert ismertem meg. 
Jót is tesz a színésznek, ha nem mindig ugyan-
azokkal a partnerekkel lép fel. Itt Kőszegen is 
ahányan vagyunk, annyi színházból jövünk. 
A nyári színháznak az a lényege, hogy valami 
örömteli dolog szülessen, hogy közönségbarát 
szórakoztató előadás legyen, amit nézni is jó, de 
csinálni is. Legyen benne sok humor. Min tudunk 
a legjobban nevetni? A szélsőségeken! A karak-
terformáláshoz is olyan löketet ad a színésznek, 
amik a kőszínházban nem biztos, hogy megvan-
nak, mert  ott más körülmények között születik 
egy produkció.
– Az Ördögkatlan Fesztivál – egyik helyszíne  
Nagyharsány, számos más falu mellett – is el-
marad a nyáron, helyette őszre terveznek egy 
4-5 napos rendezvényt. Kicsit az is más lesz, 
mint minden az idén, de a lényeg, hogy együtt 
legyünk, megöleljük az ismerőseinket és jól 
érezzük magunkat. Így vagyok Kőszeggel is. 
Vannak olyan helyek, amelyekhez közeledve 

az egész cselekmény kifut, abban a pillanatban, 
hogy valahogy az ő életük is megváltozik, más 
vágányra terelődik, bemondja a rádió, hogy el-
fogadták a brexitet.  És mostantól minden más-
képp lesz, de senki nem tudja, hogy lesz az a 
másképp. Itt van vége az előadásnak. 
– Akit én alakítok a darabban az Mrs. Poltergeist, 
– magyarul Kopogószellem –, a kocsmatulaj-
donos, valójában Mrs. Flannigan anyósa, de 
egyszerűen szólítsuk csak nevén, Pötyi mamá-
nak. Egy nyolcvan körüli asszonyság. Korban 
távol áll tőlem, de imádom a személyiségét, 
egyáltalán nem tartom pejoratívnak, ha valaki 
karakterszínész. Óriási empátiával, érzékeny-
séggel igyekszem – hogy sikerül-e, azt döntse 
el a néző –  tőlem távol álló karakterek bőrébe 
bújni. Szeretem, hogy ki lehet találni, hogyan 
mozog, hogyan beszél, milyenek a gesztusai, 
hogyan nyúl a tárgyakhoz, hogyan viszonyul a 
többi emberhez. Pötyi mama abban is külön-
leges alkat, hogy a hőskorban még az IRA-nál 
volt, félkatonai múlttal rendelkezik. Kemény 
asszony, meggyötörte az élet, de ő az, aki min-
denen túlteszi magát, a jég hátán is megél és 
egy elpusztíthatatlan bölcs öregasszony. Tulaj-
donképpen a háttérből mindenkinek vágányon 
tartja az életét és akármi is van, rendet vág. 
Ő hosszú életében azt tanulta, hogy az életben 
mindig menni kell előre, nem szabad belera-
gadni, nem szabad sajnálkozni, nem szabad 
feladni, nyomni kell. Kemény  jellem. Nagyon 
kedvelem őt. Elárulom, a figurának volt is egy 
kis előzménye. Egyszer azon gondolkodtam, 
hogy milyen öregasszony leszek. Mondtam a 
férjemnek, hogy egy olyan néni szeretnék lenni, 
aki nem Petra néni – mert az nagyon béna – 
hanem legyek Pötyi néni. A gyerekek az utcá-
ban majd rámkiabálnak és egy agyon dohány-
zott hangom lesz, kicsit mogorva, de nagyon 
szeretnivaló, mindenben rendet vágok, majd 
a tornácon pöfékelek. Kicsit ez ihlette a Palit, 
amikor megformálta Pötyi néni alakját. Nagyon 
jó érzés, az ember ritkán jut ennyire szélsőséges 
karakterhez. Nagyon be lehet dobni a gyeplőt, 
nagyon nagy energiát lehet beletolni, nem ap-
róságokon múlik, hanem nagy gesztusokon. 
– Születési hibám az optimizmus és a vidámság. 
Boldog vagyok ezért az egy előadásért is. Úgy 
mentünk neki, hogy most ezt a fióknak csináljuk, 
és annál ez az egy is sokkal-sokkal jobb.
És akik most nem tudták megnézni a darabot, 
vigaszul elmondjuk, hogy jövőre a Kőszegi Vár-
színházban nyolc alkalommal játsszák Göttinger 
Pál: Az Öreghíd alatt című komédiáját. Tehát jö-
vőre veled ugyanitt!

Kiss János
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A Kreatív Város szimbóluma
Június 24-én átadták a világra szó-
ló Városkutat. A történet 2019-ben 
kezdődött, amikor Konkoly György 
restaurátor elvégezte az 1766-ból 
származó copf stílusú műemlék fel-
újítását. Pompás lett a belváros jel-
legzetes épülete. Az ivóvíz mellett 
már zenét is szolgáltat, 
érdemes a kőszegi ha-
rangszó időpontjában arra 
felé sétálni. Aztán:16.00 
óra, 18.00 óra, 20.00 óra 
tájékán. Majd az éjszakai 
(21.30 óra)  sétálóknak  
Mizsei Zoltán: A nap nyu-
godni tér dallama jelzi az 
éjszakai pihenő kezdetét.
„Tartalom és minőség 
szerint egy jobb Városkút 
jött létre” – fogalmazta 
meg az átadás napján  
Básthy Béla polgármes-
ter. Miszlivetz Ferenc FTI-
iASK főigazgató szerint a 
város törekvése egybe-
esett az intézet kutatóinak 
innovatív gondolkodásá-

val. Hangsúlyozta, hogy a Városkút 
zenei szolgáltatásáért minden di-
cséret Mizsei Zoltán és Váczi Dániel 
kutatókat illeti meg. A professzor 
szavai szerint az átadott alkotás 
szimbolizálja a Kreatív Várost.

KZ

Kőszegiekért
A Kőszegi Polgárőr Egyesület ak-
tív létszáma 36 fő volt 2019-ben. 
Ők azok a személyek, akik részt 
vesznek csaknem minden rendez-
vényen, merthogy ők önkéntesen 
azért dolgoznak, hogy sokan mások 
gondtalanul szórakozhassanak. Júli-
us 2-án a képviselőknek számoltak 
be az elmúlt évi tevékenységükről. 
A testületi ülésen a városvezető 
Básthy Béla, és több képviselő kö-
szönetét fejezték ki a polgárőrség 
tagjainak az elvégzett munkáért.  
Mindebben meghatározó szerepet 
vállalt Méhes Attila elnök.
Az egyesület működési költsége 
közel 1,2 millió Ft, amelyet ki-

zárólag a szolgálatteljesítéshez 
szükséges eszközökre fordították. 
A várostól 400 ezer Ft támogatást 
kaptak, a megyei szövetségtől 600 
ezer Ft-ot. Saját, önálló szolgálatot 
és rendezvénybiztosítást 21 alka-
lommal, 128 fővel, 401 órában, a 
rendőrséggel közös szolgálatot 8 
alkalommal, 29 fővel, 76 órában 
végeztek el.
Hét kőszegi focimeccsen 26 fő 
78 órában látta el a rendezvény-
biztosítás feladatát, és ötször 
Kőszegfalván 13 fő 39 órában. 
Szeptemberben az iskolák előtti 
gyalogátkelőhelyeken irányították 
a diákok biztonságos közlekedését. 
Összesítve: a városlakókat 272 fő-
vel 789 órában szolgálták. 

KZ

Útfelújítás
A képviselők július 2-án arról ha-
tároztak, hogy az önkormányzat 
útfelújításra nyújt be pályázatot. 
Eredményes döntés esetén az aláb-
bi utcákat újítják fel: Szent Lénárd 
utca (68 m) - Petőfi tér nyugati ág 

(Szt. Lénárd u. – Rohonci u. között 
- 262 m) - Rohonci utca (Rákóczi 
u. – Petőfi tér között - 74 m). A 
beruházás tervezett bruttó költsé-
ge: 54 950 100 Ft. A maximálisan 
igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás 40 millió Ft. A szükséges 
önerő összege a 2021. évi költség-
vetésből legalább 14 950 100 Ft.
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„Gyárfütty Kupa” 
minden idők legbolondosabb bicaj versenye

AUGUSZTUS 1-jén egy mókás verseny lesz, nevezési díj nélkül, ahol 
az a ciki, ha a legújabb bringás mezedben, a legújabb karbon vagy 
alubringáddal állsz rajthoz. Itt külön elismerésben részesülsz, ha 
svájcisapka van a nyeregre húzva, ha rozsdás és nyikorgó a láncod, 
ha a pedálnak csak a tengelye van meg, ha a dinamó feje egy darab 
locsolócsővel van megtuningolva, ha valami mókás vagy régi időket 
idéző ruhában tekersz. Talán még egy rendőr is jó lenne, aki mindenkit 
figyelmeztet ezért vagy azért és nem büntet. Így volt ez régen! Minden 
belefér, csak a fantázia szab határt!
Nincs más dolgotok, mint előásni a sufniból a nagymama, nagypapa bica-
ját vagy bármit, ami már feledésbe merült! Lehet kemping, tacskó, bmx, 
„a mezőre járó” fekete 28-as, osztrák import citybike. Lényeg meg a két 
kerék és hogy guruljon! 
A versenyen nemcsak a leggyorsabbak lesznek kategóriánként díjazva, 
hanem szempont lesz az ötletesség, az egyediség, ha valami ritka vagy 
különleges bicajjal álltok rajthoz, korra és nemre való tekintet nélkül! 
A lényeg, hogy egy vidám közös gurulás legyen, ami verseny és 
séta tempóban is teljesíthető. 
A verseny másik küldetése, hogy emléket állítson annak a több ezer kő-
szegi munkásnak, akik a város gyáraiban a délelőtti műszak befejezése, a 
két órai gyárfütty után nyeregbe pattantak, hogy hazatekerjenek és meg-
töltötték a város utcáit.
Rajt a TESCO parkolóból vagyis az egykori Posztógyár területéről a 14 
órai gyárfüttyhöz igazítva! A 2,7 km távolság célpontja a Jurisics tér, mó-
kás eredményhirdetéssel, tombolával a résztvevők között, ahol két új 
Schwinn kerékpár (egy női és egy férfi) is gazdára talál!
Egész délutános programként a verseny után a belvárosban lesz 

Kőszeg első Bringás zsibvására, 
ahol bárki eladhatja megunt, kinőtt bicaját, dédelgetett ritkaságát vagy 
bármilyen ezzel kapcsolatos cuccát, alkatrészét. 
A rendezvény „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” TOP-
3.1.1-15-VS1-2016-00001 számú projekt részeként Kőszeg Város Önkor-
mányzatának megbízásából, a Kőszegi Kerékpáros Egyesület szervezésében 
valósulhat meg !

Kérdés: ki kapott többet?
Messziről látszanak az Abért-tónál 
a kerékpáros pihenő esőbeál-
lói (fotó), és zajlik a kerékpáros 
pihenő- és infópont építése a 
Rőtivölgyben, illetve a Temető ut-
cában. Esőbeállók, padok, asztalok, 
szerelőállvány, hulladékgyűjtők 
szolgálják majd a kerékpároso-
kat. Az Abért-tónál szinte az első 

naptól (július 2.) megpihentek a 
kerékpárosok a telepített padokon. 
Az épülő kavicsos bicikliút július 
elején félkész állapotban volt, de 
a biciklisek gyorsan felfedezték az 
új, de félkész utat. Néhány autós 
is, aki azt gondolhatta, hogy neki 
épült. A három pihenő turisztikai 
információkkal is szolgálja majd a 
kerekezőket. Mindez Kőszeg Város 
Önkormányzata és a VELOREGIO 
projekt forrásaiból valósulhat meg.
Nyár közepén megkezdődik a Kő-
szeget Ausztriával összekötő 1,3 km 
hosszú aszfaltos kerékpárút építése. 
Kiindulási pont a Rőtivölgyi út, vég-
pontja a jelenleg épülő határátkelé-
si szakasz. A korábbi vasúti töltésen, 
árnyas fákkal védett túraútvonalon 
lehet majd – várhatóan már az év 
végén – az új úton kerekezni. A 
TOP Fenntartható turizmusfejlesz-
tési program legnagyobb kőszegi 
elemének kivitelezését a Kőszeg - 
Ausztria új határátlépési pontját is 
építő VértesAszfalt Kft. végzi.

Biztosra vehető, hogy az új útsza-
kasz ugyanolyan népszerű lesz, 
mint a Kőszegfalvára vezető új 
kerékpárút. A jó minőségű asz-
faltozott utat már kora tavasszal 
használták a biciklisták. Június 19-
én megtörtént a hivatalos átadása 
egy rövid ünnepség, kerékpározás 
keretében. (fotó) A vasúti átkelőtől 

Kőszegfalván lévő Vasút utcáig ha-
lad az új kerékpárút. Mindez a Vas 
Megyei Önkormányzat és Kőszeg 
Város Önkormányzata által alkotott 
konzorcium nyertes pályázatának 
keretében valósult meg 105 mil-
lió Ft értékben. Az új 600 méteres 
szakasz megépítésével szabályosan 
és biztonságosan elérhetővé vált a 
Kőszegtől az Abért-tó, ahol egyre 
többen töltik el szabadidejüket. Eh-
hez a projekthez tartozik a Pogányi 
út mellett, az északi oldalon meg-
épült 600 méteres új kerékpárút is. 
Mindkét út építésekor profi munkát 
végeztek az építők, a bicikliutak 
hasznosságához nem férhet kétség.  
Mindezekhez kapcsolódva a for-
galmi rend is változott. A kőszegi-
ek jól ismerik a 900 méter hosszú 
nyitott kerékpársávot a körgará-
zsoktól a Temető utcáig. Már el-
fogadott, hogy a kerékpársávon 
a biciklisnek van elsőbbsége, és 
az autós is használhatja, ha nem 
gátolja a kerékpáros közlekedését.

Nagy kérdés: ki kapott többet az 
elmúlt években? Az autósok vagy 
a kerékpárosok az épített parko-
lók, (kerékpár)utak révén az elmúlt 
években megtörtént és folyamat-
ban lévő (Kiss János utca, Várkör) 

fejlesztések során. A választ adják 
meg a közlekedők! 
Kőszeg azért maradjon, legyen a 
kerékpárosok, a tiszta levegő vá-
rosa. 

KZ



 XXX I I I . ÉVFOLYAM, 7 . S ZÁM   2020 . JÚL IUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

9

AK
TU

ÁL
IS

Áfonya utca
A Temető utcán felfelé haladva a 
Szabóhegy irányába, balra leágaz-
va a Kökény utcából nyílik, az öre-
gek által nevezett Fekete földeken 
kialakított új utca egyike.
Az áfonyát mi, kőszegiek bari-
szőlőnek nevezzük, és a múltban 
„fésűvel” gyűjtötték az erdeinkben 
mindenfelé gyakori fekete áfonya 
ízletes gyümölcsét. Bogyója  ben-
zoesavat tartalmaz, így a megfelelő 
gyümölcstartalmú áfonyalekvárok-
ra nem jellemző a penészedés.
A boka fölé magasodó apró levelű 
cserjék borítják a földet, sűrű, csip-
kés hálót formázva. A figyelmes 
erdőjáró júliusban-augusztusban 
apró, mélykék bogyócskákat pillant-
hat meg a levélkék rejtekében. Más 
vidéken a magyarok feketekukujza, 
feketekokojza, kakóca, kakojza, fe-
kete áfonya, fekete kukojsza, áfinya, 
áfinyála, háfonya, háfinya, fekete-

meggy, havasi meggy, boronyica 
néven is nevezik. Ismeri és kedveli 
a Kárpátok minden népe.
A stájerekben, az Alpok egyre 
magasodó vidékén később érik, a 
kőszegi hegyekben júliusban szed-
hető. Az áfonyát nemcsak üdítő 
szemezgetéssel szedegették, ha-
nem kis staniclikban piaci cseme-
gének szánták, hosszasan kellett 
volna hajlongani érte. 
Ehhez találták ki az áfonyafésűt, 
amely Vas megyétől Norvégiáig ha-
sonló módon készült. Igaz, a skan-
dinávok nyéllel ellátott áfonyasze-
dőt használnak. Vele a növények 
alá nyúlva, majd lassan felfelé és 
oldalt fésülve egyszerre nagyobb 
mennyiségű áfonyabogyót lehetett 
összelapátolni. Így haladósabb volt 
a szedés, kevésbé festette kékre-li-
lára az ember kezét.
Fekete Áfonya tudományos neve 
Vaccinium myrtillus. Innét eredhet 
a Mirtill női név, jelentése: áfonya.

Plechl Ildikó

Az igazi nyertesek
Idén tavaszra elkészült a város 
újabb gyümölcsös kertje és az oda 
vezető zártkerti út. A Bechtold Ist-
ván Látogató Központtól indulva 
kell haladni a Bersek József utcán. 
Az arrajáró a zártkerti gyűjtőút és 
a mellette húzódó vízelvezető árok 
590 méteres szakaszának teljes 
rekonstrukciójával találkozik. Biz-
tonságossá, megközelíthető vált a 

Szabó-szőlők dűlő. A megépítésé-
hez az Agrárminisztérium zártkert 
revitalizációs programjából elnyert 
10 milliós támogatásához további 
1,7 millió forintot tett hozzá  Kőszeg 
Város Önkormányzata. A város tel-
kén létesült gyümölcsligetbe sze-
lídgesztenyét, diót, birset, valamint 
mandulát, naspolyát és házi berke-
nyét is telepítettek. A GesztenyeKék 
Természetbarát Egyesület önkénte-
sei a terület megtisztításában, a fa-
csemeték elültetésében, védőhálók 
kihelyezésében és a füvesítésben is 
segédkeztek. Közel 3000 négyzet-
méternyi – évek óta hasznosítatlan 
– városi terület került művelés alá. 
A városi gyümölcskert elősegíti a 
napjainkban ritkaságnak számító 
hagyományos gyümölcsfajták újbóli 
elterjedését. A Bersek utcában élők, 
vagy inkább ottani háztulajdonosok 
is igazi nyertesek, hiszen jó hegyi 
úton tudnak közlekedni.
A GesztenyeKék Természetbarát 
Egyesület információs táblák fel-
állítását tervezi a zártkerti gyümöl-
csösben, hogy az újonnan telepített 
gyümölcsfajtákat, a zártkerti mező-
gazdasági kultúrát a helybéliek és a 
turisták is jobban megismerhessék.

Törzse kilenc méter
A környékünkön két nagyobb 
méretű, idős korosztályba tarto-
zó platánfa található. Az egyik 
Peresznyén a tó mellett, a másik 
Kőszegen, a Városmajor fő épülete 
mögötti (fotó) parkban, ahol má-
justól megújult zöldövezet várja az 

ott sétálókat. A juharlevelű platánfa 
helyi védettséget élvez. A platánok 
jellemzője, hogy nagyon magas 
kort is megérhetnek, a Városma-
jorban lévő fa életkorát 150 – 200 
évre becsülik. A törzsének kerülete 
megközelíti a kilenc métert, ma-

gassága a 28 mé-
tert. A természet 
csodája, ahogy a 
széles törzsből el-
ágaznak a vastag 
ágak. A platánfa 
másik jellemzője, 
hogy a kéregréteg 
2-5 évenként levá-
lik, a fatörzs a növe-
kedésével leszórja a 
védőréteget.
Kőszeg egyik csodá-
jának lehet nevezni, 
a Városmajorban 
megtalálható pla-
tánfát. Májustól 
nemcsak a fa, ha-
nem a környezete is 
csodaszép.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: Házi Petra – Tóth Péter, Miletits Szimonetta – Baranyai 
Dávid, Mag Barbara – Baráth Tibor Gábor, Budai Barbara – Horváth 
Dániel Tamás, Dan Dzsenifer Mónika – Toldi Sándor, Kiss Viktória – 
Gadó Gábor Imre, Tilkovics Hédi – Horváth-Juhász Bálint.

HALÁLOZÁS: Milos István, Sárközi Kálmán, Tanai György József
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24 db vásárlásával
SPÓROLJON 

TÖBBET!
537 Ft/l 189  Ft/db

Ferrosüt Zsemle, Kifli

1299 Ft/kg 1299 Ft/kg

29 Ft/db

Coccolino 
Öblítő-

koncentrátum
Blue Splash 

 vagy Sensitív 
1,05l, 570 Ft/l 

Domestos
24H Pine Fresh

 vagy Citrus Fresh 
750ml,  665 Ft/l

Heineken Sör 
Dobozos 0,33l, 603Ft/l 

299 Ft/db

Watt
 Energy 

Drink  
Classic vagy Alma-Körte 
vagy  Fehéreper&Guava 

vagy Görögdinnye-Egres 
0,25l 636Ft/l  

Suzy Ital
Alma  vagy

 Kékszőlő vagy 
Őszibarack  12%  1l,

Magyar 
 Tejföl 

20 % 330g, 876Ft/kg

Kinder 
Pingui 

30g, 4633Ft/kg 

Tolle
 Esl Tej
 1,5% 1l, 

229 Ft/db

179 Ft/db

499 Ft/db 499 Ft/db 599 Ft/db

159 Ft/db 199 Ft/db

669 Ft/db

289 Ft/db 139 Ft/db

Pick 
Téliszalámi

Körtálcás Sz.Vg.  70g,  9557Ft/kg  Sertés Comb ElőhűtöttCsirkemell Filé Előhűtött

 Finonimo 
Szalámi 

Kárpát vagy Felvidéki vagy Mix 
Szvg. 75g, 3987Ft/kg 

Tento
 Extra Strong 

vagy Innovations
  Konyhai Kéztörlő 

3 Rétegű 2 Tekercs  250Ft/db  

KoszegiHirdetes_202007_01.indd   1 2020.07.08.   14:29:05
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Az M87-es útról 
÷Szombathely és Kőszeg közötti 
közúti kapcsolat fejlesztésének 
előkészítése” elnevezésű projekt 
előkészítése során a Szombathely 
és Kőszeg közötti 14 km hosszú 
2x2 sávos szakasz – fizikai elvá-
lasztással –, valamint a Kőszeget 
keletről elkerülő és az ors zágha-
tárig tartó mintegy 4,7 km hosz-
szú 2x1 sávos főúti szakasz kerül 
megtervezésre egy db szintbeni, 
három db különszintű csomópont-
tal – kaptuk kérdésünkre a választ 
Hideg András, a beruházás véghez-
vitelében illetékes NIF Zrt. kommu-
nikációs igazgatójától.
A nyomvonal a tervezett Söptei úti 

új különszintű csomóponttól indul-
va 2x2 sávos, fizikai elválasztással 
rendelkező főútként északról ke-
rüli el a Szombathelyi repülőteret, 
majd Gyöngyösfalu, Lukácsháza, 
Kőszegfalva és Kőszeg települése-
ket Kőszeg – Centrum csomópontig. 
Innen 2x1 sávos kialakítással halad 
tovább a magyar-osztrák határig. 
A nyomvonalon a települések 
megközelítése érdekében három 
különszintű csomópont kerül kiala-
kításra:

• Gyöngyösfalu csomópont (új 
bekötéssel a település felé), 

• Lukácsházai csomópont (87 sz. 
közúti folyosó – 8641 j. ök. út), 

• Kőszeg – Centrum csomópont 
(87 sz. közúti folyosó – 8627 
j. ök. út), 

valamint egy darab szintbeli cso-
mópont – Kőszeg északi csomó-
pont – kerül kialakításra, mely 
csomóponttal csatlakozunk a je-
lenleg építés alatt lévő 87. számú 
főút Kőszeg (HU) – Rattersdorf 
(Rőtfalva AT) országhatár közötti 
szakaszhoz.
A nyomvonalon 2 darab külön-
szintű átvezetés kialakítása is 
szükséges. Egy mezőgazdasági 
földút átvezetése Lukácsháza tér-
ségében, valamint a 8636 j. ök. út 
különszintű átvezetése (87 sz. köz-
úti folyosó – 8636 j. ök. út).
A tervezés magában foglalja a 
8641 j. ök. és 8627 j. ök. utak 
meglévő 87. sz. főútig történő 
felújítását, valamint a 8636 j. ök. 
különszintű átvezetés miatti át-

építését/felújítását is, továbbá a 
nyomvonal által kettévágott terü-
letek kiszolgálására párhuzamos 
földutak, 5 db vadátjáró és egy pár 
pihenőhely kialakítását is. A teljes 
tervezendő főpálya hossza mintegy 
18.7 km.
A projekt célja a települések elke-
rülése mellett azok gyorsforgalmi 
úthálózatba való csatlakoztatása, 
a települési, térségi elérhetőség 
javítása, valamint – kapcsolódva 
az osztrák oldalon épülő B61 jelű 
úthoz – a nemzetközi elérhetőség 
javítása is.
A kiválasztott nyomvonal enge-
délyes terveinek elkészítésére vo-
natkozó közbeszerzési eljárás a 
szerződéskötés szakaszában van. 
Július hónapban megkezdődhet a 
tervezés, jogerős építési engedélyt 
várhatóan 2021. III. negyedévében 
kaphat az útépítés. Régi álom valósul meg

A GYSEV Zrt. tervei szerint a Szom-
bathely – Kőszeg vasútvonalon 
az idei évben komplex korszerű-
sítési munkálatok kezdődnek. A 
felújítás előkészületeit láthatják 
a Kőszegfalva felé kerékpáro-
zók. (fotó) A kiadott tájékoztatás 
szerint júliusra elkészült egyrészt 
a fejlesztéshez szükséges megva-
lósíthatósági tanulmány, másrészt 
a kivitelezési terv, és megtörtént 
a szükséges engedélyek beszerzé-
se. Fontos az is, hogy a kivitelezési 
munkálatokhoz szükséges közbe-
szerzés is megkezdődött.

A kivitelezés részeként megvalósul 
Kőszegen az önkormányzat által 
elképzelt intermodális csomópont, 
vagyis egy korszerű, közös, a vas-
út és az autóbuszos közlekedést is 
kiszolgáló peron. Az autóbusz állo-
más áthelyezésével a Liszt Ferenc 
utcaiak régi álma valósul meg.
A fejlesztés része, hogy korszerűbb 
lesz a Kőszeg-Szombathely vasút-
vonal. Ennek keretében elvégzik a 
szükséges pályavasúti munkálato-
kat, valamint hét megállóhelyen 
az utasok számára magasperonok 
épülnek, új peronbútorzattal, 

esőbeállókkal és 
térvilágítással. A 
munkálatok ré-
szeként korsze-
rűbb lesz a vizuális 
utastájékoztatás is 
a 18 km-es sza-
kaszon. Kőszegen 
részlegesen meg-
újul az állomás 
épülete is.
A beruházásnak 
köszönhetően a 
fejlesztés lezárását 
követően a jelenle-
ginél sokkal kényel-
mesebb, komforto-
sabb körülmények 
között lehet majd 
utazni Kőszeg és 
Szombathely kö-
zött.
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Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám augusztus 17-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a 2. oldalon megadott elér-
hetőségeken szíveskedjenek megtenni! 
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Nagy  a kísértés
Az FTI-iASK online megtartott 25. 
Nemzetközi Nyári Egyeteme sike-
resnek bizonyult, annak ellenére, 
hogy kockázatosnak tűnt a megva-
lósítása.
A COVID-19 korlátozásainak hó-
napjaiban gyakran hallottuk és 
mondtuk, hogy mostantól kezdve a 
világ soha többé nem lesz ugyan-
olyan. És hozzátettük: „De miként 
lesz más?” A válasz pedig ez volt: 
„Fogalmunk sincs.”
Az FTI-iASK Nemzetközi Nyári 
Egyeteme Közép- és Kelet-Közép-
Európa legidőszerűbb politikai-
szociológiai-kulturális témáinak 
megvitatására szolgáló esemény. A 
koronavírus miatt az FTI-iASK-nak 
szembesült a dilemmával: meg-
szervezze-e vagy elhalassza az idei 
Nyári Egyetemet. Az intézet fiatal 
munkatársai javasolták: a kurzus a 
világhálón való megszervezését.
Az egyetem öt napjának 40 előadó 
és panel-résztvevő egymástól távol 
eső helyekről (Tallin, Toronto, Moszk-
va, New York és Bécs), de a Bermu-

dából, Kubából, Indiából vagy ép-
pen Peruból is bekapcsolódott.
Izgalmas témák között szerepelt 
Kelet-Közép Európa gazdasági 
válsága; az alternatívák a Délke-
let-Európából, Oroszországból és 
Közép-Európából nézve; Európa 
jövője a COVID-19 után; kockázat-
értékelés és a kulturális racionalitás. 
Az előadók között ott volt Schöpflin 
György, Erhard Busek, Sean Cleary 
és Bogyay Katalin, valamint olyan 
ismert tudósok, mint Lyubov 
Shishelina, Navracsics Tibor, Ivan 
Vejvoda, Dion van den Berg and 
Farid Tabarki. Az érdeklődés a na-
pok múlásával egyre aktívabbá vált. 
Mi volt a nyári egyetem sikere: Ott-
honról is ott lehettünk, és egy sor 
elgondolkodtató téma.
Nagy a kísértés, hogy virtualitáson 
menjünk-e tovább. Valószínűleg 
nem, de mi az egészséges arány 
a helyszíni és a távoli, az online és 
az offline tudományos diskurzus 
között?

Polgár Viktor

Megcsillant 
A vírus okozta bezártság után Kő-
szeg Város Koncertfúvószenekara 
először a piacnyitás napján fog-
lalta vissza magának a teret. Fül-

bemászó fúvószenével fogadta a 
vásárlókat, vendégeket. Másnap, 
július 5-én csatlakoztak a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szö-
vetség  – „Újra miénk itt a tér” 
– felhívásához, és újra igaz lett a 
régi igazság. A kőszegi fúvósoknak 

csak zenélni kell, és 
megtöltik a teret. A 
Jurisics téren léptek 
a közönség elé, ahol 
a koncertet kezdő 
Himnusz hang-
jai valódi ünneppé 
változtatta az első 
zenés estét. Aztán 
a műsorfolyamban 
alig lehetett követni 
az ismertnél is is-
mertebb dallamokat, 
amelyek egységessé 
hangszerelve hang-
zottak el. A hangsze-
reken megcsillant a 
kék égbolt, a Város-
háza, és csodálatos 
nyári időben a taps a 
népes hallgatóságtól 
érkezett.

KZ   

csak zenélni kell, és 

Jurisics téren léptek 
a közönség elé, ahol 
a koncertet kezdő 

jai valódi ünneppé 
változtatta az első 
zenés estét. Aztán 
a műsorfolyamban 
alig lehetett követni 
az ismertnél is is-

amelyek egységessé 

zottak el. A hangsze-

érkezett.

Aktívan a Natúrparkban vetélkedő 2020.

 

Rajzolj, mutogass, írd körül!
Lezárult az 5. alkalommal meg-
rendezett, Aktívan a natúrparkban 
című vetélkedősorozat Kőszegen. 
Négy kategóriában összesen mint-
egy  80 fő, 19 csapat versenyzett. 
Fődíjként minden korcsoport 1. he-
lyezettje „ÍROTT KÖVET” kapott az 
egyesülettől, e mellett a döntőben 
résztvevő 1-3. helyezett csapato-
kat – szponzorok felajánláisaiból – 
ajándékcsomagokkal jutalmazták a 
szervezők.

A fődíj a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt. által felajánlott 28 fős, két-
napos teljes ellátással biztosított 
Stájer-házi tartózkodás erdei prog-
rammal, melyet a 7-8-. korcsoport 
nyertesei, a Gyöngyöslányok nyer-
tek meg.
EREDMÉNYEK:
Középiskola 
1. Foltos szalamandrák – 2. STARS 
(Mindkét csapat az Evangélikus 
Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 
Informatikai Szakképző Iskola és 

Támogatta a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-
00011 azonosítószámú Sokszínű 
együttélés – helyi identitás és kohézió 
erősítése közösségfejlesztési módsze-
rekkel című projektben megvalósítandó 
3.c. Otthonunk az Alpokalja program-
sorozat –  Az Írottkő árnyékában al-
program 

76 éve
1944. június 18-án a kőszegi get-
tóból Szombathelyre szállították a 
kőszegi és a környéki élő zsidó férfi-
akat, nőket és gyermekeket.  A gettó 
épületétől, a hajdani Deutsch Artúr 
háztól csendőrök kísérték a vasútál-
lomásig, ahol vagonba rakták őket.
A szombathelyi gettóból július 3 – 
4. között az auschwitz-i haláltábor-
ba szállították, ahol a gyermekekre 
és az időseket azonnali halál várt. 
Emlékezzünk, és nem felejtünk! 
Soha többé Shoat.

dr. Gürtler Katalin 

Mély fájdalommal tudat-
juk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, 
hogy VASKÓ IMRÉNÉ 
született Kékedi Piros-
ka 2020. május 29-én, 
életének 85. évében el-
hunyt.

A gyászoló család

Kollégium, Kőszegről érkezett. Fel-
készítő tanár: Illés Péter)
7 – 8. korcsoport: 1. Gyöngyös-
lányok (dr. Tolnay Sándor Általános 
Iskola Gyöngyösfalu, felkészítő ta-
nár: Pappné, Markó Erzsébet) – 2. 
Sivatagi rohamkukacok (Bersek Jó-
zsef Általános Iskola, Kőszeg; felké-

szítő tanár: Tóth-Percze Mária) – 3. 
Mókus őrs (Dr. Nagy László EGYMI 
Beszédjavító, Kőszeg; felkészítő ta-
nár: Kovácsné Marton Erika) 
5 – 6. osztály:1.Erdei tündérek 
(Béri Balog Ádám Általános isko-
la Kőszeg, felkészítő tanár: Vértes 
Ildikó) – 2. Szárnyaló vándorok 
(Bersek József Általános Iskola, 
felkészítő tanár: Tóth-Percze Má-
ria) –  3. Felemások (Bersek József 
Általános Iskola, felkészítő tanár: 
Tóth-Percze Mária)
Felnőtt – Család 1. Nagy Négyes 
(Dr. Nagy László, EGYMI Beszédja-
vító csapata) – 2. Andalgó-k (csa-
ládi kategória) – 3. Csánki család 
(családi kategória) 

Négyéves kislány
Július 12-én az Isteni Ige Társasága Missziós Házában szentmisét mu-
tattak be a balesetet szenvedett négyéves kislány gyógyulásáért.
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A tűzoltóinkról
az ügyeleteseket is igyekeztünk 
elszeparálni, a közösségi életet 
szigorúan korlátoztuk, hogy az 
egységeink egészségét hatéko-
nyan óvjuk – mondta Seper And-
rás tűzoltó ezredes.
Intézkedéseik sikeresek, nem volt 
soraikban megbetegedés. Speciális 
feladataik közé tartozott: a Kálvá-
ria utcában lévő idősek otthonának 
fertőtlenítésében részt vettek. 
A vírus átrendezte a tűzoltók nap-
jait. Közel négymillió forint értékű 

A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület 2018-ban ünnepelte 150 
éves jubileumát. Azóta a hétköz-
napjaik kevésbé kaptak nyilvá-
nosságot, pedig hol csendben, hol 
szirénával töretlen lelkesedéssel 
végzik feladataikat.
A járvány tűzoltóink életét is meg-
változtatta, korlátozta az élénk 
közösségi életüket, a Szent Flórián-
napot is szűk körben ünnepelték.
– Számunkra is fontos feladat 
volt, hogy az állományt védjük, 

támogatást céloztak meg. Közös-
ségi terüket otthonosabbá tették, 
a klubhelyiség Derdák Gusztáv 
segítségével polcrendszerrel bő-
vült. Önzetlen külsős polgári se-
gítségnek köszönhető az is, hogy a 
környezetük megszépült a kiültetett 
virágokkal. Az ifjúsági csapatok is 
kényszerpihenőn voltak, de július-
ban újra indult az „élet”. A meg-
szokott vaihingeni táborozásukat a 
jövő esztendőben tartják meg. 
Az új laktanyában – beosztásuknak 
megfelelően – 45 készenlétet ellá-
tó tűzoltó szolgál. A női és az ifjú-
sági raj létszáma 15-20 fő között 

mozog. A teljes tagság létszáma 
80-100 fő között van. 
Az enyhítések után az oktatótermük 
újra megtelhet élettel. A SCHOTT 
Hungaria Kft. segített a műhely 
berendezésében, a nagy garázsban 
elszívót állítottak üzembe, a kis-
garázsokba pedig új polcrendszert 
szereltek fel, és új kompresszor 
kezdhette meg a működését. 

TáF

Keresd meg!
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes is 
kényszerpihenőre szorult a járvány 
alatt, de egyre többször találkozha-
tunk velük ezután a városi rendez-
vényeken. A járvány enyhülését kö-
vető színrelépésük még májusban 
volt. Ebben az esztendőben is ők 
táncolták ki a májusfát, de az állí-
táskor is ott vannak mindig. A ha-
gyomány keletkezésének története 
„megörökítésre” érdemes! 
Dvorák László ötlete volt, a „Köss 
egy szalagot a májusfára-moz-
galom”. Ebben az esztendőben 
is lehetőséget kaptak a civil szer-
vezetek, az egyesületek, hogy szí-
nesíthessék a Fő téren magasodó 
fát, május 31-én pedig egy másik 
felszólítás, a „Keresd meg a szala-
godat!” adott lehetőséget a külön-
leges ünneplésre, a kitáncolásra. Az 
együttes a járvány miatt külön nem 
tudott felkészülni, de naprakészsé-
güket mutatta, hogy a hosszú ki-
hagyás után is gyakorlottan járták 
a körtáncot. Szükségszerűen a ter-
vezett koreográfián is változtattak, 
hiszen ebben az évben pünkösdre 
esett a kitáncolás napja. Soraikban 
az önkéntesen jelentkező legkiseb-
bek és az „öregek” is ott ropták. 
Ez volt az első olyan találkozásuk, 
amikor nagyobb létszámban – kö-
zel negyvenen – megjelenhettek a 
Hajnalcsillag-családtagok.
Az együttes megkereste a szalag-
ját, de vannak még olyanok, ame-
lyek megmaradtak. „Aggodalomra 
azonban semmi ok” – mondta vic-
cesen Dvorák László elnök, hiszen 
a szalagok náluk átvehetők. A mu-
lasztók – egyeztetés után – vissza-
kaphatják a májusfa-emléket még 
júliusban is!

TáF.
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Zarándokoltak Máriacellbe
„Boldog az ember, akinek ereje 
benned gyökerezik, s akinek szí-
ve zarándokútra készül” – Hurgoi 
Sándor atya ezt az idézetet adta a 
Zsoltárok könyvéből (83) minden-
kinek, és külön áldásban részesítet-
te az indulókat június 24-én. 
„Tizenöten vállalták, hogy, mint 
századokon keresztül, töretlen hit-
tel, szeretettel vigyék a Szűzanyá-
hoz hálájukat, örömeiket, kérései-
ket” – tudtuk meg. –„Vitték azokét 
is, akik ebben az évben – a járvány 
miatt – csak lelkileg tudtak együtt 
lenni a kis közösséggel.”
Az itthon maradottak kérése így 
fogalmazódott meg: „Mária pa-

lástja védje őket az úton!” Imákkal, 
kedves üzenetekkel támogatták 
a csoport tagjait. Sanyi atya, aki 
Payerbachba szentmisét mutatott 
be, csütörtök este és péntek reggel 
is önzetlenül szolgálta a csoportot. 
Örömmel tapasztalták: „az igazi 
cél megvalósult. Lélekben meg-
erősödve, hálával a szívünkben 
köszönthettük égi édesanyánkat a 
máriacelli Bazilikában.”
Útjuk során többször is eleredt a 
zivatar, ennek ellenére a négy nap 
alatt egyszer sem áztak meg! A 
harmadik este még jégeső is volt, 
de akkor is, már mindenki beérke-
zett a biztonságot nyújtó szállás-

helyre. Ahogyan az 
évek óta kialakult, 
az utolsó pihenő-
helyen az autóval 
érkezők kis csoport-
ja finom falatokkal 
kedveskedett a fá-
radt vándoroknak. 
Énekszó és ha-
rangzúgás jelezte, 
amikor a kegyhely-
re megérkeztek a 
kőszegiek! A ma-
gyar származású 
Sebestyén atya fo-
gadta a csoportot, 
és ő mutatta be a 
szentmisét is. Az 
idei zarándoklat a 
Himnusz hangjaival fejeződött be. 
Ott, ahol máskor csoportok soka-
sága folyamatosan váltja egymást, 
most szinte kihaltak voltak az ut-
cák, de „ha Isten is úgy akarja, 
jövőre is itt leszünk”, fogalmazták 

meg a kőszegiek. Máriacell derűs 
éggel búcsúztatta a magyar zarán-
dokokat.
(A csoport hálás szívvel gondol a tá-
mogatókra, és ezúton is megköszöni 
a sok segítséget, amit kaptak!)

80. születésnap
Sebestyén Ernő Liszt Ferenc-díjas 
hegedűművész július 9-én ünne-
pelte a 80. születésnapját. Kőszeg-
re 15 éve költözött, megelőzően 35 
évet élt Németországban. Az édes-
anyja szülőföldjének közelébe tért 
vissza idős korára Sebestyén Ernő, 
aki a világ legjobb hegedűművé-
szei közé tartozik. Öt kontinensen 
muzsikált, négy nemzetközi ver-
senyt nyert meg, 11 hanglemez-
készítő cég felvételen rögzítette 
hegedűművészetét.
Tizenkilenc évesen próbajátszás 
után felvették hegedűsnek az Ope-
raházba, majd 1963-ban megkap-
ta a koncertmesteri állást, életre 
szóló barátságot kötött Ferencsik 
János karmesterrel. 1970-től Ber-
linben folytatta a pályafutását. 
1971 – 81-ig első koncertmester 
a „Deutsche Oper Berlin” zene-
karában. Majd 1983-tól 16 éven 

keresztül művészeti vezetője volt a 
Berlini Philharmonikusok Kamara-
zenekarának.
Sebestyén Ernő a világ öt földré-
szére utazott koncertről koncert-
re, komoly a tárháza azoknak a 
műveknek, amelyeket élete során 
megszólaltatott. 
Tanította is a fiatal tehetségeket, 
először 1965-től a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán. Majd 
Berlinben a főiskolán, ezt követően 
Augsburgban, a konzervatórium-
ban. A Müncheni Zeneművészeti 
Főiskola tanszékvezető profesz-
szoraként tanított 1990-től. Innét 
ment nyugdíjba 2005-ben. 
Kitüntetései: 1969. Budapest, 
Liszt Ferenc-díj, – 1989. Vercelli, 
ViottiD’oro – 1992. Genova, Máltai 
Kereszt – 1999. Budapest, Artisjus 
Bartók érem – 2015. Budapest,  
Magyar Érdemrend Középkeresztje.

Júliusra a vírus okozta korlátozások 
feloldása megtörtént, de továbbra 
is érvényes a „Vigyázzuk egymás-
ra!” kérés.  Ezt az üzenetet is tar-
talmazta Ágh Péter országgyűlési 
képviselő által Kőszeg lakosságá-
nak szóló oklevél, amelyet Básthy 
Béla polgármester vett át. Tartalma 
szerint az elismerést a kőszegiek 
kiérdemelték: „2020 tavaszi ve-
szélyhelyzet idején tanúsított fe-
gyelmezettségért, összefogásért 
és egymás iránt érzett felelőssé-
gért”.
Igen, amikor kihalt a belváros, és 
„a kávézók előtt üres teraszok 
és székek” álltak. Mostanra már 
eltűnt ez a világ, de valami bizto-
san megváltozott. Megmaradtak a 
reflexek, a boltok előtt távolságot 
tartva sorban állnak a vásárlók. 
Van némi bizonytalanság: vegyük, 
ne vegyük fel a maszkot. Ahogy 

Básthy Béla polgármester a piac-
nyitón megfogalmazta: Kőszegen 
lépett életbe először az, hogy az 
üzletekbe maszk használata mellett 
lehetett belépni.
Buszon, vonaton júliusban is csak 
így lehet utazni. A Dotto járja a 
kőszegi hegyeket idegenvezetés-
sel, szerda délutánonként a Fő 
térről rendszerint elindultak az ér-
deklődők egy-egy spontán módon 
szervezett városnéző sétára, de a 
korábbi nyári programok sokasá-
ga hamvaiba dőlt. Sok emberben 
megmaradtak a félelmek. A vírus 
nem múlt el nyomtalanul, jósolják 
a második hullámot. Az első sok 
kárt okozott a gazdaságnak.  A ke-
reskedőknek csökkent a forgalma, 
a hiányzó árbevételt aligha tudják 
pótolni. A parkolási díjat júliustól  
fizetni kell az új piactéren is!

KZ 

Sok kárt okozott

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

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Lukácsháza 
Az önkormányzata által a TOP 
4.1.1 kódjelű pályázaton az öt te-
lepülés (Gyöngyösfalu, Lukács-
háza, Kőszegpaty, Nemescsó, 
Pusztacsó) közös tulajdonában 
lévő Egészségház felújítására 105 
millió Ft támogatást nyert el. A 
pályázat keretében külön házior-
vosi és gyermek háziorvosi rendelő, 
védőnői helyiség kerül kialakításra. 
Akadálymentessé válik az épület, 
és komplex lesz a hőszigetelés, gé-
pészet. A gyógyszertári rész felújí-
tását önerőből kell megvalósítani. 
A Magyar Falu Program orvosi esz-

közök beszerzésére kiírt pályázatán 
az Önkormányzat 2.995.322 Ft 
összegben nyert el támogatást. 
Június 29-én a Közösségi Házban 
tartották nyolc település képvise-
lőinek együttes ülését a közrend, 
és a hulladékgazdálkodás téma-
körében. A védőnői beszámolót 
követően a pénzügyi beszámolót is 
tárgyalták a képviselő-testületek. 
A képviselő-testület döntött ar-
ról, hogy a Nagycsömötei u. 2.-28. 
közötti járdaszakasz és csapadékvíz 
elvezetés felújítására pályázatot 
nyújt be 39.670.000 Ft összegben 
50 % önerő biztosításával.
Képviselők döntöttek, hogy a 
Nagycsömötei -Tanács u. kereszte-

ződéstől a 87-es főútig lévő Tolnay 
Sándor u.-i szakasz zárt csapadék-
víz elvezetését és az egyoldali tér-
köves járda megépítését önerőből 
valósítják meg.
Július 5-én a Nemzedékek Park-
jában ültették el az év fáját a 
2019-ben született 13 gyermek 
tiszteletére. A Gyöngyház Óvoda 
lukácsházi óvodásai már rendelkez-
nek egy-egy fával a parkban, ők kö-
szöntötték a tavalyi évben született 
kicsiket az ünnepségen. Virág János 
polgármester elmondta: kiemelt 
feladatként kezelik a családok sor-
sát. Öröm a falu számára, hogy az 
új Varga Ottó utca benépesült fiata-
lokkal. Az ott élő gyerekek részére is 

elütették az év fáját, a sajmeggyet. 
Pungor László képviselő átadta a 
MAM cég ajándékát.
A július 11-ére tervezett Falunap 
ugyan elmaradt az idén Lukácshá-
zán, de a SCHOTT Lukácsháza SE 8 
csapat részvételével a Falunapi Kupa 
éjszakai labdarúgó tornát megren-
dezte a település műfüves pályáján.
Július 13 –25. között a Közösségi 
Ház kétszer egyhetes napközis tá-
bort szervez. A tábor költségeihez 
Lukácsháza és Gyöngyösfalu Ön-
kormányzata is hozzájárul.
Július 27-én a Közösségi Házban 
16.30 órától retró véradás lesz, 
amelyre várják a település és a tér-
ség segítő szándékú véradóit.

Egy lépés
Gyöngyösfalu: A falu szépítése 
tovább folytatódik az országos fásí-
tási programhoz kapcsolódva.
Több száz növényt adott erre a cél-
ra Józsa András kertész. Köszönet 
a felajánlásért. Az ültetés a torna-
csarnoknál kezdődött. 
Az önkormányzat által meghirde-
tett diákmunkára sokan jelentkez-
tek, három diák foglalkoztatására 

kaptunk támogatást. A dolgozói 
állomány egy fővel bővült, közfog-
lalkoztatás keretében, 100% álla-
milag támogatott fizetéssel.
A Magyar Falu Program keretében 
sikeresen pályáztunk a Ludadi or-
vosi rendelő berendezéseinek le-
cserélésére. 
Közel hárommillió Ft támogatást 
kapott a falu a rendelő felújítására.
A Hunyadi utca pályázata nem 
nyert, de keressük a megoldást.
Július elején élettel telt meg az 

iskola, az 1970-ben elballagott 
diákok találkoztak, és ünnepelték 
az elmúlt fél évszázadot. Fatalin ta-
nár úr és felesége Marika tanárnő 
együtt nosztalgiázott a volt diákok-
kal. Akkor 37-en végeztek.
A faluban is elindultak a TOP 5.3.1 
pályázat keretein belül a régi kéz-
műves foglalkozások tanfolyamai, 
helyszínt a Közösségi ház biztosítja.
Már csak egy lépésre vagyunk 
attól, hogy a régóta tervezett új 
utcánk (István király utca és Gyön-

gyös utca között) közmű hálózata 
kiépüljön, hogy építési telkek le-
gyenek. A tulajdonosok július 24-
én találkoznak vízközmű társulat 
alakítása érdekében. A szervezők 
várják az érintetteket, hogy több 
éves munkát lehessen lezárni, és 
elkezdeni az újat.
Az idén a külterületi utak és a 
körgát kaszálását egy helyi gazda 
végezte el társadalmi munkában.  
Köszönet érte!

Tóth Árpád

Borlovagok
Június 20-án az Európai Borlova-
gok Magyarországi Rendjének több 
régiójából Kőszegre érkeztek a tár-
sak.  Ezen a napon az EBMR köz-
gyűlést is tartott. Majd délután a 
Jézus Szíve-templomban a felvé-
teli és előléptetési ünnepségüket 
tartották ÷Isten és Bor Dicsőssé-
gére”. Részt vettek a Borbarát 
Hölgyek Lukácsházi Egyesületé-
nek tagjai és a Reziből érkezett 
borbarátok.

A Vas megyei Régió Lukácsházi 
Lovagi Székébe az alábbi előlép-
tetések történtek: Rendi taggá lé-
pett: Molnár Sándor és Virág János. 
Bortanácsosi előlépést kapott: ifj. 
Albert Csaba, Csejtei Péter. Horváth 
József és Kovács Lőrinc. Borbírói elő-
léptetést kiérdemelte: Albert Csaba, 
Kenyeri Dezső. Borlovaggá előlé-
pett: dr. Jónás Zsigmond és Völler 
László. Munkájuk elismeréseként az 
Európai Borlovagok Magyarországi 
Rendje Elismerő oklevelét és Bronz 
Lovagi Keresztjét kapta dr. Jónás 
Zsigmond, Kiss Ervin és Mándli Tibor.

ÓLMOD: Dr. Kolic Antal plébá-
nos által celebrált szentmisén a 
falu hívei köszöntötték Dumovits 
István atyát, aki 1978. óta látja 
el a faluban a papi szolgálatot. 

Az aranymisés plébánost 50 éve 
szentelték pappá. Személyében 
és papi hivatásában is aranyat 

érő atyát Hergovich Vincze pol-
gármester köszöntötte. Majd 
Mersich Mátyás az egyházközség 
világi elnöke arról beszélt, hogy a 
80. éves Dumovits István plébá-

nos tevékenysége a 
falu számára rendkí-
vüli érték. Az átadott 
ajándék a hívek kö-
szönetének a jelképe.
Ólmod, a „Leghű-
ségesebb falu” cí-
met viselő település 
lakossága június 14-
én szentmise kereté-
ben idézte fel a Tria-
noni Békediktátum 

tragédiáját. A persely adományo-
kat Narda leégett községházának 
felújítására adták át.

Aranymise: Dumovits István plébános augusztus 23-án tartja 
Horvárzsidányban az iskola udvarán felállított sátorban az ötven-
éves szolgálatra emlékeztető aranymiséjét. Az atyát 1970. június 
19-én szentelték pappá. Az értékes ünnep szervezését a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat és az egyházközség végzi. 
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Szabóhegyi út felújítása volna a legkedvezőbb
Az elmúlt időszakban a kőszegiek 
kedélyét egy tervezett erdészeti fel-
táró út borzolja, s magam is nap, 
mint nap kapok kérdéseket, hogy 
miért oda tervezték ezt az utat, il-
letve, hogy mi szükség is van rá. S 
persze arról is kérdeznek, hogy ter-
mészetvédőként mi a véleményem. 
Megpróbálom a következőkben 
összefoglalni: Tisztán természetvé-
delmi szempontból nincs szükség 
új útra, sőt a meglévőkre (beleértve 
ebbe a kerékpárosok, gyalogosok 
által használt ösvényeket is) sincs 
szükség, mert a természet ezen, 
ember által létesített dolgokat, sőt 
az ember jelenlétét sem igényli, 
ezek nélkül is remekül tud működ-
ni. Maga a természetvédelem egy 
emberi találmány, tulajdonképpen 
a természetet, vagy legalább annak 
egy kis részét kívánjuk magunktól, 
az általunk okozott károsítások-
tól védeni. A természet védelmét 
széles társadalmi igény indította 
el, s napjainkban is egy társadalmi 
egyezség keretében működik. Így, 
a helyben élőkkel, az adott helyen 
gazdálkodókkal egyeztetve lehet 
egyes területeket védetté nyilvá-
nítani, de ugyanígy egy hosszas 
egyeztetés eredménye a természet 
védelméről szóló törvény is, amely 
meghatározza a védett természeti 
területekkel kapcsolatban követen-
dő eljárások sorát. Ennek az egyez-
tetésnek részét képezi 
az is, hogy a védett te-
rületek jelentős részén, 
ha visszafogottan, kör-
nyezetkímélő módon 
is, de lehet gazdálkod-
ni, így többek között 
erdőgazdálkodni is. 
A Kőszegi Tájvédelmi 
Körzetben jogosult 
erre a Szombathelyi 
Erdőgazdaság mellett 
sok-sok magántulaj-
donos is, s ők a meg-
termelt árut értéke-
sítik, a rönköt, tűzifát 
teherautóra, kamionra 
rakják és elszállít-
tatják. Így zajlott ez 
hosszú évtizedek óta, 
s közben a fő közleke-
dési út, a Szabóhegyi 
út állapota folyamato-

san romlott, komoly felújításra szo-
rul. Az erdőgazdaság hajlandónak 
mutatkozott az önkormányzati út 
felújítását jelentős részben fizetni, 
de az elkészült terv engedélyt nem 
kapott. A hatóság az út szélesítését 
kívánta, ami azonban az út melletti 
ingatlanok több száz tulajdono-
sának érdekeit sérti. A képviselő-
testület ezt követően 20 tonnás 
korlátozást vezetett be, ezzel meg-
akadályozva a kamionok közleke-
dését. Az erdőgazdaság ezek után 
Velem felé vitte a fát, amikor ők 
is korlátozást vezettek be, Bozso-
kon keresztül jutott le a kitermelt 
faanyag. Úgy tűnik, hogy ez a le-
hetőség is megszűnik a közeljövő-
ben. Lehetne kisebb járművekkel is 
szállítani a fát, egy kamionnyit 5-6 
teherautóval. Nem csak sokkal drá-
gább lenne így a szállítás, de sok-
szorosa lenne a munkadíj, s persze 
a környezetterhelés is, hiszen ennyi 
teherautó károsanyag kibocsátása 
jelentősen meghaladja egy-egy 
kamionét. 
Az erdőgazdaság ezek ismeretében 
kezdett el más lehetőséget keresni, 
s jutott arra, hogy a legegyszerűb-
ben a Mohás-forrás környékén 
tudná a járműveit az országos köz-
úthálózatra juttatni. Itt egy néhány 
száz méteres erdőben vezetendő 
új úttal egy már meglévő, részben 
burkolt útra csatlakozva jutna le a 

Kőszeg – Kőszegszerdahely közútra. 
A tervezett új út egy vegyes lomb-
erdőn haladna keresztül. Kiemel-
kedő természeti értéket nem érint. 
A megszólalók a szalamandrákat 
illetve a szarvasbogarakat említik, 
mint a tervezet út által veszélyez-
tetett fajokat. A szalamandrákat 
a tervúton, a kőszegi sífelvonótól 
Velemig közlekedő autók, ebbe be-
leértve a személy- és teherautókat 
is, veszélyeztetik, tehát az ő szá-
mukra kifejezetten előnyös lenne az 
új út megépítése. A szarvasbogarak 
mennyiségét pedig az elaggott, 
idős tölgyfák mennyisége határoz-
za meg, ezekben fejlődnek ugyanis 
a szarvasbogarak pajorjai. Rájuk 
nincs érdemi hatással a tervezett út.
Felmerülnek alternatív útvonal 
lehetőségek is, van, aki Hámor-
nak (Hammerteich) vinné az utat, 
vagy az Andalgó felé, mások Cákon 
keresztül, s még ki tudja merre. S 
számosan azt ismételgetik, hogy a 
kőszegi erdők tartozzanak Kőszeg-
hez. Csak úgy zárójelben, ha ez 

megvalósulna, ugyan merre vinnék 
le a kitermelt fát a hegyről, eszébe 
jutna-e bárkinek is új utat építeni?
Cák és az ausztriai Hámor köz-
ségek pedig, ugyan miért látnák 
nagy örömmel, ha ott járnának a 
teherjárművek, ha a többi település 
meg elzárkózik ettől. Az Andalgó 
felé nagyon meredek az egykori 
határsáv nyomvonala, arra csak 
szerpentin kialakításával lehetne 
lejutni a hegylábhoz, továbbá egy 
hidat is építeni kellene a Gyöngyös 
patakra. 
Összefoglalva tehát, természetvé-
delmi szempontból a meglévő sza-
bóhegyi út felújítása volna a leg-
kedvezőbb megoldás, nem kellene 
új utat létesíteni, s végre a hegyre 
menő turisták is kulturált körül-
mények között tudnának feljutni 
a hegyre. Ha ez nem megy, úgy 
marad az új út építése töménytelen 
pénz kidobásával, s a lassan telje-
sen használhatatlanná váló Szabó-
hegyi úttal.

Dr. Markovics Tibor

A médiában és zárkörű fórumon vita zajlott arról, hogy a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. rönkfa szállítását szolgáló feltáró utat kíván létesí-
teni a Meszes-völgyön át. A július 9-én közzétett döntés szerint az út 
ott nem épülhet meg, mert az erdővédelemről szóló törvény szerint 
az igénybe vett – ebben az esetben 2,54 hektár – erdővel megegyező 
vagy attól magasabb természetességi állapotú erdő telepítéséről kell 
gondoskodni. A Zrt. által felajánlott csereerdő területe ennél kisebb.

Baranyai Mihály (†)
(1951.07.16 – 2020.04.29)
Csendesen, hosszas betegség után elment a kőszegi romák vezetője, 
aki 19 éven át irányította társait. Elfogadták kéréseit, szavait. Kiér-
demelte a Vas Megye Önkormányzatának kitüntető oklevelét, amit a 
közösség szolgálatáért kapott.  
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Zlatomašnik, Štefan Dumović

Zlata maša Štefana  Dumovića
Štefan Dumović, farnik u mirovini 21. junija 
1970. ljeta je posvećen za farnika u Djuri. Od 
1974-e nastane duhovni otac Unde, a od 1978. 
ljeta Hrvatskoga Židana i Plajgora, malo kasnije 
i Maloga Židana. Njegovo ime i djelovanje po-
znato je u cijelom Gradišću, u dalnjih regija i 
priko granic. Vjerski peljač hodočašćev, uteme-
ljitelj Muzeja sakralne umjetnosti Hrvatov na 
Prisiki, sanjar i osnivač spomen – parka svecev  
kod Peruške Marije, – su spomeniki njegovoga 
vjerskoga djelovanja. U Undi 28. junija u 10:30 
početoj svetoj maši darovan je za onu duhovnu, 
vjersku i človičju pomoć koju je vjernikom tru-
da ne poznajući nudio. „Poznaš svaku hižu, sve 
ljude u selu, ki su te otvorenim srcem primili”-je 
rekao pri pozdravu sadašnji farnik sela Pal Ko-

vacs. Pri jubilarnoj maši zlatomašnika s koncele-
bracijom i čestitkami podupirali su kanonik An-
tal Nemeth iz Koljnofa i dr. Anton Kolić „vjerski  
brat” jubilanta. Zlatu mašu muzički su  oblikovali 
tamburaši ”Veselih Gradićancev” i  kantor Balaž 
Orban. U ime Crikvene stolice, mjesne  Hrvatske 
samouprave Štefan Koloszar, u ime Unde načel-
nik sela Tamas Pinter, tako i undanski miništranti 
su si izrazili čestitke s cvićem i s dari. Undanski 
vjerniki  su „pametnu” televiziju  darovali  ju-
bilantu. Zbog osnivanja spomen-parka svecev  
kod Peruške Marije, kako  i za duhovno peljanje 
Hrvatov,- László Parragh, predsjednik Trgovačke 
i gospodarstvene komore,- zlatnom medaljom je 
počastio guvenira undanske fare Štefana Dumo-
vića.Zlatomašničkim aldovom završenu mašu u 
znaku čestitke tancoši „Veselih Gradišćancev” su 
nastavili pred crikvom Sv.Martina, ča je agape 
naslijedio pod šatorom kod kulturnoga „Škad-
nja”. Slavljenika još čekaju svečevanja... ali i 
ovim putem že-
ljimo im zdrav-
lja i Božji aldov 
da još mnoga 
ljeta uživamo 
njegovu vjersku 
blizinu.

Dumovits István lelkipásztort, – Und, Ólmod, 
Horvátzsidány, Kiszsidány megbízott kor-
mányzóját – pappá szentelésének 50. jubi-
leuma alkalmából köszöntötték a hívek az 
undi Szent Márton róm. kat. templomban.

Marija Fülöp Huljev

László Parragh, predsjednik Trgovačke i 
gospodarstvene komore ÷Zlatnom medaljom“ 

je nagradio jubilanta Štefana Dumovića

Zlatomašnik, Štefan Dumović

Während der Pandemie
• Ein Band knüpften auch wir auf 

den Maibaum. 
A koronavírus idejére is jutott tennivalónk. A 
májusfára a németek képviseletében szalagot 
kötöttünk. 

• Zum Gruß der neuen KŐSZEGER 
MARKTHALLE wurden Ziegenu-
deln ausgeteilt / Köstlichkeit aus 
Schwabendorf 

A Vásárcsarnok megnyitásának közelgő ese-
ményére meghirdetett főző-sütő versenyen a 
kőszegfalvi cigenudli sütésével egy sváb édes-
séget készítettünk el. 

• Heldentag – Gedenkfeier in 
Schwabendorf

A Kőszegfalvi Baráti Kör koszorúzási ünnepsé-
get szervezett, melyen a falu civil szervezetei, a 
Kőszegi Önkormányzat az elhunyt hősökről, a 
német nemzetiségi önkormányzat a  kitelepítet-
tekről emlékezett meg. 

• Fronleichnam
Az Úrnapi oltárt ebben az évben is elkészítettük, 
köszönjük a segítséget. 

• Preis für die Pflege der deut-
schen Muttersprache

Baráth Blanka és Pásztor Anett 8. a osztályos 
tanulók érdemelték ki a német önkormányzat 
díját. A Balog iskola azon tanulóit díjazzuk ezzel, 
akik az általános iskolában eltöltött éveik alatt a 
német rendezvényeken, versmondó versenyeken 
aktívan részt vettek.
                                       Kőszegfalvi Ágnes

                                      KNNÖ elnöke 



 

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

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

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
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A város létét szimbolizálja
Mizsei Zoltán a FTI-iASK kutatója, 
a Liszt Ferenc Zeneakadémia Egy-
házzenei Tanszékének docense aktív 
oktató. Egyrészt egyházzene irodal-
mat, kamaraéneklést és vezénylést 
tanít az akadémia hallgatóinak, 
másrészt a Kodály Intézetben kül-
földi egyetemistáknak oktatja a 
magyar zene történetét. Kőszegen 
a saját maga által kidolgozott 
Hangzó Város koncepció mentén 
kutatja a helyi zenei örökség, a 
hangkörnyezet, valamint a zenét 
az építészeti értékekkel, irodalmi 
szövegekkel és az improvizációval 
összekötő utakat. Munkájának je-
lentős eredménye a Hangzó Város-
kút létrehozása, mely Váczi Dániel 
ötlete és tervei nyomán, Terebessy 
Tóbiás formatervező által vált va-
lósággá. Az átadás június 24-én 
történt. Mizsei Zoltánt július 4-én 
az Evangélikus Templomban tartott 
koncertje után kérdeztük.
– Mikor kezdődött Kőszegen a 
zenei pályafutása?
– Gráf Zsuzsanna zenetanárom volt 
Budapesten, ezért gimnazistaként 
minden évben zenei táborba jöt-
tünk Kőszegre. Később 2015-ben 
az FTI előd intézményénél dolgozó 
kollégák hívtak Kőszegre, mikor a 
művészet kutatása is a fókuszba 
került. Szembesültem azzal, hogy 
kamaszként alig figyeltem fel a tör-
ténelmi város értékeire. Azt láttam, 
hogy van egy gyönyörű templom, 

és szólnak a harangjai. Aztán meg-
hívott zenészként magával raga-
dott Kőszeg atmoszférája. 
– A kollégáival tartott közös kon-
cert a harangok zenéjéről is szólt.
– Azok a városok, amelyek adtak 
magukra, egymáshoz hangolták a 
harangokat, Észak-Italiában példá-
ul a harangszó sokszor inkább dal-
lam. A harangszó Kőszegen a város 
létét szimbolizálja, a töröktől való 
megmenekülésének lett a jelképe. 
Kőszegtől – szó szerint – elválaszt-
hatatlan a harangszó. Nincs még 
egy ilyen város, akinek ennyire 
fontos lenne a harang.
– Kőszeg zenei életében megjele-
nik a harangszó?
– Jelenlegi tudásom szerint csak 
egy zenemű van, amely a harang-
ra reflektál. Bárdos Lajos „Kőszegi 
ének” című kórusműve, mely kife-
jezetten a kőszegi énekesek szá-
mára íródott, a harangszót imitáló 
hangokkal kezdődik.
– Meghatározó volt Kőszegen az 
egyházi zene?
– Igen. A kutatásaim során megis-
merhettem a Jézus Szíve-templom 
több, mint ezer darabot számláló 
kottatárát, melyben három generá-
ció egyházkarnagyaitól több eredeti 
kőszegi zenemű is szerepel. Ez is 
bizonyítja, hogy eleven és gazdag 
zenei élet volt a városban. Mindenki 
hétköznapjait átszőtte a zene hall-
gatása, játszása vagy éppen írása.

– Kőszeg zenei életé-
nek kutatása milyen 
területeken zajlik?
– Scheer Uwe a vo-
nószene kutatásával 
kezdte, de a városi 
múzeum összes ze-
nei anyagát ismeri, 
sőt mutatja be zenei 
együtteseivel. Jóma-
gam a Jézus Szíve-
templom tornyában 
kezdtem átnézni az 
egyházi kottákat. Az 
akkori kántor, Bazsó 
Cecília mutatta meg 
először az értékes 
kottagyűjteményt. A 
kőszegi zenei élet ku-
tatása egy hosszabb folyamat, de 
szerencsére rendelkezésre állnak a 
Kőszeg és Vidéke régi lapszámai, 
melyek felbecsülhetetlen forrásai 
a korabeli zenei élet megismeré-
sének.
– A koncert alatt említette, hogy 
készül Kőszeg zenei életéről egy 
hanglemez.
– A lemez egy sajátos kőszegi 
hangséta lesz. Szerepel rajta egy 

kőszegi szerző, Nikodém János 
Melancholie című darabja Scheer 
Uwe felkutatása, hangszerelése és 
vezénylése által, a Szombathelyi 
Szimfonikus Zenekar előadásában. 
De szerepelnek rajta egyházi szóló- 
s kórusénekek, citerazene Chernel 
Istvántól, orgonaimprovizációk a 
Jézus Szíve-templomból, valamint 
saját hang-képeim Kőszegről.

KZ

Komolyzenei koncert
Kőszegi Várszínház programjának 
keretében július 4-én „Kőszegi ze-
neszerzők százéves művei és Mizsei 
kőszegi zenevázlatai a közelmúlt-
ból” címmel tartottak komolyze-
nei hangversenyt az Evangélikus 
Templomban.
Évszázadra visszatekintő énekszá-
mok, zsoltárok szólaltak meg. Közös 
volt, hogy mindegyiket kőszegi ze-
neszerző alkotta meg. Mizsei Zoltán 
nemcsak énekelt, hanem vezette is 
az egyórás koncertet. A mezzoszop-
rán énekével a karzatról hívta fel 
magára a figyelmet Mizsei-Takács 
Zsuzsanna. Több darabot együtt 
szólaltatott meg Szotyori-Nagy 
Gábor orgonán, illetve hegedűn 

Scheer Uwe. A programban Mi-
zsei Zoltán több szerzeménye is 
szerepelt, különleges volt, amikor 
Bechtold István hagyatékát for-
málta át zenére. 2017-ben a Kirá-
lyi Városnapra írta meg szövegekre 
és énekhangra az improvizációs és 
szolmifikációs művet. Az elhangzott 
szövegek Bechtold István, kőszegi 
ornitológus városi anekdotáiból 
származnak. Hangsúlyt kapott a 
koncerten Kárpáti Sándor szerze-
ménye. Kárpáti Sándor Kőszegen 
1872-ben született egy pékmester 
fiaként, majd Sopronban lett ze-
netanár. Az újabb kutatások során 
vált ismerté, hogy gazdag életmű-
vet hagyott maga után.

termetű Kleinhez. A bemutatkozás 
után Ernő bácsi odasúgta nekem, 
„Szent Isten! Mekkorák lehetnek 
Kőszegen a Grossok”.
– A kőszegi suszterok minden hét-
főn összejöttek valamelyik kocsmá-
ban. Kolnhoffer Fülöp bácsi szerint 
azért, mert a suszterok védőszentje 
hétfőn halt meg, de nem tudni me-
lyik hétfőn.
– A vöröshajú Gyöngyösi polgár-
mester snapszlizott a Török ven-
déglőben. Partnerének jelezte, 
hogy pirossal jöjjön és saját hajára 
mutatott. A partner félreértette, azt 
hitte, hogy a fejére mutat és tököt 
hívott. A játszmát elveszítették.

Anekdoták
Az alábbi anekdoták, idézetek 
Bechtold István hagyatékát feldol-
gozó zeneműből származnak. Kő-
szeg Város Díszpolgárára tisztelettel 
emlékezve teszünk közzé néhányat.
– Harkai Guszti panaszolta a Pong-
rácz Pista hegyőrnek, hogy ellopták 
a cseresznyéjét, és kérdezte „Miért 
nem járt errefelé útja során?” Pong-
rácz válasza: ÷Kérem, én nem cse-
resznyeőr vagyok, hanem hegyőr. 
Majd ha a hegyét lopják, szólok.”
– Pesten élő nagybátyámmal, Ernő 
bácsival borozgatni mentünk a 
Sziget utca elején lévő hatalmas 
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Az emberfelettiről
Gergye Krisztiánt jól ismeri a 
kőszegi közönség, várszínhá-
zi munkáival több helyszínt is 
meghódított már. Táncolt kis és 
nagyszínpadon, különleges tér-
elosztással rendezett a régi tég-
lagyár raktárában… a kőszegi 
születésű alkotó-előadó itthon 
otthon van: a kőszegi utcákon 
és a kőszegi művészvilágban 
egyaránt. Ebben az évadban 
újabb oldaláról is bemutatko-
zott. Monokróm képeit a lovag-
teremben láthatja a közönség. 
Az összeállítás az előadások 
szüneteiben is megtekinthető.  
– Könnyű felfedezni a képek és a 
tánc kapcsolódási pontjait, közös 
szellemiségét. Megnyilvánulása-
inak ÷koreográfiái” szép sorban, 
szinte egymásból következnek. A 
legutóbbi a már látható kiállítás. 
Tudatos építkezésnek vagyunk 
tanúi?
– A tavalyi Levitáció című szólóelő-
adásom kőszegi bemutatója után, 
amelynek szerves részét alkotta 
az akvarelljeimből készített vetítés, 
merült fel Gelencsér Ildikóban, a 
várszínház művészeti vezetőjében, 
hogy idén lehetne egy kiállításom a 
szülővárosomban. Trifusz Péter lett 
a kiállítás kurátora, akit elég nehéz 
helyzetbe hoztam azzal, hogy az 
összes anyagomat elhoztam neki, 
amit azóta készítettem, mióta újra 
festeni kezdtem. Péter érzékeny 
válogatása után, szinte egyértelmű 
lett a cím, hogy „Levitációk”,  ho-
lott a képek témája azért elég 
eltérő. Valamiként a témák és a 
nézőpontok analógiája adott egy 
nagyon izgalmas egységet.
– Első alkalommal találkozhat a 
közönség Gergye-festményekkel. 
A látványból arra következtet-
hetnénk, hogy a tánc inspirálta 
a képeket. 
– A festés, illetve a képzőművészet 
folyton jelen volt, és jelen van az 
életemben. Fontos viszonyulási le-
hetőség a világhoz. Elmélyülésre 
ad lehetőséget, és a hétköznapi 
jelenségekben rejlő titokzatos, va-
rázslatos felismerésre is alkalmat 
ad. Valamiként a festésen keresztül 
tanultam táncolni is. Ha színhá-
zat csinálok folyton összetett, sok 
jelentéstartalmat magába sűrítő 

képekből indulok ki, illetve 
ilyenekbe igyekszem meg-
érkezni. A festményszerű 
képek cölöpök az adott elő-
adás dramaturgiájában.
– Tehát minden a KÉPből 
indul, és oda érkezik, le-
gyen az koreográfia vagy 
rendezési alapelv?
Az összművészetiségben 
hiszek, és a műfajok talál-
kozásában, párbeszédében 
gondolkodom, így bár-
melyik műfajhoz is nyúlok 
hozzá, az nem tekinthető 
kiruccanásnak, sokkal in-
kább elmélyült kísérletezésnek, 
aminek persze soha nem lehetek 
biztos az eredményében. Sok min-
denhez ösztönből nyúlok hozzá, 
így lehet, hogy sokszor áthágom 
a technikai szabályszerűségeket, 
és akár egy-egy műfajban meg-
valósított képet vagy tárgyat vagy 
mozdulatot önmagában hibásnak 
is tekinthetnénk, de kontextusában 
mégis létjogosulttá válik.
– Egyedi hangulata van ezeknek 
a képeknek, számomra a ma-
gány, a félelem is megjelenik raj-
tuk ugyanúgy, mint az elrugasz-
kodás vagy inkább a rátalálás (?) 
érzése. Központban áll az ember, 
látványban mégis, mintha a hát-
térbe kerülne.
– Nem kerülöm az emberábrá-
zolást. Ebbe a válogatásba csak 
pár kép van, amin felfedezhető az 
ember, valahogy így alakult, nem 
véletlen véletlenszerűség. Illetve 
némelyiken tömeg látható, ami fi-
gyeli a történéseket. A terek mégis 
az emberről is mesélnek, vagy le-
het, hogy csak az én tekintetem, 
rálátásom az, ami az emberről 
mesél. De nincsenek gondolati elő-
képeim, amikor festek. Koncepció 
is alig. Vagy nem az az elsőrendű. 
Igyekszem a legnagyobb szabad-
ságban szemlélődni, aztán az egyik 
képből valahogy körvonalazódni 
látszik egy következő, s így lesznek 
sorozatok, és érdekes nézni, hogy 
ebben a kiállításban miként lépnek 
párbeszédbe egymással a képek, 
az érzetek és az értelmezések.
– Jelentős szerepet kapott a tér 
és szerkezetábrázolás.
– A kiállításon több képen is szere-

pel egy tető nélküli leégett műhely-
épület, amit a Ferdinánd hídról vet-
tem észre, és bele lehet látni. Ez a 
tér nagyon megfogott, ahogy a szí-
nes tér közepén, egy négyzetbe zárt, 
szinte konstruktivista, monokróm 
belső térre fény derül. Ez nagyon 
megfogott, és az „Ahol a sötétség” 
című készülő szólóelőadásom, a ta-
valyi Levitáció folytatásaként, ebből 
a térből indul ki. Trifusz Péter dísz-

letet tervezett ebből a festményem-
ből, ami kisebb lesz, mint az emberi 
arányok. A festményt emeljük szín-
padra, helyezzük egy kiemelt térbe. 
Ezt az épületet valahogy úgy látom, 
mint valaminek, valami sötétnek, 
valami emberen túlinak, de mégis 
nagyon emberinek a rejtekhelyét. 
Mintha a fény elől a sötétség ide 
menekülhetne. A bibliai fény és sö-
tétség viszonya is felismerhető ben-
ne, de valahogy azt érzem, ebben 
a térben, „ahol a sötétség” rejtezik, 
nincs minősítve, sem a sötét sem a 
világosság. Ezek a fogalmak végre 
megszabadulhatnak a pozitív és 
negatív előjelektől, és így, ha ebbe 
a térbe beléphetek, és „táncolha-
tok”, létezhetek, talán bennem rejlő 
titkokat is felfedezhetek. A felfede-
zésem, felismerésem és tapasztalá-
som által pedig remélem a nézők is 
érzeteket nyerhetnek az emberi és 
az emberfeletti fogalmakról.
(Gergye Krisztián Ahol a sötétség 
c. szólótánc előadása, a Kőszegi 
Várszínház és a GK Társulat közös 
bemutatója, július 29-én látható a 
várszínházban.)

Tóthárpád F.

SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

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

ugyfelszolgalat@microweb.hu

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

3500 Ft
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A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! AMENNYIBEN AZ ELŐADÁS KEZDETEKOR (20.30 ÓRA) ESIK AZ ESŐ, A KEZDÉSSEL AZ ESŐ MEGSZŰNTÉIG (MAX. 1 ÓRA) VÁRUNK. 

HA A MÁSODIK FELVONÁST MEG KELL SZAKÍTANI AZ ESŐ MIATT, ÚGY AZ ELŐADÁST A SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK SZABÁLYAI ÉRTELMÉBEN MEGTARTOTTNAK TEKINTJÜK.

INFORMÁCIÓ, JEGYRENDELÉS:
JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ

KŐSZEG, RAJNIS U. 9. (JURISICS VÁR KÜLSŐ UDVARA)
Tel.: +36 94/ 360-113 • e-mail: info@koszegivarszinhaz.hu

Honlap: www.koszegivarszinhaz.hu
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Jurisics vár lovagterem 
LEVITÁCIÓK GYE KRISZTIÁN KIÁLLÍTÁSA

JÚLIUS 14.  18.00 óra, Jurisics vár lovagterem  

Z   
LILI ÉS A BÁTORSÁG
A Kőszegi Várszínház, a Mesebolt Bábszínház  
és a Vojtina Bábszínház közös bemutatója 
Belépőjegy: 1.000.-

JÚL AP JÚL 20.30 óra, Jurisics vár  
AB  KAKTUSZVIRÁG (Orlai Produkció)
Belépőjegy: 4.000.-

JÚL AP JÚL   20.30 óra, Jurisics vár 
O AL EST az Operettszínház művészeivel
Belépőjegy: 3.000.-

JÚLIUS 23.  20.30 óra, Jurisics vár lovagterem  
PARTI NAGY L  
AZ ÉTKEZÉS ÁRTALMASSÁGÁRÓL 
(Orlai Produkció)
Belépőjegy: 2.000.-

JÚL AP JÚL   20.30 óra, Jurisics vár 

MARC CAM BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! AVAGY 
HATAN PIZSAMÁBAN (Pesti Művész Színház) 
Belépőjegy: 4.000.-

JÚL AP JÚL   21.00 óra, Jurisics vár 
AHOL A SÖTÉTSÉG – GERGYE KRISZTIÁN  
SZÓLÓTÁNC ELŐADÁSA 
A Kőszegi Várszínház és a GK Társulat közös bemutatója 
Belépőjegy: 2.000.-   

AP A 20.30 óra, Jurisics vár 
AG AZ EGÉRFOGÓ (Veres1 Színház)
Belépőjegy: 3.000.-

AP A 20.30 óra, Jurisics vár 

DÖMÖTÖR AND ENIK DEK ALBERT 
HATÁRÁTLÉPÉSEK (Orlai Produkció)

Belépőjegy: 4.000.-

 
CSODÁLATOS ÁLLATVILÁG 
MARELIES FÖRSTER ROMSCHVINCKEL  kiállítása

AP A 20.30 óra, Jurisics vár 

VAJD  ANCONAI SZERELMESEK (Roxinház)
Belépőjegy: 4.000.-

AUGUSZTUS 10.  20.30 óra, Jurisics vár lovagterem 

GREC VERA
A Kőszegi Várszínház ősbemutatója
Belépőjegy: 2.000.-

AUGUSZTUS 13.  18.00 óra, Jurisics vár lovagterem 

GIMESI DÓRA:  
TÜNDÉRSZÉP ILONA ÉS ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI 
A Kőszegi Várszínház és a Soltis Lajos Színház közös bemutatója
Belépőjegy: 1.000.-

AP A 20.30 óra, Jurisics vár 

MICHAEL MC  VÉGSZÓ (Rózsavölgyi Szalon)
Belépőjegy: 4.000.-

AP A 20.30 óra, Jurisics vár 
JANTYIK Z JANTYIK CSAB P  
EZÜSTBOJTÁR 
Belépőjegy: 2.000.-

AP A 20.30 óra, Jurisics vár 

DUNCAN MAC   
DOLGOK, AMIKÉRT ÉRDEMES ÉLNI (Játékszín)
Belépőjegy: 3.000.-
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Könyvtári hírek
2020. június 23-tól ismét nyitva tart a könyvtár. Egyelőre keddtől pén-
tekig vehetők igénybe a szolgáltatások a felnőttrészlegben 9.00-17.00 
óráig, a gyermekrészlegben 13.00-17.00 óráig. 
Augusztus 1-től lép érvénybe a megszokott nyári nyitvatartási rend. A 
gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00-17.00 óráig fogadja látogatóit, 
szombaton zárva, de a visszahozott könyvek a felnőttrészlegben lead-
hatók. A felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30-17.00 óráig, szombaton 
8.30-12.00 óráig tart nyitva Egyelőre a dokumentumok visszavételére, 
kölcsönzésére, nyomtatásra, szkennelésre és fénymásolásra van lehetőség. 
A helyben használat korlátozott.
A kölcsönzésben lévő dokumentumokat legkésőbb 2020. július 31-ig kell 
visszavinniük azoknak, akik még a járvány előtt kölcsönöztek! Július 31-ig 
nem kell késedelmi díjat fizetniük. 
A visszahozott dokumentumok 72 órára karanténba kerülnek. 
A könyvtárhasználók számára kötelező a maszkviselés, a kihelyezett kéz-
fertőtlenítő használata és a 1,5 méteres távolságtartás. A szolgáltatások 
teljes helyreállásáig tartó átmeneti időszakban egyidejűleg 6 fő tartózkod-
hat a részlegekben.
Irány a Könyvmoly-galaxis! címmel októberben újra könyves akadályver-
senyt rendez a könyvtár az általános iskolásoknak. A 2-8.osztályos tanulók 
osztályonként egy 4 fős csapattal nevezhetnek a játékra szeptember 15-ig. A 
versenyre mindenki a korosztályának megfelelő könyv elolvasásával készül-
het. Az elolvasandó könyvek a 2020/21-es tanévben 2. osztályosoknak 
Szegedi Katalin: Lenka és Szegedi Katalin:Palkó című könyvei; 3.osztályo-
soknak Berg Judit: Lengemesék 2. Nádtengeri nyár; 4. osztályosoknak 
Erich Kästner: Emil és a detektívek; 5. osztályosoknak Csukás István: Ke-
ménykalap és krumpliorr, 6. osztályosoknak Bíró Szabolcs: Elveszett csil-
lagok; 7. osztályosoknak Fekete István: A koppányi aga testamentuma, 
8. osztályosoknak Kapa Mátyás: Harangszótól harangszóig című könyve.

Futball rajt augusztusban?
A márciusban félbeszakadt 2019-20-as bajnokság után, az új szezon kez-
detéről nincs biztos információ. A hivatalos sorsolás még nem elérhető. A 
KFC edzőjének értesülései szerint az idény augusztus 1-jén a Magyar Kupa 
mérkőzéssel rajtol.
A kőszegi csapat a felkészülést július 14-én kezdi meg, illetve igazából –
rövid pihenő után – folytatja. A csapat, ahogy a korlátozások feloldása en-
gedte, edzésbe állt, s június végéig rendszeresen tréningezett. A közvetlen 
készülés kezdete előtt július 9-től Balatonlellén tartanak összetartást a csa-
patszellem építése jegyében. Aztán jöhet a kemény munka. Annál is inkább, 
mivel Őry Gábor edző az elmúlt évek kiesés elleni harca után az élbojt cé-
lozná meg. Az adottságok, feltételek ismertek: Mindeddig sem távozó, sem 
érkező játékos nincs. Van viszont egy egymást jól ismerő, összetartó csapat, 
melyben a fiatalok is egyre inkább fontos helyet követelnek maguknak. A 
meccsrutint Sopron (július 18.), Steinberg (Ausztria, július 22.), Zuberbach 
(Ausztria, július 24.), Szentkirály (július 29.) és a HVSE U19 (augusztus 5.) 
csapatai ellen  szerezheti meg a gárda. (Érdekesség: a Steinberg csapatát a 
kőszegi Kozmor Ákos irányítja.) Az előzetes tervek szerint augusztus 1-jén 
és 8-án az (országos) Magyar Kupa mérkőzéseit kell lejátszani. A (megyei) 
Halmai Kupában is van kötelezettsége a csapatnak. Az első bajnokira a 
megyei első osztályban várhatóan augusztus 15-én kerül sor.

Programajánló
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület naponta várja az érdeklődőket.
Hétfő: A 11 órai harangszóra indul a hétkezdő közös városnézés Kőszeg gyö-
nyörű Fő teréről, a Tourinform elől (Kőszeg, Fő tér 2.). A mintegy 1-1,5 órás 
könnyű sétát a kőszegi Tourinform munkatársai vezetik. A részvétel ingyenes.
Kedd: délelőtt 50 % kedvezménnyel fogadja a Kőszegi Gokartpálya a 
gyerekeket, míg ugyanitt az állatsimogatás.  Info: 0670/315-4741
Szerda: Ingyenes vezetett séták a Virágudvarban (Kőszeg, Táblaház utca 
11.) Ingyenes belépés. Info:+3630/4698-007 
Csütörtök: 10 órakor ingyenes vezetés a Jurisics téri Arany Egyszarvú 
Patika kiállításán. Belépő jegy vásárlása mellett vehető igénybe. 
Péntek: a Chernel-kert Madárvédelmi Mentőközpont belépőjével láto-
gatható a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont is! (Aradi 
vértanúk parkja)  

Hétforrás Piknik: Július 25. 12.00 – 18.00 óra
10.00 órakor indul a gyalogtúra, majd 11.30 óra, 12.30 óra, 14.30 óra és 
15.30 órakor autóbuszok a várparkolóból.
Hagyományos nyárünnep lesz a legendás Hétforrásnál! Gyógyító klíma 
- kézműves játékok, bor és sült kolbász - Kendik zongoraszó és fúvós mu-
zsika szórakoztatja a kőszegi hegy vendégeit. 
Főtéri zenés esték: Július 17-től minden nyári péntek – szombat – va-
sárnap 18 órától töltsön újra 21 jókedvű nyárestét Kőszeg gyönyörű Fő 
terén! A Kőszegi Várszínház rendezvényeként, könnyű és komolyzenei fel-
lépők, jazz, néptánc és családi zenekarok lakják be a teret. Kendik Péter, 
Pedro’s, Rosend Music, amerikai családi népzenekar és a kedvelt kőszegi 
csapatok várják Önt és családját! 

Színek szárnyán
Július 11-én az Írottkő Hotelben nyílt meg Baradács Anett és 13 tanítvá-
nya „Szinek szárnyán” című kiállítása. Bráder Tamás arról beszélt, hogy 
szívvel lélekkel kell támogatni az új nemzedéket, és a kiállítás erről is 
szólt. Anett – szavai szerint – önmagát nem tekinti művésznek, csak szív-
ből dolgozik, és ragaszkodik a ’fogadott’ gyermekeihez. Velük együtt alkot. 
Básthy Béla városvezető a mester és tanítványairól beszélt, összesítve a 
kiállítás festményeit, amelyek a nap és a színek világát jelenítik meg a 
tárlat látogatójának. A Dance Jam táncosai, Földesiné Németh Csilla veze-
tésével, boldogságot, idillt hoztak, aztán bábeli zűrzavart (fotó) bemutató 
koreográfiákkal újra kiléptek a nyitott világba. KZ
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Tenisz: Szuper bronz

 Vörös Virág síugró világkupa pontszerzése után, újabb olyan kőszegi siker, 
mely méltán kerül be a város dicsőségkönyvébe. A Kőszegi SE tenisz-
csapata a magyar csapatbajnokság legfelső osztályában, melyben 13. 
szezonjukat töltik, a dobogó harmadik fokára állhatott. A játékoskeret 
megújult. A két külföldi játékos (Jarc Rok és Matjaz Jurman) helyett két 
fiatal, de már kellő tapasztalattal rendelkező magyar játékos (Kéki Márk és 
Khin Dániel) lett a csapat tagja. Az MTK teniszezője, a kőszegi Vörös Máté 
vendégjátékosként idén is a csapat rendelkezésére állt, bár betegséggel 
küszködött. Karrierje mutatja, hogy Kőszegről is el lehet jutni a legjobbak 
közé. (Vörös 12. a magyar ranglistán). Példája inspirálhatja Horváth Gá-
bort, aki kőszegiként bekerült a csapatba. A KSE elsődleges célja a szuper-
ligás tagság megőrzése volt. Az alapszakasz három mérkőzése közül csak 
egyet játszhattak hazai pályán, de azon szépszámú közönség szorított a 
győzelemért. Az első két mérkőzésen hasonló erősségű együttesek csaptak 
össze. A végeredmények is kiélezett csatákat mutatnak. Budaörsön match.
tie break döntötte el a győzelmet. A Pasarét elleni hazain négy parti is 
így ért véget. Szerencsére mindkét mérkőzés után a kőszegiek örülhettek. 
Az MTK ellen a felső-ház biztos tudatában játszhatott a KSE. A döntőbe 
vágyó MTK bizonyította erejét. Az 1-4. helyről Budapesten a Magyar Tenisz 
Szövetség Edzéscentrumában döntöttek. Az elődöntőben a győriek baj-
nokságra törő csapatát nem sikerült megállítani, de a bronzmeccsen igazi 
bravúr született. A kissé esélyesebb FTC Diego SC ellen a meccspontot, 
s ezzel a bronzérmet a Vörös, Kéki páros 13:11-re megnyert match tie 
break-je jelentette. A sikerhez a jó csapatszellem, az egymásért küzdés is 
kellett. A győztes mérkőzéseken Bartakovics és Khin valamennyi egyesét 
megnyerte, s a párosokban is kiemelkedően szerepeltek. Vörös Máté be-
tegséggel küzdve is segíteni tudott.

Eredmények: csoportmérkőzések (06.27. Budaörs) Budaörs SC-Kőszegi 
SE 3/4, győzött: Bartakovics, Kéki, Khin, Khin/Bartakovics. (06.28. Kőszeg) 
Kőszegi SE-Pasarét TK 4/3, győzött: Vörös, Bartakovics, Khin, Khin/Bartakovics. 
(06.30. Budapest) MTK-Budapest-Kőszegi SE 6/1, győzött: Szappanos/Hor-
váth. elődöntő (07.02. Budapest) Kőszegi SE-Somogyi Elektronic GYAC 
¼, győzött: Khin. bronzmérkőzés FTC Diego SC-Kőszegi SE ¾, győzött: 
Bartakovics, Szappanos, Khin, Vörös/Khin. A csapat tagjai: Vörös Máté (ven-
dégjátékos, MTK), Bartakovics Marcell, Kéki Máté (vendégjátékos, Panakor TK), 
Enyedi János, Szappanos Márton, Khin Dániel, Horváth Gábor, Lipták János 
(csapatkapitány). Csapatvezető: Koltay Árpád.

Tenisz megyebajnokság
A Vas Megyei Tenisz Szövetség néhány év szünet után írta ki újból a megye-
bajnokságokat. A versenyeknek a Kőszegi SE tenisztelepe adott otthont. 
Sokan kihasználták, hogy a karantén időszak után újra verseny-körülmé-
nyek között lehetett játszani. Jó hangulatú rendezvényeken döntöttek a 
megyei bajnoki címekről. A korosztályos versenyek következő fordulója a 
Haladás VSE szervezésében Szombathelyen lesz. 

Eredmények Egyéni férfi 1. Lipták János, 2. Kerecsényi Gábor, 3. Horváth 
Gábor és Balázs Bence (mind Kőszegi SE), férfi +50 1. Sákovits Péter (KSE), 
2. Bokor Tibor (Haladás VSE), 3. Mayer László és Tóth Szilárd (mindkettő KSE). 
női 1. Szentesiné Németh Gyöngyi, 2. Kokovai Mariann, 3. Szabó Rita (mind 
KSE), Páros férfi 1. Horváth Gábor/Fixl Balázs (KSE), 2. Lipták János (KSE)/
Bokor Tibor (Haladás VSE), 3. Kerecsényi Gábor/Méry Dániel (KSE), férfi +100 
1. Őri László/Tóth Szilárd (KSE), 2. Szabó Ferenc/Donázy Ottó (KSE), 3. Pusz-
tai Tamás/Simonits Ábel (KSE), női 1. Német Gyöngyi/Geröly Zsanett (KSE), 
2. Szabó Rita/Sipos Dalma (KSE). Utánpótlás play&stay U8 1. Efuni Viktó-
ria (HVSE), 2. Varga Karádi Benjamin (KSE), 3. Maitz Johanna (HVSE), 9-10 
éves fiúk 1. Neuwirth Dávid (HVSE), 2- Hérincs Bence (HVSE), 3. Varga Ábel 
(HVSE), 9-10 éves lányok 1. Szemes Haág Sonja (HVSE), 2. Bariska Fruzsina 
(KSE), 3. Jelencsics Alíz (KSE), 11 éves fiúk 1. Jászberényi Ádám (Savaria), 
2. Kerecsényi Gábor (HVSE), 3. Neuwirth Dávid (HVSE), 11 éves lányok 1. 
Neuwirth Hanna (HVSE), 2. Jelencsics Alíz (KSE), 3. Bariska Fruzsina (KSE). 
Vegyes páros felnőtt 1. Lipták János/Nagy Fanni (KSE), 2. Koltay Árpád/
Kokovai Marianna (KSE), 3. Pálóczi László(Szombathely)–Sipos Dalma (KSE), 
U18 fiú 1. Markovics Móric (KSE), 2. Vágfalvi Simon (KSE), 3. Szabó Gergő 
(Haladás VSE), lány 1. Tihanyi Luca (Savaria TC), 2. Nagy Fanni (KSE), 3. Ber-
náth Bernadett (KSE).

Birkózás: Újraindulás Győrben
A koronavírus miatt, márciusban 
birkózásban is megállt az élet. A 
kőszegi versenyzők, hosszú szü-
net után június 27-én érezhették 
ismét a versenyek izgalmát. Győr-
ben, a nemzetközi GYAC kupán 
léphettek újra szőnyegre. A Diák 
I. és Diák II. korcsoport meghívá-
sos versenyén szlovák csapatok is 
bekapcsolódtak a küzdelmekbe. 
Az osztrák versenyzőket a vírus-
helyzet távol tartotta. A kőszegiek 
nem tápláltak vérmes reményeket, 
hiszen március óta csak kondicio-
náló edzéseket végeztek. Az igazi 

birkózó edzéseket nélkülözve is váratlanul jól sikerült a megmérettetés.
Pusztai Dániel (aki korkedvezménnyel vett részt a versenyen) 26 kg-ban 
harmadik helyen végzett. 38 kg-ban Pusztai Dominik ezüst, Hódosi Zalán 
bronzérmet szerzett. Tóth Ábel idén nőtt fel a Diák korcsoportba. Rögtön 
remekül kezdett. Az egész verseny során magabiztosan, okosan birkózott, 
s a győzelmi dobogó legfelső fokára állhatott. Tornai Márton az 58 kg-os 
súlycsoport bronzérmét gyűjtötte be.

Boksz: Nem lazsálnak a „Fitt-Boksz”-osok
A Fitt-Box versenyzőinek felkészülését a közös edzések, kesztyűzések 
nagyban elősegítik. Ilyenekre a kényszerpihenő alatt sajnos nem volt 
lehetőségük. Most viszont, hogy a dolgok lassacskán visszatértek a régi 
kerékvágásba, igyekeznek minden alkalmat megragadni: Edzőtermünk-
be több, kisebb létszámú közös edzést szerveztek, de ellátogattak más 
egyesületekhez is ilyen céllal. Legutóbb, július 4-én, Győrben, a Gladiátor 
Alapítvány Akadémiával közösen szerveztek egy nagy nemzetközi kesz-
tyűzést. Kilenc hazai és három osztrák egyesület 93 ökölvívója jelent meg, 
hogy összemérjék tudásukat. 
Közös bemelegítést és árnyékolást követően 10 meneten keresztül, váltott 
ellenfelekkel vívtak kemény csatákat. A Fitt Box 13 fővel vett részt az ese-
ményen (sajnos hatan, egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni). 
Mindenki rendkívül komolyan vette a feladatot, a hangulat pedig végig 
remek volt. A Fitt-Boksz versenyzőinek az éles mérkőzésekre sem kell már 
sokat várniuk: Az augusztus 28-29-ei Ostrom kupán bizonyíthatnak. Ad-
dig azonban még a szorgos edzésmunka következik, amit a szervezés alatt 
álló nemzetközi kesztyűzések színesíthetnek.
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Leendő férje megkérdezte
Két torta is részese volt július 
4-én az új piac átadásakor a pi-
acmustrának. A lengyel szárma-
zású Bönditzné Siwiec Magdalena 
már hónapokkal ezelőtt eltervezte, 
hogy szombatonként ott lesz a sü-
teményeivel az árusok között, és 
felajánlja, hogy a megnyitóra tortát 
süt. Rövid kérdéssel fordult Básthy 
Béla polgármesterhez, és elkészült 
a Piac Tortája.
Magdalena sütési tudományát so-
kan ismerik a városban. Imádja a 
sütést, bár azt mondja, nem isko-
lában tanult sütni, és sok asszony 
van a városban, aki kiválóan teszi 
ezt. Hogy több rendezvényre eljut-
hasson süteményeivel, kiváltotta 
az őstermelői igazolványt. Beszélt 
idősebb asszonyokkal, forgatta a 
kőszegi ’ezeréves otthoni, süte-
ményes könyveket’, – amelyeket 
édesanyájától és anyósától kapott 
– azért, hogy megismerje a régi 
recepteket. Majd a kérése alapján 
a várostól jogot kapott a „Kősze-
gi sütemény” név használatára. A 

sütés sok munkát követel, amiben 
a kislánya és a fia is segít, és erre 
Magdalena nagyon büszke. Az osz-
tály- és csoporttársak az Árpád-házi 
iskolában és a Központi Óvodában 
is örülnek ennek, hiszen időnként 
ők is kóstolhatják a süteményeket.
Magdalena büszke nemzetére, ke-
resztény hitére, és arra, hogy Krak-
kóban a Királyi Palota mellett lévő 
Wawel-kápolnában II. János Pál 
Pápa gyóntató atyája keresztelte 
meg. Házasságát Kőszegen, a Jézus 
Szíve-templomban kötötte Bönditz 
Szabolccsal, akivel előtte több mint 
10 évig éltek Budapesten. Hosszú 
út vezetett addig, amíg meg-, illetve 
visszaérkeztek Kőszegre, ahol közö-
sen építik a Boltoda és Magműhely 
boltot a Vár bejárata mellett. 
Még emlékszik, hogy a 80-as évek-
ben kisgyerekként látta, hogy az 
üres boltok előtt hosszú sorokban 
várakoztak egy-egy termékért.
Édesanyja utazási irodában dolgo-
zott és így 1985-től többször jártak 
Budapesten. A boltokban volt áru, 

és „a magyarok kedvesek vol-
tak a lengyelekkel”. Nagyon 
megtetszett neki Magyarország, 
és nagy álma volt, hogy egyszer 
majd Budapesten éljen. Először 
kiállítástervező végzettséget 
szerzett, majd a Poznañi Adam 
Mickeiwicz egyetemen magyar 
szakon kezdte meg a tanulmá-
nyait. „Öt éven át napi nyolc 
órát tanultam magyarul” – 
fogalmazta meg a küzdelmes 
időszakot. Aztán ösztöndíjasként 
érkezett Budapestre, a Balassi 
Bálint Intézetbe, amikor egyik 
este a Wigwam Rock Klub bár-
pultjánál a leendő férje meg-
kérdezte, hogy beszél-e angolul, 
amelyre Magdalena magyarul 
válaszolt. 
Az ösztöndíj után dolgozni kezdett 
Budapesten a turisztikában, és 
megtanulta „hogyan lehet tisztel-
ni az emberek munkáját”. Köz-
ben megszerezte az idegenvezető 
végzettséget, és évekig vezetett 
csoportokat Budapesten. Miután 
Kőszegre érkeztek, lengyel, illetve 
magyar turistacsoportoknak mu-
tatja be a várost. 

Az Orsolya Napi vásárt egyedi cso-
dának tartja, a „kőszegi emberek 
őriznek olyan dolgokat, amit má-
sok el sem tudnak képzelni”. 
Piacnyitás után, a Kőszegi Süte-
mény standnál szombatonként 
várja mindazokat, akik szeretik a fi-
nom édességeket. Hiszen Lengyel-
Magyar két jó barát, együtt eszi a 
sütit s a tortát.

Kámán Z


