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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.

MANŐVER
A múlt évi rendhagyó évad után teljes repertoárral 
várja látogatóit a Kőszegi Várszínház: szórakoztat és 
gondolkodtat egyaránt – kinek-kinek kedve szerint.
Miként talál vissza régi önmagához Kasper (Gémes 
Antos), a Trombon című kisvárosi újság főszerkesz-
tő-helyettese? Milyen „manőver” kell ahhoz, hogy 
újra jól érezze magát a bőrében, és a felesége, Thea 
(Pálmai Anna) is visszakapja azt a férfit, akit egykor 
megszeretett? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kí-
nált választ Göttinger Pál Manőver című „képzelet-
beli skandináv vígjátéka”. A bemutatóval új rende-
zőt is avatott a társulat. Horváth Illés kilencedikként 
csatlakozott e „szerepkörben” az alkotógárdához. 
A történet: A svéd tengerparti település nyugalma 
megszakad, amikor a helyi lap főszerkesztője nem 
tér vissza a szokásos vitorlaversenyről. Eltűnése 
után Kasper remélt karrierjének is befellegzett. Az 
új főszerkesztő, Sigurd (Jenővári Miklós) fiatalabb, 
agilisabb, és bátrabbnak is mutatkozik.  A bizonyta-
lanságot növeli, hogy a tengerparti házak tulajdo-
nosai sorra meghalnak, az ingatlanok ugyanahhoz a 
tulajdonoshoz kerülnek. A szerkesztőség gyanút fog. 
Az oknyomozó lehetőség Kasper magánéletében is 
fordulatot eredményez még úgy is, hogy leleplező 
írásuk mégsem jelenhet meg. 
A látszólagosan csak egy manőverre építkező darab 
harsonája (Trombon) más „sorsdöntő” kérdéseket is 
kikürtöl(het) attól kiindulva, hogy a nyitott házasság 
kinek/minek jó vagy nem jó, egészen addig, hogy  
mi kell(ene) ahhoz, hogy a kisvárosi újság legiz-
galmasabb hasábjait ne csak a pulóverminta-rovat 
töltse meg. Ki, meddig mehet el a tervei megvalósí-
tása érdekében? Hogyan lehet(ne) megakadályozni 
egy emberáldozatokat követelő telekspekulációt, 
hol vannak a „bátorság” határai, és miből születhet 
egy jó vezércikk? 
Új, fiatal arcokkal is találkozhattunk a Kőszegi Vár-
színház szereplőgárdájában: A már említett Pálmai 
Anna, Gémes Antos és Jenővári Miklós mellett kö-
zelebbről is láthattuk Soltész Bözsét (Sigrdi néni) 
és Tenki Dalmát (gyakornok). Szerencsés, jó szerep 
„jutott” a darab írójának, Göttinger Pálnak is, aki 
Gustav Andersson (hajóskapitány/szerkesztő) sze-
repében egyéni módon irányította az előre kitervelt 
lépéseket, s igyekezett befolyásolni a kisvárosi ese-
ményeket. 

Tóthárpád F.
Fényképezte: Kámán Z.

A KISVÁROSI ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGE
SOLTÉSZ BÖZSE, PÁLMAI ANNA, TENKI DALMA, GÉMES ANTOS
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), 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 6450 példányban
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EXTRA TOP ÁR!
Tepertőkrém 250 g/dob  ..... 399,- Ft/db

1296 Ft/kg

Zsír 1 kg ............................. 699,- Ft/kg 
Lecsókolbász ...................... 799,- Ft/kg
Véres – májas hurka ............ 999,- Ft/kg
Sütnivaló füstölt páros kolbász .. 1099,- Ft/kg
Tepertő ............................. 2699,- Ft/kg
Cserkészkolbász ................ 1319,- Ft/kg
Debreceni ......................... 1595,- Ft/kg
Nyári turista ..................... 1599,- Ft/kg 
Főtt csécsi szalonna vcs. .... 1599,- Ft/kg
Vasi grill vcs ..................... 1999,- Ft/kg
Vasi grill sajtos vcs ............ 1999,- Ft/kg 
Parasztkolbász .................. 2299,- Ft/kg 
Körmendi csemege Snack .. 2999,- Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna  2699,- Ft/kg 

RETRO párizsi ...................... 1399,- Ft/kg
Disznósajt vcs. .................... 1599,- Ft/kg  
Füstölt tokaszalonna ............. 1599,- Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs  ............ 1399,- Ft/kg
Körmendi Borókás ................ 2299,- Ft/kg
Körmendi Extra Sonka .........  2899,- Ft/kg
Füstölt csülök csont nélkül ...... 2199,- Ft/kg 

KEMENCÉBEN SÜLTEK!
Sült hasalja szalonna ............. 2599,- Ft/kg
Sült tarja .............................. 3299,- Ft/kg
Sült oldalas .......................... 2999,- Ft/kg
Sült csülök csont nélkül ......... 2529,- Ft/kg
Sült csülök csontos ............... 1999,- Ft/kg

Az árváltozás jogát fenntartjuk! 
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

FORRÓ NYÁRI AKCIÓ!  2021.07.19 – 08.01.

Érvényes: 2021. 07.19 – 08.01-ig!

Csirke szárny ......................... 719,- Ft/kg
Csirke egészben ..................... 699,- Ft/kg   
Csirkecomb ............................ 739,- Ft/kg        
Csirkemell csontos ............... 1219,- Ft/kg

    EXTRA TOP ÁR!TOP ÁR!
Sertés fehércsont ....................... 1,- Ft/kg
Láb hátsó ................................. 99,- Ft/kg
Sertés máj ............................. 299,- Ft/kg
Húsoscsont ............................ 399,- Ft/kg
Lapocka ............................... 1399,- Ft/kg 
Dagadó ................................ 1399,- Ft/kg
Karaj csont nélkül ................. 1599,- Ft/kg
Szűzpecsenye ....................... 1599,- Ft/kg 
Oldalas ................................ 1599,- Ft/kg

1204

microweb.hu
+36 30 181 2500
ugyfelszolgalat@microweb.hu
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.

Internet csomagjaink sebességei 30 Megabittől egészen 2 Gigabitig érhetőek el, azokat 
mikrohullámon, optikai kábelen vagy műholdas kapcsolaton keresztül nyújtjuk, így az elérhető 
sebesség a lefedettségtől függően változhat! Televízió szolgáltatásunk lehet IPTV, műholdas, 
vagy földfelszíni sugárzású. További információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

Hulladékszállítás napjai 
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladék elszállításának 
napján viszik el.

Kommunális hulladék gyűjtési napjai: Hétfő 1. körzet – Kedd 2. 
körzet – Szerda 3. körzet – Csütörtök 4. körzet. Körzetek utcák 
szerinti besorolását a januári lapszámban tettük közzé. (koszeg.hu)

Zöldhulladék gyűjtés: JÚLIUS-AUGUSZTUS
Augusztus 6. (péntek) 1. körzet – Augusztus 13. (péntek) 2. körzet – 
Augusztus 20. (péntek) 3. körzet – Július 23., augusztus 27. (péntek) 
4. körzet. 

Szelektív gyűjtés: AUGUSZTUS
Augusztus 2. (hétfő) 1. körzet – Augusztus 3. (kedd) 2. körzet – Augusz-
tus 4. (szerda) 3. körzet – Augusztus 5. (csütörtök) 4. körzet. 

Megjelenés 
Kedves Olvasó! A következő 
lapszám augusztus 16-án jele-
nik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 
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AZ ÚJ, ELEKTROMOS  
 ENYAQ iV. ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

VÉGH AUTÓHÁZ KFT.
9700 Szombathely, Csaba utca 10.
www.veghauto.hu

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoz-
tatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és 
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Új úton a Szabóhegyre
Rég várt ünnepi pillanat érkezik el 
július 24-én, az évtizedes hagyo-
mányú Hétforrás Piknik napján, 
délelőtt 10 órakor. Egy kiemelt 
beruházás megvalósulását, egyben 
egy sok évtizedes probléma felszá-
molását ünnepelhetjük a Szabó-
hegyen, a Forrás út bejáratánál. A 
Kőszegi-hegységet feltáró Panorá-
ma körút és Felsőerdő utca felújítá-
sával olyan fejlesztés valósult meg, 
amelyet joggal nevezhetünk egy 
akut városrészi probléma megoldá-
sának, sőt a városrészen túlmutató 
jelentőségű beruházásnak.
A járványhelyzet idején különösen 
szembe ötlővé vált az a tény, hogy 
Kőszegen a történelmi belváros 
és az évszázados hagyományok 
mellett a Kőszegi-hegység erdő 
borította vonulata képvisel olyan 
értéket, amely a térség és a város 
lakossága mellett a kikapcsolódást, 
pihenést kereső turistákat is nagy 
számban tudja magához vonzani. 
Ahogy mindennapi életünk egyre 
távolabb kerül a természettől, úgy 

kétirányban autózható Felsőerdő 
utca 5 méter széles rekonstrukciója 
ezért egyszerre örömteli eredmény 
Kőszeg minden lakójának, a Kő-
szegi-hegység kirándulóinak, és a 
Kőszegi-hegységben fejlesztési le-
hetőséget látó befektetőknek.
A hideg remix cementkötésű út-
alappal és kétszer négy centiméter 
aszfaltréteggel felújított út első ko-
moly terhelését a Panoráma Szálló 
tetőszerkezetének villámcsapás 
okozta pusztulásának alkalmával 
kapta. Ez a tűzeset a régi útállapo-
tok mellett valószínűleg a kegye-
lemdöfést jelentette volna a régóta 

hányatott sorsú épület számára. A 
Kormány támogatásával közel 280 
millió forintból felújított úton köz-
lekedve most mégis az az érzésünk 
lehet, hogy ez a tűz talán nem az 
épület végső pusztulását, hanem 
egy nehéz időszak lezárását fogja 
szimbolizálni. Valamennyien azt 
kívánjuk, hogy a Szabóhegy leg-
ismertebb épülete és a Kőszegi-
hegység egésze szempontjából is 
egy felfelé ívelő időszak kezdetét 
jelentse a tény, hogy végre jó mi-
nőségű úton közlekedhetünk!

Básthy Béla
polgármester

nő bennünk az igény, hogy szabad-
idős programként természetközeli 
állapotú, esztétikailag vonzó terü-
leteket, erdőket keressünk fel, ahol 
szabadabban mozoghatunk, léle-
gezhetünk és így egészségünket, 
közérzetünket is javíthatjuk.
A Szabóhegyre felvezető utak már-
már veszélyesen leromlott állapo-
ta évtizedekig megkeserítette az 
üdülőterületen lakó kőszegiek és 
az üdülőtulajdonosok mindenna-
pi életét. A Kőszegi-hegységben 
kikapcsolódást, felüdülést kereső 
kirándulók természeti élményeit 
szintén beárnyékolta útjaink ka-
tasztrofális állapota, amely minden 
bizonnyal riasztóan hatott számos 
olyan befektetőre is, aki egyébként 
látott volna üzleti lehetőséget a 
hegyoldalban, vagy a hegy belső 
területén elhelyezkedő ingatlanok 
hasznosításában.
A mindkét ágán egyirányú Pano-
ráma körút 2300 méter hosszban, 
3,5 m szélességben elkészült felújí-
tása, és az 580 méter hosszúságú, 
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A közbiztonság kérdései
Féléves pandémia okozta szünet 
után előszőr június 24-én ülésezett 
a képviselő-testület. Básthy Béla 
polgármester kifejezte örömét, hogy 
újra együtt dolgozhatnak a megszo-
kott nyilvánosság mellett. 
Az első napirendi pontban Maxim 
László alezredes, április 1-től vég-
legesen kinevezett Kőszeg rendőrka-
pitánya adott tájékoztatást a város 
2020. évi bűnügyi helyzetéről. Sza-
vai szerint megjelent a láthatatlan 
ellenség a vírus formájában, amely 
óriási feladatokat adott a kapitány-
ság számára. Köszönetet mondott 
a lakosságnak a megszorító intéz-
kedések végrehajtásában nyújtott 
részvételért. Értékelte a városvezetés 
együttműködését, partnerségét a ví-
rushelyzet időszakában. Kijelentette, 
alapvetően a párbeszéd híve, mert a 
rendőrség felé érkező felvetésekre 
így lehet megoldást találni. A vá-
rosban a bűncselekmények száma 
alapvetően kicsi, és ez a pandémia 
alatt is így volt. Veszélyhelyzet volt az, 
hogy a határzár miatt sokan mentek 
a kőszegi hegyekbe, amit a havazás 

időszakában le kellett záratni. A ka-
pitány szavai szerint ezzel elkerülték 
a balesetveszélyes helyzeteket, talán 
életeket is sikerült megmenteni. 
Tényként említette, hogy az elmúlt 
két évben nem volt a városban halá-
los közlekedési baleset.
Fekete-Pataki Edit arról beszélt, 
hogy Bükön a rendőrök kerékpárral 
is teljesítenek szolgálatot, hogyan 
lehet ezt Kőszegen megvalósítani.  
A rendőrkapitány úgy fogalmazott: 
„ha indokolt, akkor alkalmazzuk”. 
A választ kiegészítette dr. Tiborcz 
János dandártábornok, megyei fő-
kapitány azzal, hogy a kerékpáros 
rendőrök felszerelésére a rendőr-
ségnek nincs anyagi lehetősége, 
de erről szívesen tárgyalnak az 
önkormányzattal. A polgármester 
ebben jelezte a város partnerségét. 
Majd a főkapitány felajánlotta, hogy 
Bükről – egy rövidebb időszakban 
– heti egy-egy napra átvezényelnek 
kerékpáros rendőröket tapasztalat-
szerzésre. (Ez meg is történt először 
július 12-én.)
Sas Norbert felvetéséhez csatlakozott 

Harkai Norbert a városi kamerarend-
szer fejlesztéséről. Az elhangzott vá-
laszok szerint a rendőrség ilyet nem 
telepít, de a megfigyelés helyére a 
műszaki rendszer paramétereire ad 
tanácsokat. A polgármester a kame-
rák telepítését a rendszeresen felve-
tődő kérdésként említette. A bővítést 
pályázati formában tartotta megva-
lósíthatónak. Szavai szerint támogat-
ja, ha a lakásszövetkezet önállóan te-
lepít rendszert a kukák szabálytalan 
használatának ellenőrzésére.
Táncsics Péter beszélt a belvárosi 
közeledés negatív helyzetéről. A fő-
kapitány válaszában jelezte, hogy a 
közlekedési rendet az önkormányzat 
határozza meg, annak ellenőrzését 
végzi a rendőrség. Tényként említet-
te, hogy az autók száma mindenütt 
sok az útviszonyokhoz, a meglévő 
parkolókhoz képest. A városra a 
pandémia időszakában is zúdult az 
autóforgalom. A kritikus időszakban 
a rendőrség ellenőrizte a befelé ér-
kező forgalmat, és az adatok szerint 
napi átlagban 700 db autó jött át 
a határon, és „az nyilvánvalóan ki 
is ment”.  A kerékpárosok közleke-
dése mindenütt külön gond, hiszen 
a járművet mindenféle szabályis-

meret nélkül lehet vezetni. Alkohol 
fogyasztása után is, ha a személy 
kerékpáros közeledésre alkalmas. 
A jogszabály egyik értelmezése, ha 
elesik a biciklista, akkor nem volt 
alkalmas a közlekedésre.
Velkyné Ball Andrea elmondta, hogy 
Kőszegfalván az Erdészház utcában 
többször láttak idegen eredetű autó-
kat, talán nem is magyar állampol-
gárokkal. Kérte az ottani rendszeres 
ellenőrzést. A főkapitány elmondta, 
hogy a megyében 50-nél több szi-
lárd burkolatú úton lehet Ausztriába 
átjutni, nem számolva a zöldhatáros 
utakat. Ennyit egyidőben ellen-
őrizni nem lehet, de kérte az ilyen 
esetek jelzését, mert arra biztosan 
rámozdulnak. Tekintve, hogy idén 
júniustól megszűnt a határon belé-
pők ellenőrzése, ezért több rendőrt 
irányítanak a közbiztonság, illetve a 
migráció ellenőrzése felé.
Terplán Zoltán alpolgármester a 
kábítószerfogyasztás ellenőrzésére 
vonatkozó kérdésére a főkapitány 
elmondta, hogy amíg van igény, 
addig terjesztés is lesz. A fogyasztók 
oldaláról kicsi a létszám Kőszegen, 
és nem kőszegiek a terjesztők.

KZ
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A SZIKVÍZ

KISZÁLLÍTÁS: 06 30 018 38 18 
BOLT: GENCSAPÁTI,  IPAR ÚT 1 .

Elszigetelt zöldövezet
A városban sokfelé láthatunk fel-
újított vagy éppen építés alatt 
lévő utcákat, parkolókat. Az építők 
hatékony munkája, na és a Kor-
mány 2,8 milliárd Ft támogatása 
egyre jobban észrevehető Kősze-
gen. Egyre jobban kirajzolódnak 
a fejlesztések eredményei. Elő-
ször a Deák Ferenc utcában lévő 
parkolók építése kezdődött, majd 
utána a Balog iskola előtti par-
kolók, illetve a Testvérvárosi park 
építése. Az első hivatalos útátadást 
Kőszegfalván tartották a Erdész-
ház utcában. Július 1-jén még 
éppen elviselhető napsütésben ér-
keztek az érdeklődők, diákok, szü-
lők a Balog iskola előtti parkoló, és 
a Testvérvárosi park átadására. 
Amíg az ünnepi ceremónia zajlott, 
néhány gyermek az általuk már 
korábban birtokba vett parkban 
játszott. Az óvodások a kicsi moto-
rokkal tették meg a tiszteletkört a 
nézők előtt, majd tánccal, énekkel 
köszöntötték a jelenlévőket. (fotó) 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
arról beszélt: tudja, hogy a szülök 
legnagyobb öröme az apróságok 
szereplése, de ez azt is jelenti, hogy 
a kicsik résztvevői lettek Kőszeg 
fejlődésének egyik ünnepi napján. 
Ígérte, hogy a jövőben több ilyen 
alkalom is lesz. A Testvérvárosi 
park egyben a sokféle ember ösz-
szefogását is szimbolizálja, de az 
már a napi valóság, hogy az ösz-
szefogás eredményeként épülhe-
tett meg a parkoló és park is. Az is 
látható, hogy Kormány és Kőszeg 
Város Önkormányzata fogott ösz-
sze a megvalósítás érdekében. A 
képviselő akkor még csak előre 

vetítette, hogy a Táncsics Mihály 
utca felújítására beadott pályázat 
jó irányba halad. Básthy Béla pol-
gármester visszautalt arra, hogy a 
park és parkoló átadása az iskola 
és óvoda felújított belső tereinek 
a folytatása. A park bemutatja a 
város – nemcsak a testvérvárosi, 
hanem külhoni – kapcsolatrend-
szerét. Mindezt játékos vetélkedő 
tartásával tette szemléletessé a 
Kőszegi Testvérvárosi Egyesület.
Egy héttel később érkezett a jó hír, 
hogy a Belügyminisztérium önkor-
mányzatok számára meghirdetett 
pályázatán Kőszeg 40 millió Ft-ot 
nyert el, és az önkormányzat 13,5 
millió Ft önrészével együtt megtör-
ténik a Táncsics Mihály utcában 
az útburkolat és a járda felújítása. 
Ezzel együtt visszatekintve az elmúlt 
évekre már több mint három milli-
árd Ft kormányzati támogatás szol-
gálja Kőszeg útjainak a felújítását.
A szabóhegyiek már azzal elé-
gedettek voltak, amikor a felmart, 
majd visszadöngölt úton mehet-
tek hazafelé, a kétrétegű aszfaltot 
csak utána kapta meg az úttest. 
Kevesen tudják, hogy a Szabóhe-
gyért Egyesület vezetője sok lépést 
megtett a fejlesztés érdekben. A 
döntést a kormányzati támogatás 
felhasználásáról a városvezetés 
hozta meg. 
Arról is, hogy a felsővárosrészen 
az utak minősége óriásit változott. 
A Dózsa és Bajcsy utca már készen 
van, felújítás előtt áll a Felsőkörút, 
a Vámház utca, a Herman Ottó, a 
Borsmostori utca.  
Új aszfalréteget kapott az Alsó-
körút egészen a régi strand be-

járatáig, illetve a 87-es útig. Az 
a terület egy elszigetelt zöldövezet 
pompás házakkal. A fákkal, növé-
nyekkel borított még üres, romos 
terület sok mindenre ad lehetősé-
get a jövőben.
Javuló közlekedési lehetőségre ad 
reményt, hogy július 16-ig vég-
fázisba került a Petőfi téren a 
MOL Benzinkút melletti parkoló.  
Addigra már felmarták az úton 
lévő hepehupás aszfaltot. Azt nem 
lehet tudni, mikor érkezik meg 
az aszfalterítő, gépesített brigád, 
amelynek tagjai a hőségriasztás 

időszakában is dolgoztak. Július 
második hetében két nap alatt 
vonták be első rétegű aszfalttal a 
Hunyadi utcát. Azon a héten az 
SZOT-üdülő mellett lévő Űrhajó-
sok útja (fotó) megkapta a máso-
dik aszfaltréteget is, és egy hónapja 
elkészült a kiváló járda. A korábban 
közzétett hírek szerint az üdülő ré-
szese lesz egy egészségügyi beru-
házásnak.
Érdemes a várost körbejárni, mert 
jelentősek és állandóak a változá-
sok.

KZ
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zison. Független színházi vállalkozás volt, Szálinger 
Balázs Köztársaság című díjnyertes színdarabját 
vittük színre. Érdekes módon, sok hasonlóság van 
a két előadás, az első és a mostani között. Nyá-
ron készülő szabadtéri előadás egy kortárs magyar 
szöveg ősbemutatójaként, ráadásul szabadon ösz-

szeválogatott színészgárdával. Ez eddigi rendezői 
pályám során csak akkor és most fordult elő, azóta 
kötöttebb pályán, kőszínházak állandó társulatai-
val dolgoztam, aminek persze szintén megvannak 
a maga szépségei. Az elmúlt öt évben rendeztem 
tíz előadást különféle műfajokban rémdrámától 
mesén át a musical-ig, de legtöbbször prózai víg-
játékokra kapok felkérést, mint jelen esetben is. 
Idén még abban a különleges élményben és ki-
hívásban is részesülhettem, hogy nagyjátékfilmet 
rendezzek. Szóval ugyan rendező pályafutásom 
nem olyan rég kezdődött, de elég izgalmas és él-
vezetes számomra, a színészi pályám szinte teljes 
egészében el is hagytam miatta, csak a szinkroni-
zálást folytatom, azt nagyon szeretem csinálni.
– Hogyan találtak egymásra a darabbal?
– Erre szólt a felkérés. Jobban mondva a Kőszegi 
Várszínház egy Göttinger Pál által majdan meg-
írandó színdarab megrendezésére kért fel. Palit 
ismertem jó ideje, nem volt okom bármiben is ké-
telkedni, nagyon szívesen vállaltam úgy is, hogy a 
darabot majd csak később olvashatom. Az író sze-
mélye nekem garanciát jelentett, hogy nem fogom 
megbánni a dolgot. Nem is kellett csalódnom.
– A szereposztás sem lehet egyszerű, hogyan 
történik a válogatás?  
– A felkérést követően, még mielőtt egy betű 
is le lett volna ütve a szövegből, Palival meg-
beszéltük, hogy kikkel szeretnék dolgozni, hogy 
ő majd ennek ismeretében írja meg a színda-
rabot. Szerencsére ebben a tekintetben elég 
hasonlónak bizonyult az ízlésünk, örömmel fo-
gadott minden felmerülő nevet, és végül tényleg 
olyan karakterek születtek, amik nagyon illenek 

KÁVÉSZÜ
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Kávészünet Horváth Illés rendezővel
 „Ez egy nagy baráti, alkotói összejövetel”

A Kőszegi Várszínháznak az idei a 40. éva-
da. Az első előadás 1982 nyarán Páskándi 
Géza Az ígéret ostroma, avagy félhold és te-
lihold című darabja volt. Jurisics kapitányt 
Bánffy György alakította. Az idei szezon 
ősbemutatóját, Göttinger Pál Manőver című 
darabját Horváth Illés rendezte. Kezdetben 
történelmi drámákat játszottak. 1988-ban 
Pócza Zoltán színházi mened-zserségének 
kezdetén már érezni lehetett, hogy változ-
tatni kell a koncepción, nyitni kell a műsor-
ral. Akkoriban Merő Béla Zalaegerszegről 
járt ide rendezni. A következő lépésben 
Kőszegnek már saját produkciója lett, arra 
törekedve, hogy minden nyáron legyen ős-
bemutató, hívjanak új rendezőket, vonjanak 
be mindig új alkotókat is. Az elmúlt évtize-
dekben kiemelkedő volt Molnár Piroska és 
Hollósi Frigyes kőszegi jelenléte, akik szak-
mailag hitelesítették a színházat. A nyári 
alkotómunka ugyanolyan keményen zajlik, 
mint máshol évad közben. Csakhogy itt az 
alkotók egész nap együtt vannak, közösek 
a reggelik, a vacsorák, a főzések, és ez a 
baráti hangulat érződik az előadásokon is. 
A szakmában azt szokták mondani: kétfé-
le színész van, aki már játszott a Kőszegi 
Várszínházban, és aki majd játszani fog. A 
tavalyi évadot elvitte a pandémia. A Kőszegi 
Várszínház látogatói kifejezetten szeretik, 
hogy ősbemutatókat láthatnak. Olyan elő-
adásokat, amelyek igényesen szórakoztat-
nak, és közben elgondolkodtatnak. Az idei 
darab szerzője az a Göttinger Pál, akinek 
Az Öreghíd alatt című színművét tavaly már 
bemutatták.
– Ön a bevezetőben említett melyik színész?
– Aki 12 évvel ezelőtt, Shakespeare A makran-
cos hölgy című vígjátékában már játszott Kősze-
gen. A város szépsége már akkor is megfogott, 
ráadásul az előadás egyik mellékszereplőjeként 
sokkal több szabadidős tevékenységre volt 
időm, így sokat kirándultam a környéken, ami 
nagyszerű élményekhez juttatott. Nagyon örül-
tem az idei felkérésnek, jó emlékeket őrizvén, 
szívesen tértem vissza Kőszegre.
– Jelenleg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín-
ház művészeti vezetőjeként dolgozom főállás-
ban. Felelős és bonyolult munka, de egyelőre 
nagyon élvezem. Az évadok összeállítása, a tár-
sulat munkájának gondozása, a napi ügyek, fel-
merülő váratlan helyzetek megoldásai izgalmas 
és folyton változó feladatokat jelentenek. Nem 
mindig könnyű higgadtnak maradni.
– Mióta rendez?
– 2016 nyarán, tehát lassan öt éve volt az első 
rendezésem bemutatója, a Zsámbéki Színházi bá-

az azokat megjelenítő színészekre, nem csoda, 
hogy a próbák során azonnal lubickolni kezdtek 
a szerepeikben. Alapvetően régi ismerősök, igen. 
Ha az embernek lehetősége van kedvére ösz-
szeállítani egy csapatot, természetes, hogy olyan 
társait válogatja össze, akikkel jól érzi magát és 
legjobban bízik művészi képességeikben.
– Június 7-én tartottuk meg az olvasópróbát 
Budapesten, ezt követően két hétig ott is pró-
báltunk, majd 21-én költöztünk le Kőszegre. Jó 
végre az előadást díszletben az eredeti helyszí-
nén próbálni, mindenki élvezi az ittlétet, egyedül 
a kánikulában nem mindig könnyű szabadtéren.
– Mit gondol arról, hogy Göttinger most már 
a második darabját teszi egy meglehetősen 
távoli, de azért európai helyszínre?
– Nem is csak a második. A nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színháznak is írt felkérésünkre egy színdara-
bot ebben az évadban, ami egy távoli, kopár, skót 
szigeten játszódik, messze benn az óceánon. Pali 
ezekben a tőlünk távol eső világokban szabadon, 
otthonosan mozog. Olyan, mintha egy külföldi szer-
ző fordítását olvasnánk, játszanánk. Profi munka.
– Nemrég azt mondta, hogy Kőszegen dol-
gozni, egy nagy baráti, alkotói összejövetel.
– Miután az ember magára zárta a próbaterem 
ajtaját, a külvilág megszűnik létezni. A nyugodt 
kisváros viszont lehetőséget ad egy másik rend-
kívül fontos dologra: van időnk a munkán kívül 
is időt tölteni egymással. Senkinek nem kell ro-
hannia szinkronba, a családhoz, vagy egy másik 
színházba. Próba után együtt lehet ebédelni, 
este fröccsöt inni, hosszan beszélgetni, sokat ne-
vetni. Ez egy nagyon klassz lehetőség, amit egy-
re ritkábban élhet át az ember. Ráadásul visz-
szahat a produkcióra, hiszen közelebb kerülünk 
egymáshoz, ettől pedig nagyon jó kémia alakul 
ki a színpadon. Nagy szíve lesz az előadásnak. 
– Mit üzen a darab a mának, a színházba 
járóknak?
– Üzen nekik életközeli, párkapcsolati, mun-
kahelyi válságokról, csupa olyan élethelyzetről, 
amilyennel már minden néző találkozott és ta-
lálkozik folyamatosan élete során, valamint ka-
punk egy kis betekintést az újságírás világába, 
annak morális kérdéseit is boncolgatva. Ez is 
mindenképp érdekes lehet a közönség számára, 
mivel, ha nem is újságírók ülnek majd zömmel 
a nézőtéren, újságot valamilyen formán minden 
bizonnyal olvasnak a kedves nézők. 
– Milyen érzés a Kőszegi Várszínházban dol-
gozni? 
– Annak idején, mikor a Szegedi Nemzeti Szín-
ház tagja voltam, egy alkalommal ültem az üres 
nézőtéren és körbenéztem a műemlék épületben. 
Konstatáltam, milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen 
gyönyörű a munkahelyem, ahol a mindennapjaimat 
töltöm. Nos, Kőszeg hasonló érzés számomra. Min-
den reggel átsétálni a kis óváros gyönyörű főterén, 
majd egy várkapun át bejutni ott, ahol anno a törö-
köknek nem sikerült… igazán különleges élmény.
   Kiss János



Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

 
 

Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki út 5. 

Amit érdemes tudni rólunk:
 Stabilitás 1991. óta folyamatos termelés
 Biztos jövő folyamatos technológiai beruházások

Amit nyújtunk:
 Határozatlan idejű munkaszerződés
 Emelt pótlékok (40% műszakpótlék)
 Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minőségi bónusz, jelenléti prémium)
 100 % utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről,

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Teljeskörű szemészeti vizsgálattal és 
szaktanácsadással várjuk

kedves Vásárlóinkat! 

A legjobb felületkezeléseinket minden
szemüveglencsére AJÁNDÉKBA adjuk!

NAPSZEMÜVEGEK
széles választékban!

Egyes modellek
20 – 30% kedvezménnyel!

Mentőszolgálat fejlesztése
Mentőszolgálat fejlesztése ismét új 
állomásokhoz érkezett. 
Első állomás:
Három éve, 2018 nyarán érkeztek 
meg a modern Mercedes mentő-
autók. Előtte megépült a Hegyal-
ja utcában, a műemlék ház előtt 
két modern garázs, mert a régi 
garázsban a magasépítésű autók 
nem fértek el. Egy mentőautónál 
elvárás, hogy meleg motorral, 
beltérrel, és jegesedés nélküli ab-
laküveggel induljanak a mentősök 
a beteghez.  

A július 9-én történt bejelentés 
alapján a modern garázsok mű-
ködési ciklusa rövidesen lejár. Ágh 
Péter országgyűlési képviselő saj-
tónyilvánosság előtt arról számolt 
be, hogy kezdeményezte az új kő-
szegi mentőállomás megépítését. 
Mitagadás, erre már a mentőszol-
gálat dolgozói optimistán vártak, 
hiszen a garázsok kiszolgálják az 
autókat, de a dolgozóknak az egy-
kori polgármesteri villa adta lehe-
tőségek az elmúlt századot idézik. 
A tájékoztatón elhangzott, hogy a 

képviselő és Básthy Béla polgár-
mester személyes látogatást tettek 
a Miniszterelnökségen, kéréssel 
fordultak Horváth Ildikó egészség-
ügyekért felelős államtitkárhoz. A 
tárgyalás, a Kőszeg és környéke la-
kosságának érdekeit szolgáló kérés 
eredményes volt. A Kormányhatá-
rozatban megjelent, hogy Magyar-
ország Kormánya 600 millió Ft-ot 
biztosított Kőszeg városa számára 
a mentőállomás fejlesztésére. Ágh 
Péter megfogalmazta, hogy az új 
mentőállomásra adott kormányzati 
támogatás jelentős eredmény, és a 
város számára ismét egy előrelépés. 
Az új mentőállomás helyszínéről 
Básthy Béla polgármester beszélt. 
Megjelölte a célt: az egészségügyi 
intézmények egymás közelében 
legyenek, ezért választották hely-
színnek az Egészségház melletti 
területet. A városvezető megkö-
szönte a mentők pandémia alatt 
nyújtott helytállását. Szavai szerint 
munkájuk elismerését is jelenti a 
támogatás, amely egyben kifeje-
zi a Kormány és az országgyűlési 
képviselő Kőszeg iránti elkötele-
zettségét.

Második állomás:
Július első napjaiban helyezték 
üzembe a mentőautóba a támo-
gatásokból, egy millió Ft összegből 
vásárolt multifunkciós betegmoni-
tort. Ezzel mostanra már mindkét 
jármű rendelkezik ezzel a fontos 
eszközzel. Korábban csak abban az 
autóban volt ilyen készülék, amely 
a nap 24 órájában szolgálatban 
volt, mostantól csak nappal, és a 
szükség esetén működő autó is 
rendelkezik a beteget őrző készü-
lékkel. Folyamatosan méri az élet-
funkciók paramétereit, és határ-
értéken riaszt. Nagy előnye, hogy 
hordozható, így a mentést igénylő 
személy közelébe vihető. Ugyan-
azokat a betegőrző funkciókat 
végzi el, mint a kórházi őrzőszobák 
készülékei. A beteg életét jellemző 
paramétereket a mentőápolók a 
multifunkciós betegmonitor be-
szerelése előtt is mérték, csak kézi 
műszerekkel. A készülékvásárlást 
támogatta: Kőszeg Város Önkor-
mányzata, Vas Megyei Mentés-
ügyi Alapítvány, Csepregi Pékség, 
Schott Hungary Kft.

Összeállította: KZ

„Hajni bolt”
A Rákóczi út 28. szám alatt lévő 
üzletet elérte a változás szele. A 
kőszegiek kizárólag „Hajni” el-
nevezés alatt ismerik. Nemrég 
két asszony gyalogolt a Fő téren, 
egyik megjegyezte: „vissza kell 
mennem a Hajni-hoz”. Szándéka 
szerint az üzletbe, mert valójában 
Hajni, mint boltos éppen akkor ott 
volt a közelében. Július 12-én az 
üzlet nyitva volt, mert akkor vittek 
el egy megrendelt árut. Aztán Hajni 
visszament a lakásba, az unokákra 
vigyázni, mert akkor neki és férjé-
nek, Farkas Imrének ez volt a leg-
fontosabb feladata.
A vállalkozást a férj alapította 
1988-ban, a Rákóczi utca 61. alatt 
nyitotta meg bizományi ruhás bolt-
ját. A következő évtől már a jelen-
legi házban várták a vevőket, és kí-
nálták a dohány-, divat-, vegyiárut 
és a csomagolt élelmiszert. Rocco 
és Trapper farmert is árultak. Ez 

utóbbiért éjszaka sorban álltak, 
hajnalban már megérkeztek Kő-
szegre. A legolcsóbb Wiener Extra 
kávét raklapszám adták el. Az üz-
letben legtöbbször Hajni dolgozott, 
őt ismerte mindenki, így lett az 
üzlet köznyelven Hajni-bolt, rövi-
den csak Hajni. Hivatalosan ezt a 
megnevezést csak 2013-ban kapta 
meg. Akkor már a városban jelen 
voltak az üzletláncok, de a kőszegi, 
hűséges törzsvásárlók betértek a 
Hajnihoz, és azóta is biztosították a 
napi forgalmat. Ezért Hajni és Imre 
végtelenül hálás. 
A pandémia őket is elérte, nem-
csak ágyba kényszerítette Hajnit, 
hanem az üzletet – a rendeletek 
szerint – kétszer is be kellett zárni. 
Aztán változtak a vásárlói szoká-
sok, rendelés érkezett telefonon, 
majd elkészült a csomag, és a vevő 
érte jött. Egyes intézményekbe a 
csomagok sokságáért. A nyugdíjas 
házaspár szerint ez a kereskedelmi 
forma is lehet a változás fő iránya. 

Kámán Z.  
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Hagyatékból örökség
a Kőszegi Várszínházban    
A Magyar Alkotóművészeti Köz-
hasznú Nonprofit Kft. (MANK) 
közreműködésével Szentandrássy 
István (1957-2020) Kossuth-dí-
jas festőművész kiállítása nyílt a 
Jurisics-várban július 9-én. A be-
mutatott alkotások a festő hagya-
tékának a részét képezik, amelyet 
a Petőfi Irodalmi Múzeum megbí-
zásából a tudományos feldolgozás 
és a kiállítás-rendezés céljából a 
Magyar Alkotóművészeti Közhasz-
nú Nonprofit Kft.-re bízott.
Szentandrássy István, az egykori 
állami gondozott, nagy utat járt be. 
Az életművéből összeállított válo-
gatás, mint „hagyatékból örökség” 
értelmezhető.
A kiállítást a Kőszegi Vonósok 
muzsikája nyitotta Scheer Uwe 
nagyszerű szólójátékával. Pócza 
Zoltán köszöntője után Básthy Béla 
polgármester üdvözölte a jelenlé-
vőket: „Megrendültek, boldogok 
és büszkék” lehetünk, mondta az 
alkalom kapcsán, amely a várszín-
házi programok egyik kiemelt ren-
dezvénye.
Tardy-Molnár Anna a MANK Kő-
szeggel való kapcsolatáról és a 
MANK roma művészet iránti el-
kötelezettségéről beszélt. Balog 
Zoltán a Dunamelléki Református 
Egyházkerület püspöke, a Magyar-
országi Református Egyház Zsina-
tának lelkészi elnöke a „Szenti”-
ként emlegetett művészhez fűződő 
személyes kapcsolatáról beszélt 
úgy, hogy egyúttal a művészetét is 

bemutatta. „A falu bolondja, az or-
szág bolondja, a magyar cigányság 
bolondja” volt, idézte fel a művész 
saját szavait. (A keresztény kul-
túrában a bolond – aki mindig a 
lényegről szól –, nem egy negatív 
megjelölés.) Felidézte másik jel-
lemző mondását is: „Ha nagyon 
akarnék, én a farkasemberekkel is 
tudnék beszélni.” Ezt vallotta, ami-
kor a fiatal cigányság érdekeiről 
beszélt, és vallotta, hogy „szeretni 
kell”, hiszen mi, emberek: „mind-
annyian egy vérből vagyunk”. 
Dr. Székely János megyéspüspök, 
a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Cigánypasztorációs 
Bizottságának vezetője is 
megtisztelte a kiállítást. Beszélt 
a szombathelyi cigány festőről 
Ferkovics Józsefről (1961-), és A 
semmi közepén c. alkotásáról, 
ami egy fát ábrázol, és amelynek a 
gyökerei a levegőben lógnak, mint 
a (cigányság) gyökerei, amelyek 
elszakadtak: de a fa maga közel 
van az éghez. A megnyitó romani 
imádsággal és áldással zárult.
A számos díjjal jutalmazott cigány 
festő élete és alkotásai „fénybe és 
aranyba” öltözöttek. A ritka ösz-
szeállítás, a többi mellett Federi-
co García Lorca és François Villon 
költeményeihez készített grafikai 
sorozattal – Mágikus vonások / 
Festészet és irodalom összhang-
ja címmel – augusztus 2-ig láto-
gatható.

Tóthárpád F.

Natúrparkos vetélkedő
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
2020 szeptemberében meghirdette 
az Aktívan a Natúrparkban 2021. 
vetélkedőt. A felhívásra 4 kőszegi 
óvodából 93 óvodás és 10 kísérő 
jelentkezett. Iskolás versenyzőként 
Béri Balog és a Bersek József Álta-
lános Iskolából 6 csapat  – 4 ötö-
dikes, 2 nyolcadikos – összesen 18 
fővel regisztrált.
A háromfordulós vetélkedőn ter-
mészetjáró és kvízfeladatok meg-
oldásával bizonyíthatták tudásukat 
az iskolások, az óvodások mondó-
káztak és rajzoltak.
Az óvodások zárórendezvényén, 
az egy-egy Mesetúrán a gyerekek 
megismerték a Kőszegi-hegység 
szalamandra családjának történetét. 
Az iskolásoknál a döntőt június 
12-én tartották szabadtéren. Négy 
izgalmas állomással rendelkező 
körtúrát furfangos feladatok kap-
csolták össze, és a központ szerepét 
a Bechtold István Természetvédel-
mi Látogatóközpont látta el.
A versenyzőkre sokféle feladat várt, 
amely kapcsolatban volt a Kőszegi-
hegység természeti adottságaival, 
kézműves ügyességgel, klímaválto-
zással, szelektív hulladékgyűjtéssel, 
illetve koncentrált vízi élővilágára.  
Mindkét korcsoportban szoros volt 
a küzdelem. Az ötödikeseknél pont-
egyenlőség alakult ki, a győztes 
csapat végül a döntőn tanúsított 
pontosabb feladatmegoldásai mi-
att megérdemelten állhatott a kép-
zeletbeli dobogó legfelső fokára.

Az 5. osztályosok eredményei:
1. Fekete Párducok (Bersek József 
Általános Iskola), felkészítő tanár 
Kovácsné Zsolt Andrea: 67 pont.
2. BioBoys (Béri Balog Ádám 
Általános Iskola), felkészítő tanár 
Vértes Ildikó: 67 pont. 
3. Ragadozók (Bersek József Ál-
talános Iskola), felkészítő tanár Ko-
vácsné Zsolt Andrea: 61 pont. 
4. Gumimaci Kommandó (Bersek 
József Általános Iskola), felkészítő ta-
nár Kovácsné Zsolt Andrea: 58 pont
A 8. osztályosok eredményei:
1. Dumbledore serege (Bersek 
József Általános Iskola), felkészítő 
tanár Tóth-Percze Mária: 59,5 pont 
2. Természetbúvárok (Béri Balog 
Ádám Általános Iskola), felkészítő 
tanár Vértes Ildikó: 57 pont
Az eredményhirdetésen a verseny-
zők teljesítményét, a felkészítő ta-
nárok kíváló felkészítő munkáját 
elismerte Bakos György, az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület elnöke, va-
lamint Básthy Béla polgármester. 
A szervező Írottkő Natúrparkért 
Egyesület köszönetet mond partne-
reinek az ajándékok felajánlásáért 
és az egyéb hozzájárulásokért.
A vetélkedő megrendezését a TOP-
5.3.1-16-vs1-2018-00011 azono-
sítószámú sokszínű együttélés – helyi 
identitás és kohézió erősítése közös-
ségfejlesztési módszerekkel című 
projektben megvalósítandó 3.c ott-
honunk az alpokalja programsorozat 
– az Írottkő árnyékában alprogram 
támogatta. 
 
támogatta. 

Ami elromolhat, az el is romlik!
Vállalom TV-k, híradástechnikai készülékek,
háztartási kisgépek (pl. villanysütő, főzőlap,
robotgép, kávéfőző, (robot)porszívó, stb.)
javítását rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24. 
+36 30/286-1363

A BE-JÓ Táncegyüttes legújabb 
majorett oktatója, Baranyai Kata-
lin koreográfiájával versenyeztek 
a BE-JÓ lányok a 40. Zugló Ku-
pán - Országos Amatőr Táncfesz-
tiválon. 
A Covid-19 vírushelyzet miatt a 
lányok (Bak Emma, Baranyai Ra-
móna, Kumánovich Kata és Kinga, 
Bencsics Regina, Kercselics Kitti, 
Bánadi Andrea, Tolnay Veronika) 
online tanulták meg a Kata által 

megálmodott tánc koreográfiáját, 
közös próbára kevés lehetőség 
adódott, mégis az eredmény kivá-
ló lett. A ÷Karib-tengeren” címet 
viselő tánc megosztott I. helyezést 
érdemelt ki a majorette show kate-
góriában, sőt Zugló Kupa különdíj-
jal is értékelték a produkciót. 
Baranyai Katalin táncoktatói gya-
korlati vizsga-koreográfiája, első 
csoportos tánca remek eredményt 
ért el. 

Remek eredmények



AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2021.07.19 - 08.15.
AKCIÓ IDŐTARTAMA:
KŐSZEGI AKCIÓ

www.7forras.hu

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20.  Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER  ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632 

126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090 

SPÓROLJON 
TÖBBET ! 

6 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN

73 Ft/l 109  109109  Ft/db

229 Ft/db

599 Ft/db

249 Ft/db

259 Ft/db

259 Ft/db

499 Ft/db

649 Ft/db

Pick
 Téliszalámi 

Körtálcás   vagy Klasszikus 
Szvg. 70g,  9 986 Ft/kg 

Magyar 
ESL Tej 

2,8% Dobozos 1l 

Pick 
Pickolino

 Virsli
 Csirkehúsból  Natúr 

vagy Sajtos 140g, 2 279 Ft/kg 

Tolle Tejföl 20%
 800g, 811 Ft/kg  

Tena 
Napraforgó

 Étolaj 1l 

 Koronás 
Kristálycukor 1 kg 

Eduscho
 Kávé Őrölt 

Dupla vagy   Wiener 
Extra  250g, 1 996Ft/kg  

 Hell 
Energiaital 

Classic vagy Red 
Grape Strong vagy

 Strong Apple 
0.25l, 756 Ft/l

189 Ft/db

219 Ft/db 259 Ft/db

Coop 
Tejföl

  20%  150g, 860 Ft/kg

129 Ft/db

Szentkirályi
 Ásványvíz

 Szénsavas vagy
 Szénsavmentes  vagy 
Enyhe Pet 1.5l, 79 Ft/l

119 Ft/db

SPÓROLJON 
TÖBBET ! 

2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN
2136 Ft/kg

2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA299  299299  Ft/db

Sága 
Füstli

Klasszikus 
vagy Sajtos 

140g, 2 421 Ft/kg

  
Grillkolbász

Mix vagy
 Mustáros

 vagy  Sajtos 
190g, 2789Ft/kg   

 Profood Chepke  Mozzarella  Szeletelt
  Light vagy Füstölt  vagy Natúr 100g, 2 590 Ft/kg

699 Ft/db 319 Ft/db 529 Ft/db 339 Ft/db

Steffl 
Sör

Dobozos 
 4,2% 

0,5l, 458 Ft/l 

Dreher 
24  Sör 

Alkoholmentes 
Dobozos Sör

 Citromos
vagy Classic vagy 

Meggy-Szeder vagy 
Gránátalma 
0.5l, 438 Ft/l 

Dreher
Gold 

Dobozos Sör
 5% 0.5l, 518 Ft/l

KoszegiHirdetes_202107_01.indd   1 2021.07.13.   9:38:54



 XXX IV.ÉVFOLYAM, 7 . S ZÁM   2021 . JÚL IUS  19 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

11

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A

KU
LT

Ú
R

A

Bősze Éva pillanatai
Az összevont Chernel Kálmán Vá-
rosi Könyvtár és a Kőszegi Városi 
Múzeum első nyilvános program-
ja, amelyen a pandémia után a 
nagyközönség is megjelenhetett, 
egy születésnapi könyvbemutató 
volt. Június 26-án a Múzeumok 
Éjszakája rendezvényeként Bősze 
Évával találkozott a közönség. Új 
kötetét (A pillanatok varázsában) 
és a közelmúltban betöltött 80. 
születésnapját ünnepelték a bará-
tok és ismerősök.
„Fakul a táj körülöttem!” – mondta 

a kőszegi költő, miután beszélge-
tőpartnere – T. Molnár Zsuzsanna – 
felvezette az irodalmi délutánt. „Fa-
kul a táj”, „rövidülnek az utak” … 
utalt a múló időre, az író-olvasó ta-
lálkozók színhelyeire… élete meg-
határozó eseményeire, a Soha című 
versére, amit soha nem mond el, 
mert soha többé nem akarja átélni 
az abban leírtakat; azonban biztatja 
az olvasókat annak megismerésére. 
Versek, novella és egy levélrészlet is 
elhangzott. Általuk a Bősze Éva – T. 
Molnár Zsuzsanna – Bognár Stefá-

nia Vas megyei költő-triumvirátus 
ily módon is „találkozott”. (Évtize-
deken át számos közös rendezvény 
szereplői voltak.) 
Hallhattunk sikerekről, a pillanatok-
ról, amelyek a betű varázsához kö-
tik. Huszonhárom kötet, megszám-
lálhatatlan antológia: megzenésített 
versek, gyermekeknek írt színdara-
bok őrzik írásait. Életrajzából, mun-
káiból kiderül, hogy nemcsak szü-
letése révén számít kőszeginek. Ha 
meg akarjuk határozni ki is Bősze 
Éva, olvasói többségének biztosan 
ezek a szavak is eszébe jutnak: zene, 
színek, varázslat, lélek, pillanat… 
Elsősorban költőnek vallja magát, 

prózájában is felfedezhetők az ösz-
szecsengő mondatvégek. Líraisága, 
egyéni pátosza felismerhetővé teszi 
legtöbb írását. Ahogy mind jobban 
„fakul a táj”, egyre hangsúlyosab-
bakká válnak azok a művei, amelyek 
a fájdalom, a család, az anyaság té-
makörébe sorolhatók. Bősze Éva 
megismeréséhez, titkainak feltárá-
sához segít hozzá legújabb kötete, 
A pillanatok varázsában (Uránusz 
Kiadó, 2020) és a Szó-kincs c. 
antológia (Aposztróf Kiadó, 2021), 
benne A tenger illata című verse. 
Olvasgassák a könyveit, s meglátják: 
nem is olyan fakó az a táj!

TáF.

Újabb siker: „pult alól”
Bizonyára voltak olyanok, akik a 
múlt évi bemutatót követően újra 
látni akarták Göttinger Pál Az 
Öreghíd alatt című, saját rendezé-
sű darabját. Az elmúlt esztendő 
szűk lehetőségei most kitágul-
tak: összesen hat alkalommal 
lépett színpadra a kőszegi tár-
sulat. 
Hogy mi történt az Öreghíd 
közelében, azt már megismer-
hettük (lásd még a KéV 2020. 
júliusi számát), de a kitűnően 
felépített cselekménysor mellett 
mik azok a jellemzők, amely 
miatt a Kőszegi Várszínház leg-
jelentősebb bemutatói közé so-
rolandók ezek az esték?
A természetes, hihető színpa-
di megjelenés, a finom – és a 
célzottan elhelyezett kevésbé fi-
nom – poénok adta lehetőségek 
kidolgozottsága, az elgondol-
kodtató kis és nagy tragédiákkal 
elénk tárt csúcspontok, és nem 

utolsó sorban a kitűnő dalok (zene: 
Sebesi Tamás és Némedi Árpád; 
dalszöveg: Máthé Zsolt) nem enge-
dik, hogy ne beszéljünk róluk. 

Életkortól függetlenül – a „régi kő-
szegi öregek” nyomában – új csil-
lagok követelnek helyet maguknak 
a képzeletbeli vár-sztársétányon! 
Nem lehet ellenállni, látni kell, mit 
teremt az ilyen válogatott társulat 
a színpadon. 

A szereplők a megje-
lenésük sorrendjében: 
Ullmann Mónika (az öz-
vegy csaplárosné), Né-
medi Árpád (a rókafejű 
Milligan), Kálid Artúr 
(Gyurika, a menekült 
toronyőr), Grisnik Pet-
ra (az ellenállhatatlan 
Pötyi néni), Göttinger 
Pál (a mindent ismerő 
vikárius), Trokán Anna 
(Saoirse, az elszánt 
szerelmes lány), Bálint 
Ádám (Sean, a szerel-
mes városi fiú), Epres 
Attila (Lannigan, a 
vak, hídalatti túlélő), 
Ecsedi Erzsébet (a 
gengszterfőnöknéként 
is érzékeny Fiona) és 

Sebesi Tamás (Satu, a megbízható 
verőember).
Több tragédiával i s tűzdelt a brexit-
történet, a szerző-rendező mégis 
megengedi, hogy ne kelljen szo-
morkodnunk a tapsrendet követő-
en. A várudvaron hazafelé igyekvő 
látogatók elégedetten, mosolyogva 
indulhattak otthonaikba. Részesei 
lehettünk egy jó estének, tapasz-
talhattuk azt is, hogy néha – kü-
lönösen így, Covid után – kihagy-
hatatlan lehet egy „B vagy C terv”, 
akár „a pult alól is”. 

Tóthárpád F.

FŰRÉSZLAP 
ÉLEZÉS 
Érdeklődni

munkanapokon
16 óra után

vagy szombat délután. 

Tel: 06 70 662 8596
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Tűzeset és a szolgálatátadás naplója
Június 30-án az esti sötétben tűz 
lobbant fel a Szabóhegyen. A ma-
gasra törő lángokat a városból is 
jól lehetett látni, a tűzoltóautók 
szirénája harsogott mindenfelé. A 
hír gyorsan terjedt, a múltra emlé-
keztető, évek óta átalakításon lévő 
egykori Panoráma Szálló égett. 
A tűzoltók harca másnap dél kö-
rül fejeződött be, 73 fő küzdött a 
lángokkal, ebből közel harmincan 
Hegyalja öt falujából érkeztek. Az 
épületben óriási károk keletkeztek. 
A tűzvizsgálat július 11-ig nem 
fejeződött be, de a feltételezések 
szerint a tüzet a zivatarral érkező 
villám okozta. A helyszínre első-
ként a kőszegi önkéntes tűzoltók 
értek, nekik az ajtókat a riasztott 
biztonsági szolgálat nyitotta ki. Jú-
lius 11-én az egyedi kőszegi tűzka-
tasztrófáról kérdeztük Seper András 
tűzoltó ezredest, aki a tűzeset nap-
ján fejezte be a hivatásos tűzoltó 
szolgálatát.
– Hogyan kezdődött az a bizo-
nyos utolsó nap?
– Azon a napon még a Vas Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatóhelyettese voltam, és 
egyben a Kőszegi Önkéntes Tűz-
oltóság parancsnoka is. Ez utóbbi 
változatlanul megmarad, hiszen 
erre a feladatomra az elmúlt évben 
a tagságtól megkaptam a bizalmat. 
A hivatásos feladataimról önként 
mondtam le, kértem a nyugdíjazá-
somat. A Panoráma Szállónál lévő 
jelentős tűzeset napja, nekem egy-
ben az utolsó hivatásos szolgálati 
napom volt. A tűzriasztás rendszere 
szerint önkéntesként kaptam a jel-
zést a tűzesetről, mert azon a napon 
is önkéntes készenléti szolgálatban 
voltam. Ezt rendszeresen vállaltam 
a múltban, és ez így lesz a jövőben 
is. Az is jellemző, hogy zivataros idő-
ben többen bejövünk a laktanyába, 
mert akkor a riasztás lehetősége 
nagyobb, és így még gyorsabban 
indulhatunk a mentésre.
Azon a napon a Vaihingenből aján-
dékba kapott, Steirics Tamás által 
vezetett létrás tűzoltóautóval, mint 
második szerkocsival érkeztem 
meg a tűzesethez. Az első szerkocsi 
már ott, az épület akkor még épp-
hogy füstölt. Kelemen Tamás szer-
kocsi parancsok irányításával be-

mentek a társak az épületbe, de az 
első szintnél tovább a füst terjedése 
miatt nem jutottak. A padlástérben 
már intenzív volt a hőterhelés. A 
kollégák jelentése alapján riasztási 
fokozatot emeltem, és átvettem a 
tűzoltás irányítását. Az első foko-
zatnál Szombathelyről elindultak a 
hivatásos tűzoltók, majd a fokozat 
emelése után több városból is. Az 
akkori intenzív villámlások miatt 
nem tudtuk a magasból történő 
oltást elkezdeni. A tetőzet bontásá-
nak kezdetén az erős fényjelenséget 
hangos durranások kísérték ott a 
közelünkben. A létrás autó, mivel 
nagy vastömeget jelent, okozhatta 
volna, hogy a villám elérjen ben-
nünket. A vízsugárral történő oltást 
– a villámlások időszakában – csak 
az alsó szinteken tudtuk alkalmazni.
– Volt elegendő oltóvíz?
– Folyamatos volt az ellátás egy 
50 m3, illetve 100 m3 tározóból. A 
vízművel tartottuk a kapcsolatot, 
az oltóvíz mennyiségét a rendszer 
biztosította. Egy autó ingajáratával 
növeltük a vízpótlás biztonságát. 
Amikor a villámlás megszűnt, a 
tetőn több helyen áttört a tűz, ezt 
látták a városból, az épület több 
részén történő oltást akkor tudtuk 
megkezdeni. Előtte a tetőtérhez 
ember nem tudott odajutni, olyan 
volt a helyzet, mintha alagútban 
tombolna a tűz. Kockázat volt az is, 
ha megbontjuk a tetőt, a beáramló 
friss levegő előidézi a robbanást, és 
az ott dolgozókat eléri a lángnyelv. 
Elsőként az épület alsó részében 
tudtuk megfogni a tüzet.
– És a katasztrófa helyzet köze-
pén adtad át a tűzoltás irányítá-
sát. Hogyan történt?
– A hármas fokozatú riasztás ese-
tén már helyszínre kell mennie 
a kirendeltség vezetőjének, ezért 
éjfélig ebben a pozícióban volt ott 
Lakatár Gábor. Éjféltől annak rend-
je és módja szerint igazgatóhelyet-
tesi pozíciójába lépett, és ekkor 
adtam át jelképesen az irányítást. 
Azt követően is ugyanúgy egymást 
segítve végeztük a munkánkat.
– Milyen érzés volt az átadás, 
vagy inkább életed egy korszaká-
nak a lezárása?
– Én döntöttem el, hogy rendelkezési 
állományba megyek, ettől kezdve a 

következő időszakra gondolok, 
a családomra, az unokáimra, 
és nem adom fel az önkéntes 
tűzoltó feladatkört. Igazgató-
helyettesként sem a hatalmat 
éreztem, igazat adtam mások-
nak is, ha többet és jobbat tud-
tak. Ha bármikor valamilyen 
önkéntes tűzoltói feladat hárult 
rám, azt is elvégeztem.
– Lehetett már olyan a történe-
lemben, hogy valaki szolgálat 
közben adta át az irányítást?
– Erről nem tudok, de aligha hi-
szem, hogy a tűzoltóság történe-
tében lett volna hasonló esemény. 
Kuriózum az is, hogy Lakatár Gábor 
akkor éppen ott volt. Az is különle-
ges, hogy Gábor is kőszegi.
– Az köztudott, hogy az évek 
során kőszegi önkéntes tűzoltók 
közül többen átléptek a hivatá-
sos állományba. 
– Gábor is ifjúsági tűzoltóként kezd-
te. Akik hivatásosok lettek, abban a 
feladatkörben is megállták a helyü-
ket, és elértek valamilyen maga-
sabb beosztást. Nem tudnék pontos 

létszámot mondani, de közel huszan 
lehettek, akik vállalták a hivatásos 
tűzoltó feladatkört. Meghatározó 
az is, hogy a hivatásos állományba 
az előképzettséggel rendelkező ön-
kénteseket veszik fel. Nekik egyre 
nagyobb a szerepük, mert az adott 
területen előbb érhetnek ki a riasz-
tási helyszínre, és olyan eszközökkel 
rendelkeznek, mint a hivatásosok. 
Bozsokon tartott gyakorlaton az 
osztrák vezető azt mondta, hogy 
hegyaljaiak eszközei jobbak, mint 
az övüké. A megyében a bajba 
jutottak nem tudják megmondani, 
hogy a hivatásosoktól vagy önkén-
tesektől kaptak segítséget. Mindez 
az önkéntesek szakmai dicsérete. 

Kámán Z

65 évesen a 65. zarándoklat
A korábbi évekhez képest kisebb 
létszámmal, de idén is indult (ma-
gyar) zarándoklat Kőszegről. A 
találkozópontnál, az új Palástos 
Madonna emlékhelynél, június 23-
án szerdán, Sándor atya mondott 
misét, és áldotta meg a csoportot. 
Többnyire forróság nehezítette az 
utat. Az éjszakai pihenést segítette, 
hogy a megszokott szívességi szál-
lások helyett panziókban találtak 

elhelyezést. Ez azonban jelentős 
anyagi terhet is jelentett.
A tizenhárom zarándokot magyar 
misével fogadták a máriacelli 
kegyoltárnál. A szertartáson Hor-
váth Márk gencsapáti kántor se-
gédkezett. A hazafelé utat Kőszeg 
Város Önkormányzata támogatta, 
a kísérőautót Milos Márton vezette. 
Az alkalomhoz egy újabb kerek 
évforduló is kötődik: a hatvanöt 

éves Petkovits Sándor, a 
csoport vezetője, hatvan-
ötödik máriacelli zarán-
dokútját tette meg.  
Mint minden esztendőben a 
kőszegi horvát zarándoklat 
szervezése is megkezdődött. 
Mintegy negyven fővel in-
dul majd a csoport augusz-
tus 25-én. Előtte – augusz-
tus 14-én részt vesznek a 
gradistyei horvátok Vándor 
Szűzanyához szervezett kö-
zös zarándoklatán az auszt-
riai Völgyfalván (Zillingtal).

TáF
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15 éves korszak véget ér
Harangozó Vilmos atya, tiszteletbe-
li kanonok 2021. augusztus 1-jén 
visszatér a szülői házba, Szentpé-
terfára, és ezzel véget ér a kőszegi 
és a hegyaljai hívek papi szolgála-
ta. Kőszegen plébánosként 2006-
ban kezdett, a városba Tótszer-
dahelyről érkezett. Akkor három 
faluban – Semjénházán, Molnári-
ban is – ellátta a papi szolgálatot. 
A 10 év alatt három új templomot 
épített, valamint egy templomot 
(Tótszentmártoni) és több kápolnát 
kívül-belül felújított. A pappá szen-
telésének (1968. június 23.) évfor-
dulóján a Plébánia dolgozóival és 
a karitászosokkal látogatást tett az 
egykori plébániáján. Marton István 
plébános vezetésével az ottani hí-
vek fogadták az atyát, a csoportot. 
Mindkét atyát, ugyanazon a napon, 
Szombathelyen szentelték pappá.
Harangozó Vilmos plébános, aki 
a hívek számára mindig is plébá-
nos maradt, vallja, hogy a papi 
hivatásokért imádkozni kell. Anyai 
nagyanyja imádsága irányította az 
Isten szolgálatára. A papi hivatást 
családjából – vele együtt – he-
ten választották: Harangozó Já-
nos, Harangozó Ferenc, Kurcz Pál, 

Krammer Rafael, Geosits István, 
Hirschl József.
2018. július 8-án 16.00 órakor 
harangzúgás kísérte Harangozó 
Vilmos esperes plébános arany-
miséjére való bevonulását a Jé-
zus Szíve Plébániatemplomba. Az 
aranymisét a hívekért ajánlotta fel! 
Merkli Ferenc atya, mint a kőszegi 
plébános „lelki gyermeke” szólt az 
ünnepeltről. „Végre láthattam egy 
igazi papot” – fogalmazta meg 
visszaemlékezve a gyermekkorára. 
A kőszegi Gyöngyös Balázst 2009. 
június 20-án szentelték pappá, új-
miséjét másnap mutatta be a Jézus 
Szíve Plébániatemplomban. Akkor 
arról beszélt, hogy „Harangozó 
Vilmos atyát a tevékenység, a 
szépség szeretetének oldaláról 
ismertem meg”.
A 77. életévében lévő plébános 
papi tevékenysége ez ideig 53 
évet foglal magába. A Hálaadásra 
felhangzó énekből választotta papi 
jelmondatát: „Te vagy Uram én re-
ményem, ne hagyj soha szégyent 
érnem!”, amely szerint élt, és tevé-
kenykedett.
Az atya kőszegi szolgálati ideje 15 
év, amit végig kísértek a templo-

mok műszaki állapotából származó 
feladatok. A Jézus Szíve Plébánia-
templom oltár mögötti rózsaablakát 
2008 februárjában megrongálta a 
szél. Ez volt az első figyelmeztetés. 
Az is tény volt – az akkori meg-
állapítások szerint –, hogy a tető 
minden négyzetméteren beázik, a 
Toronysisak mintegy 10-11 fokkal 
megdőlt. 2012. február 13-án Ve-
res András püspök megáldotta az új 
üvegablakokat.
Akkor a Jurisics téren sétálók lát-
hatták, hogy a Szent Jakab-temp-
lom tetőzetén is dolgoztak. A mun-
kák az egykori bencés diák, Juhász 
Ferenc támogatásával kezdődtek 
el. Az atya által szervezett pályáza-
ton kapott pénzzel, a hívek között 
szervezett gyűjtéssel egészítették 
ki a felújításhoz hiányzó összeget. 
Az is nyilvánvaló volt már akkor, 
hogy ki kell cserélni az ablakokat, 
amely azután később megtörtént, 
de javítani kell a teljes műemlék 
együttest.
Harangozó Vilmos atya kősze-
gi szolgálata 2009-től kibővült 
a Hegyalja falvainak ellátásával. 
Ezzel együtt öt falu egyházi épü-
leteinek felújítási feladata is a vál-
laira nehezedett. Sokféle munkát 
elvégeztetett, ezek közül többet – a 
rendelkezésre álló pénzek birto-

kában – a következő időszakban 
fejeznek be. A felújítások után Kő-
szegszerdahely Plébániaközpont 
lesz, a Kőszegdoroszlón lévő Szent 
Márton-templom felújításakor el-
sőként statikai problémákkal kel-
lett megküzdeni.
A felújításokhoz szükséges pénzek 
kormányzati, pályázati és egyházi 
támogatásból származtak, és jelen-
tős – az atya által szervezett – a 
hívek által adományozott összeg is. 
A Jézus Szíve-templom felújítására 
júliusig 7,3 millió Ft-ot adtak a hí-
vek, a Kőszegfalvi templom a közeli 
időszakban kezdődő felújításához 
1,78 millió Ft-ot.
Harangozó Vilmos atya számára a 
július a hívektől, a templomoktól 
történő búcsúzás napjait jelenti. 
Ennek első állomása július 11-én 
volt Kőszegfalva, a Szent Lénárd-
templom.
Az atya a katolikus híveket szolgál-
ta 15 éven át Kőszegen és a falvak-
ban, több helyen, több alkalommal 
találkozott azokkal is, akik elkerülik 
a templomokat. Az Ostromnapokon 
vállalta a papi feladatokat. Bizto-
san állítható, hogy a templomokért, 
a városért Harangozó Vilmos plébá-
nos a 15 év alatt sokat tett a kitartó 
elhatározásaival.

Összeállította: Kámán Z

A búcsúzás első miséje
Július 11-én 8.00 órai kezdettel 
Kőszegfalván, a Szent Lénárd-

templomban német nyelvű szent-
misét tartott Harangozó Vilmos 

plébános. A heti 
hirdetések el-
hangzása után a 
következő búcsú-
zó szavakkal kö-
szönt el a hívektől
– Augusztus 
1-jével a püspök 
atya nyugdíjba 
helyez, és át kell 
adnom a plébá-
niát, amely ketté 
lesz osztva.  Ami-
kor ide kerültem 
– még 2009-ig 
– Kőszeghez tar-
tozott Nemescsó 
is. Akkor Molnár 
János plébános 
nyugdíjba ment, 

és a Hegyalja falvait a Kőszegi 
Plébániához csatolták. Augusz-
tus 1-től ismét külön lesznek a 
falvak és Kőszeg. A változások 
azt jelentik, hogy ma voltam itt 
utoljára misézni. A 15 év gyor-
san elmúlt, de egyszer elérkezik 
az az idő, amikor el kell menni. 
Természetesen ez nem mindig 
kellemes, és ilyenkor sok min-
denre vissza kell emlékezni. 
Egyet sajnálok, hogy a Szent 
Lénárd-templom felújítását még 
nem sikerült elvégezni, a munká-
latok augusztus második felében 
kezdődhetnek el. Elbúcsúzom 
azoktól is, akikkel együtt dolgoz-
tunk. Nekem elsősorban a temp-
lomok voltak közel a szívemhez, 
de nemcsak a kőből épített temp-
lomok, hanem nagyon erősen az 
emberekben felépített lelki temp-
lomok is. E kettőség vitt tovább 
engem, mindig, és mindenkor 
kimondtam a véleményemet, és 

ez nem volt kellemes, talán leg-
inkább nekem. Aki valamikor is 
sértve érezte magát, tőle és a Jó 
Istentől is kérek bocsánatot. Kö-
szönetet mondok mindazoknak, 
akik velünk együtt dolgoztak, 
akik segítettek a munkában, ab-
ban, amit a Jó Isten rám bízott, 
és ott, ahova a püspök úr küldött. 
Köszönet mindazoknak, akik eb-
ben nekem segítettek. Köszönöm 
és hálát mondok mindazért, amit 
kaptam, és mindazért az imáért, 
amit értem mondtak el. Kérném 
az imát nemcsak magamért, ha-
nem az utódaimért is. Az Isten 
jósága erősítse meg bennünk a 
szeretetet!
A hívek nevében többen köszönetet 
mondtak a másfél évtizedben vég-
zett papi szolgálatért. ÷Kérjük az 
Urat áldja meg a nyugdíjas éveit, 
foglalja imáiba ezt a kis közös-
ségünket”. 

Lejegyezte: Kámán Z
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Hegyalja plébánosa
Székely János megyéspüspök atya 
rendelkezése szerint augusztus 
1-jétől Kőszegszerdahely a Hegy-
alja falvainak plébánia központja 
lesz. Erre a szolgálatra megbízta 
Fernandes Loyd Pradeep SVD atyát, 
aki Kőszegen a Verbita, Missziós 
házban két éve látja élő a missziós 
feladatokat. Oda egyik zarándok-
helyről, Vasvárról érkezett. Igen, 
missziós papként szolgál Loyd atya, 
hiszen Dél-Indiából, Karnataka ál-
lamból 2013. szeptember 25-én 
érkezett Magyarországra.
Keresztény családból származik, az 
édesapja 73 éves, az édesanyja 66 
éves, két testvére – egy-egy gyer-
mekkel – ott él a szülők közelében. 

Loyd atya háromszor jelentette be 
a szüleinek, hogy missziós pap sze-
retne lenni, az elsőkre „még kicsi 
vagy a végső döntéshez” választ 
kapta, de az apa – a 12. iskolaév 
után – a harmadikat megerősí-
tette. A család egyórás gyaloglás 
után érte el a templomot, ha ép-
pen együtt, jármű, buszozás nélkül 
akartak oda eljutni, de minden ke-
resztény ünnepen ott voltak. „Jöjj 
és láss” – milyen a verbita élet 
keretében három napot az atyákkal 
töltött el. Majd elkezdte tanulmá-
nyait a jezsuiták által fenntartott 
világi egyetemen. A verbitáknál 
az örök fogadalmat 2012. január 
2-án tette meg, majd 2013. május 

3-án pappá szentelték. Az atya 
ezzel vállalta, hogy részt vesz 
verbita rend missziós felada-
taiban, amely mostanra már 
Magyarországon szükséges. 
Fogadalomtétel előtt három 
országot választott, ahol részt 
venne a missziós életben, és a 
rend Magyarországra küldte. Az 
első évben Budapesten tanul-
ta a nyelvet, a második évben 
már Vasváron misézett. Kivá-
lóan beszél magyarul, a szüle-
tése révén öt indiai nyelvjárást 
ismer, az angolt anyanyelvi szinten.
A Hegyalja falvaiban egy éve tart 
miséket, mostanra már a befoga-
dásról sok jó élmény birtokosa. A 
jövőben is az élete mindennapjait 
Kőszegen éli, de jelen lesz Kő-
szegszerdahelyen a plébánián, és 

mindenütt, ahova a feladatai szó-
lítják a rendkívül jó kapcsolatépítő 
képességgel rendelkező papot. Viszi 
a verbita rend alapító atyájának 
jelmondatát: „Éljen Jézus Szíve 
minden ember szívében”.

KZ

Nyertes pályázatok
Gyöngyösfalu: Idén – nagy örömre 
– Vanesson Dóra és Kovács György 
kedves feleségével összefogtak a 
gyerekekért. Két csoporttal indítottak 
tábort több mint 30 gyereknek okoz-
va ezzel örömet. Köszönet az önkén-
tes segítőknek a palacsintákért, a 
bábozásért, az aktív részvételért. 
A falunap az utóbbi  pár évben már 
nem mozgatta meg a lakosságot, 
ezért a képviselő- testület  úgy 
döntött,  hogy a kb. 2,5 millió  fo-
rintot, amibe a falunap került vol-
na, inkább havonta egy- egy falu-
megmozgató rendezvényre költi el.
Az első próbarendezvényt megtar-

tottuk „Helyitől a Helyinek” jeligével. 
A Pösei-hegyi fröccstúrán a résztve-
vők jól érezték magukat, a környe-
zettudatosság jegyében mindenki 
hozta a saját poharát. A következő  
rendezvény részleteiről értesítjük a 
lakosságot, július 31. az időpontja.  
A Magyar Falu Program keretében 
két sikeres pályázaton nyertünk. 
Az egyik a Hunyadi utca rossz ál-
lapotú  burkolatának teljes hossz-
ban történő aszfaltozása, a másik 
pályázat a Ludadi temetőben tör-
ténő ivóvíz-hálózat  kiépítése. A 
két pályázat összértéke közel 35 
millió forint, melynek köszönhe-

tően a falu tovább szépül. Köszö-
nöm a Kormányzati támogatást és 
köszönöm Ágh Péter országgyűlési 
képviselőnek, hogy a mi kis falunk 
lakosai egyre szebb környezetben 
tudnak élni. A Hunyadi utca felújí-
tása szeptember közepén kezdődik, 
a helyszíni bejárás már megtörtént.
Július 30-án 16.00 órakor a Petőfi 
utca és a Kertalatti utca  telkeinek 
tulajdonosaival megbeszéljük a 
fejlesztéssel kapcsolatos kérdé-
seket. Helyszíne Ady E. u. 18., a  
Polgármesteri Hivatalban.

Szomorú  hír, hogy a falu területén 
több közel 10 ingatlanon tárolnak, 
tartanak bontott, forgalomból ki-
vont, vagy totálkáros gépjármű-
veket. A beérkezett bejelentések 
alapján megállapítottuk,  hogy ez 
a fajta magatartás nagyban veszé-
lyezteti a környezetet. A további lé-
pésekkel a Kormányhivatalt fogjuk 
megkeresni, és kérjük a jogellenes 
magatartás megszüntetését.
Kérek mindenkit,  a tűzgyújtási tila-
lom betartására. 

Tóth Árpád 

Útfelújítások a falvakban
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
bejelentette, hogy Észak-Vas me-
gye több pontján, Kőszeg környé-
kén is, összekötő utakat újítanak 
fel. Erre a Kormány a kistelepülé-
sek érdekeit képviselő Magyar Falu 
Programja ad lehetőséget. Ezek 
egyike a Peresznye-Horvátzsidány 
közötti 2,3 km hosszú útszakasz, 
amelyet 415 millió Ft értékű be-
ruházás keretében kétrétegű asz-
faltburkolattal erősítenek meg. A 
munkálatok egy része elkezdődött, 
ősszel már az autósok, a falvak la-
kóinak közlekedését szolgálja. 
A gépek Kőszegpatyon és Ólmodon 

is munkába állnak, és felújítják a z 
elhasználódott útszakaszokat. Bö-
röcz Miklós, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. megyei igazgatója el-
mondta, ezeken a helyeken a mart 
aszfalt gépi terítése valósul meg, a 
jelenlegi pályaszélességben a pad-
kafelületekkel együtt. Burkolatként 
kétrétegű bitumenemulziós felületi 
bevonat készítése valósul meg. 
Ágh Péter hangsúlyozta, hogy a 
Kormány a kistelepülések még 
élhetőbbé tételéért indította a fa-
luprogramot, és kétoldalú partner-
séggel valósítanak meg évről évre 
új fejlesztéseket. 

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Hargitai Ferencné Horváth Irmát 
(93 éves), Széles Lászlót (91 éves), 
Simon Gyuláné Pintér Irmát(91 

éves), Tomsits Gyulát (100 éves), 
Nagy Zsigmondné Horváth Mag-
dolnát (93 éves), Tompek Józsefet 
(93 éves), Illyés Zoltánné Róth 
Margitot (93 éves), Kieser Rolf 
Friedrichet (98 éves).
A városvezető személyesen köszön-
tötte a 90 éves Rege Józsefné Mi-
hály Magdolnát.
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Lukácsháza
Falunap: Egyéves kényszerű szü-
net után július 10-én falunapot 
tartottak. Az önkormányzat és a 
Közösségi Ház szervezésében színes 
program várta a nagy létszámú ven-
dégsereget a rendezvénysátorban. 
Kora reggel elkezdődött a főzés, ci-
vilek, fiatalok és nyugdíjasok vettek 
fakanalat a kezükbe. A programok 
délben kezdődtek, Az ebédhez az 
Ács Mihály Zeneiskola fúvósai szol-
gáltatták a zenét Madár Ágnes ve-
zetésével. Az ünnepélyes megnyitón 
Virág János polgármester köszöntöt-
te a vendégeket. Külön üdvözölte a 
testvértelepülés, Csíkkozmás dele-
gációját, valamint Daruszentmiklós 
és Öttömös önkormányzatának 
képviselőit. Községi kitüntetést ka-
pott Balaton Tihamér a templomok 
felújításában végzett munkájáért, 
valamint Bencsik Zoltán a járvány-
ügyi helyzetben való helytállásáért.  

Átadták az U-16-os labdarúgók 
bajnoki aranyérmét, illetve a falu-
naphoz kapcsolódó sportversenyek 
– teke, sakk, labdarúgás – díjait.
Eredmények: Teke: első helyezett: 
Igazolt versenyzők kategória. Biczó 
Miklós;  Amatőr férfi versenyzők 
kategória: Szalay Miklós; Amatőr 
női versenyzők kategória: Mélykuti 
Eszter. Villám sakkverseny első 
helyezettje: Szalay István. Labda-
rúgás: Junior kategória: DONT’GO 
team; Szenior kategória: Legendák.
A kulturális program a Varnyú 
Country műsorával folytatódott, 
majd a Derű Néptáncegyüttes mű-
sora következett. Őket a White Tiger 
akrobatikus rock and roll csoport-
ja követte. Kiemelkedő program 
volt Polgár Peti, illetve Varga Feri 
és Balásy Betty koncertje. Az esti 
bálon a Dinamit duó zenélt, közben 
tűzijáték szórakoztatta a közönsé-
get. Középpontban voltak a gyer-
mekprogramok. A nagyteremben a  
Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola 

tanulóinak munkáiból készült kiál-
lítást tekinthette meg mindenki.
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete az idén is megszólítot-
ta a csömötei hegy szőlősgazdáit a 
Falunapi Borparádéra. Az érdeklő-
dők 10 fehér, 15 vörös és 6 rozé 
bort kóstolhattak, és szavazhattak 
a falu borára. A fehér bor nyerte-
se Varga István királyleányka bora 
lett. Vörös bor kategóriában Lu-
kácsháza Község Önkormányzata 
zweigelt barrique bora kapta meg 
az elismerést. A legjobb rozé bor 
különdíját Kovács Gábor medina-
kékfrankos rozé érdemelte ki. 
Egészségház: Jó ütemben halad az 
orvosi rendelő, a gyógyszertár és a 
szolgálati lakás komplex felújítása. 
A Bölcsőde 2. ütemének építése 
célegyenesben van. Elkészült a tér-
köves parkoló és az udvar a játék-
elemekkel, gumiburkolattal. A cso-
portszoba és a melléképület vizes 
szerelvényezését elvégezték július 
elején. Az egyéb játék eszközök is 
leszállításra kerültek.
Augusztus 14-én délután Szé-
kely János megyéspüspök ünnepi 
szentmise keretében felszenteli a 

megújult Szent Rókus-kápolnát.
Június 26-án közösségi program-
mal, rendezvénnyel a Kőszegi u. 13.  
alatt megnyitotta kapuját az Ifi ház.
Térségi borverseny Gencsapáti
Június 26-án 39. alkalommal 
Gencsapátiban rendezték mg a 
térségi területi borversenyt, ahol 
a csömötei szőlősgazdák borai is 
megmérettetésre kerültek. Lukács-
háza Község Önkormányzatának 
bora zweigelt barrique és zweigelt 
arany minsősítést kapott.
Június 25-én Máté Mihályné 
Zsuzsa néni óvodapedagógus 23 
év munka után kollégái körében 
búcsúzott nyugdíjba vonulásának 
alkalmából. Az utolsó munkanapja 
Zsuzsa néninek június 7-én volt. A 
meghitt ünnepségen a Gyöngyház 
Óvoda, Bölcsőde és Konyha ne-
vében Horváthné Szilvágyi Beáta 
intézményvezető, az Óvodafenn-
tartó Társulás nevében Virág János 
elnök köszönte meg Zsuzsa néni 
lelkiismeretes munkáját. A 23 évből 
Máté Mihályné 19 évig volt a 2014 
évben megújult intézmény vezetője.
Ezúton is kívánunk jó egészséget és 
boldog nyugdíjas éveket! 

Gondoskodunk fogai épségéről, és mosolyt csalunk arcára,
100% elégedettségi garanciával!

Barátságos légkörrel, személyre szabott gondoskodással várom 
rendelőmben minden régi és új páciensemet!

 
Teljesen fájdalommentes beavatkozások, kimagasló minőségű anyagok, 

korszerű eszközök, költséghatékony fogászati  ellátás.

PERLADENT Fogászat - Dr. Incze Judit

Szombathely, Kossuth L.u. 10

SŰRGŐS ESETBEN IS SZÁMITHAT RÁNK, HIVJON BÁTRAN!

Saját erőből
Kőszegszerdahely: Június 4-én, 
a pandémia utáni nyitást követő 
napok egyikén jelentette be Takács 
Péter polgármester, hogy elkészült 
a Közösségi Ház felújítása. Aki nem 
járt ott a bezártság időszakában, 
rácsodálkozhat az épület jelentős 
változásaira, amit az önkormányzat 
saját erőből valúsított meg. Nagy-
részt a falusiak önkéntes munkája 
révén bővült az épület színpaddal, 
vizesblokkal, új tetővel, az udvaron 
lévő fedett terület járólapozásával. 
Mindez a közösség csodája, de leg-
inkább a valóság. A legeslegjobbak 
emlékként oklevelet kaptak. 
Szeidel Béla elvégezte a vizes-
blokk burkolását. Varga János 
mindig és minden munkában részt 
vett. Imre János munkáját dicséri 

a sátor, és az összes lemezmunka, 
a tető kialakítása. Polgár József 
nem maradhatott ki semmilyen 
munkából, mert nem hagyta. Ko-
vács György a tető- és ácsmun-
kákban teljesített kiválóan. Jurányi 
György elvégezte a parkettázást, 
és a színpad építése is neki köszön-
hető. Szigeti Gábor a kőműves 
munkákban vett részt szaktudá-
sával. Nagy Tibor a napi munkák 
mindeneseként dolgozott.
÷Ők azok az emberek, akik nél-
kül nem valósulhatott volna meg 
a fejlesztés” – mondta Kőhalminé 
Major Judit képviselő. Majd így 
folytatta: „Volt valaki, aki megál-
modta mindezt, néha csak lapá-
tot fogott, a nehéz pontokon sem 
adta fel, ott volt velünk mindig. 
Köszönet és elismerés jár Takács 
Péter polgármesternek”.
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 890 Ft 1090 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1150 Ft 1350 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1500 Ft 1600 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1500 Ft 1600 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1550 Ft 1650 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1550 Ft 1650 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1550 Ft 1650 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1550 Ft 1650 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1550 Ft 1650 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1550 Ft 1650 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1590 Ft 1690 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1650 Ft 1750 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1650 Ft 1750 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1750 Ft 1850 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,
Lukácsházára és Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!

Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás! 
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Vjersko- lozni park u Hrvatskom Židanu 

Sedmere radosti Blažene Divice Marije 
U svečanom okviru posvećeni su spomen reljefi 
„Sedmere radosti BDM“ u židanskoj Pustiki okolo 
pilja Fatimske Majke Božje. Delegaciju jurske Biš-
kupije pod peljačtvom biškupa  dr. Andrasa Veresa 
, za bermanjem  mladih,  u povorki je dopeljao 
farnik Štefan Dumović i dr. Anton Kolić  iz cri-
kve  Sv. Ivana Krstitelja na blagoslovljenje novih 
vjerskih  stupov u vjersko- lozni park. Ov lozni 
put ima čuda raskršća i putevnih ciljev. Uz njega 
moguće je postati ne samo vjernikom, nego  svim 
putnikom da se odmoru  tjelesno i duševno.- je 
predstavila kantorica Žuža Horvat nove na daske 
postavljene keramske reljefe, umjetničko djelo 
mlade sambotelske studentice Janke Apró. Ostva-
rene  keramike čepreški stolar György Horváth je  

udjelao u daske suhoga akacijskoga 
drveta, a  bravar Andras Pantos je 
osigurao da stabilno stoju umjet-
nička dugovanja na zemlji. Pjevački 
zbor „Peruška Marija“ i mladi ži-
danski tamburaši sastav „Zvijezdi-
ce“ pod peljačtvom Marka Šteinera 
su oblikovali posvećenje pilj-štaci-
jov.Uz molitvu mnogobrojnih vjer-
nikov 13. junija  blagoslovljeni su 
novi pilji na brežuljkastoj Pustiki u 
Hrvatskom Židanu na radost i vese-
lje svih nas.
Horvátzsidányban, június 13-án 
a bérmálás szentségének felvé-

teli ünnepsége után 
dr. Veres András me-
gyéspüspök úr meg-
áldotta a Fatimai 
Mária szobor mel-
lett felállított ÷Mária 
hét öröme” szobor-
csoportot, amely 
minden arra járó 
vándornak testi-lelki 
pihenőt nyújthat. 
Marija Fülöp HuljevVjersko- lozni park u Hrvatskom Židanu

Zbor ÷Peruška Marija ÷i mladi tamburaški sastav 
÷Zvijezdice“ pri svečevanju

Jurski biškup dr. Andras Veres je blagoslovio nove pilje  

A PLASMAVITA HEALTHCARE II GmbH
hamarosan megnyíló, modern ausztriai plazmaközpontjába 

Oberpullendorfba (Kőszegtől 12 km) 

ORVOS, VEZETŐ ASSZISZTENS,
EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, OPERÁTOR

munkatársakat keres. 
Teljes-, vagy akár részmunkaidőben is,

osztrák kollektív szerződés szerinti bérezéssel.

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi címen lehet:
Mehringer Róbert

Center Manager Oberpullendorf

E-Mail: r.mehringer@plasmavita.at 
Web: https://plasmavita.at

Tel.: +43 664 4003228

„Für die Pflege der deutschen Muttersprache”
÷Kultúra és nyelv nélkül nincs identitástudat.” 
13 évvel ezelőtt a Kőszegi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat megalapította „A német anyanyelv 
ápolásáért” díjat. A Balog iskola évzáróján Máté-
Nemes Krisztina 8. a 
osztályos tanuló a német 
nemzetiségi szavalóver-
senyeken, a nemzetiségi 
énekkarban való aktív 
részvételéért vehette át 
a 10.000 Ft-os könyv-
utalványt. Gratulálunk, és 
sok sikert kívánunk neki a 
középiskolai évekhez. 

U n g a r n d e u t s c h e s 
Leselager 2021 Stein-
amanger/Megyei né-
met olvasótábor
Ebben az évben Szom-
bathely adott otthont a 
34. alkalommal megren-
dezésre kerülő Vas-Zala 
megyei német nemze-
tiségi olvasótábornak. 
A Balog iskolából 10 
tanuló vett részt, őket a 

német önkormányzat 
fejenként 10.000 Ft-tal 
támogatta.
   Kőszegfalvi Ágnes

KNNÖ elnöke 

Német nemzetiségi hirek
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A főszervező Kőszegi Ostromnapok 
Egyesület nagy örömmel hirdeti, 
hogy idén megrendezésre kerül a 
14. Kőszegi Ostromnapok, bepótol-
va a tavalyi esztendőben elmaradt 
programokat.
2007 óta minden évben meg-
emlékezünk róla, hogy 1532-ben 
Jurisics Miklós és maroknyi védő-
csapata megvédte Kőszeg várát 
és városát az óriási török túlerővel 
szemben. A hagyomány nem sza-
kadhat meg, s mivel a jelenlegi 
szabályozások (habár korlátozott 
formában, de) lehetővé teszik, 
augusztus első hétvégéjén idén 
is megrendezésre kerül a Kőszegi 
Ostromnapok!
Ahogy azt már a pandémia kezdete 
óta megszokhattuk, minden átala-
kult, minden kicsit más lett. A Kő-
szegi Ostromnapok esetében sincs 
ez másképp, de bízunk benne, hogy 
a helyzet adta szükségszerű meg-
újulásban sok jó lehetőség is rejlik.

A rendezvény magját, központi 
részét idén is a katonai hagyo-
mányőrző programok adják. Jó 
hír, hogy idén minden eddiginél 
több hagyományőrző csapat vesz 
részt az eseményen: a házigazda 
csapatokkal együtt szám szerint 
12. Ennek köszönhetően mind a 
Várpark, mind a Diáksétány, mind a 
Jurisics-vár melletti zöld területeket 
megtöltik a 16. századba varázsoló 
táborok. Péntek este a törökök ter-
vezik felgyújtani a várat és a várost 
(20.00-tól a Várárok régi várjátszó-
tér területén), majd szombaton és 
vasárnap nap közben több helyen is 
török-magyar összecsapások közé 
keveredhet, aki a belvárosban sé-
tál. 18.30-tól pedig – a rendezvény 
tetőpontjaként – megkezdődik a 
várostrom. Vasárnap is a hagyo-
mányőrzőké a főszerep: délelőtt 
megemlékezünk a 11 órás harang-
szóról, délután pedig Jurisics Miklós 
szobrát koszorúzzuk meg.

A gyerekek természetesen az 
idei évben sem fognak unat-
kozni. Szombaton és vasárnap 
is lesz gyermekostrom, valamint 
élőszereplős ostrom-társasjáték, 
kézműves foglalkozások. Vasárnap 
délután pedig a gyermek-felnőtt 
ostrom során kipróbálhatják, hogy 
milyen a valódi vitézekkel és mar-
talócokkal közösen részt venni egy 
ostromban. 
Kulturális programokban sem le-
szünk híján az ostromhétvégén. 
Kőszegi együtteseink, csapataink 
az idén is kitesznek magukért. 
Pénteken a BE-JÓ Történelmi Tánc-
együttes előbb reneszánsz táncok-
kal, majd este tűztánccal kápráztat 
el bennünket. Szombaton délután 
a Kőszegi Orientális Táncklub tart 
hastáncbemutatót, az esti ostrom 
után pedig a már jól megszokott 

fúvós koncert a Jurisics téren Kő-
szeg Város Fúvószenekarának elő-
adásában. Vendégelőadóink között 
tudhatjuk péntek este a Koprive 
Tamburazenekart, szombaton a 
Szelindek Régizenekart, vasárnap 
pedig a Zurgó moldvai népzenei 
együttest. A rendezvény zárásaként 
pedig a Cimbaliband teszi fel az 
i-re a pontot a vasárnap esti kon-
certjükkel a Jurisics-várban.
Vásározók az egész hétvége folya-
mán várják remek portékáikkal, 
ízletes ételeikkel és italaikkal a 
látogatókat a Jurisics tértől a Juri-
sics-várig.
A részletes programokat, esetleges 
változásokat a Kőszegi Ostromna-
pok facebook oldalán és honlapján 
olvashatják. Mindenkit szeretettel 
várunk! Ünnepeljük együtt Kőszeg 
megvédésének 489. évfordulóját!

14. Kőszegi Ostromnapok 
2021. augusztus 6 – 8.

TEHERFUVAROZÁS
KISGÉPJAVÍTÁS
06 30 947 8688
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14. Kőszegi Ostromnapok – 2021
Hagyományőrző találkozó és vásár

Ostromhétvége programja
AUGUSZTUS 6. péntek
15.32 XIV. Kőszegi Ostromnapokat meg-
nyitó puskalövések /Hősök tornya/
16.00 Ostrom Kupa „megtámadása” /Fő tér/
16.30 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes /Ju-
risics tér/
16.50 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
17.00 Az ostromállapot kihirdetése /Jurisics 
tér – Városháza/
18.00 Koprive tamburazenekar /Jurisics tér/
20.00 „Ég a város, ég a vár is” – tüzes török 
támadás /Várárok-játszótér/
21.30 „Török lesen” – Jelmezes túra
Találkozó és regisztráció: 21.00-tól a Tourinform 
irodánál, Fő tér 2. (zseblámpával)
21.30 Fáklyás bevonulás a Jurisics-vártól a 
Jurisics térre
21.45-22.30 BE-JÓ Történelmi Táncegyüt-
tes tűztánca /Jurisics tér/

AUGUSZTUS 7. szombat
Vásári forgatag
Látogatás a katonai táborokban
„Villám összecsapások” a belváros külön-
böző pontjain délelőtt és délután /Jurisics tér, 
Diáksétány/
9.00 Éjszakai patronok ellövése /Hősök tor-
nya/
9.15 Kőszeg védművei /Hősök tornya/
Történelmi séta az ostrom helyszínein. Vezeti: 
Révész József múzeumigazgató
9.30-13.30 „Hetedíziglen” Prím(A) Kőszegi 
történelmi pályaíjász verseny /Várárok/
10.00-15.00 Gyermekostrom 14 éven aluli 
gyermekeknek /Várárok/
Minden egész órában egy ostrom indul.
10.00-16.00 Élőszereplős ostrom-társasjá-
ték /Várárok/
10.00 A török sereg sétája a belvárosban
11.00 Várvédő mustra /Jurisics tér/

11.00 Tárlatvezetés a Jurisics-vár Ostrom-
termében – Érvényes várbelépő vagy Múze-
umostrom* bérlet szükséges!
11.30 Vásárütés /Fő tér, Jurisics tér/
13.00 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
13.30 Tárlatvezetés a Jurisics-vár Ostrom-
termében – Érvényes várbelépő vagy Múzeum-
ostrom* bérlet szükséges!
15.30 Kőszegi Orientális Táncklub – has-
tánc bemutató /Jurisics tér – napközben a török 
táborban akár többször is/
17.00 Ostromfelvonulás /a Fekete kerttől a 
Városházáig, illetve Várparkig/
18.00 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
18.30 Várostrom /Várfal, Diáksétány/
A várostrom megtekintése támogatójegy váltása 
mellett lehetséges, a helyszín befogadó képes-
ségének figyelembevételével. Támogató jegyek 
(gyerek) 1000,- illetve (felnőtt) 1500,- forintos 
ártól válthatók – rossz idő esetén a vasárnapi 
Várostromra érvényesek.
20.00 Kőszeg Város Koncert Fúvószeneka-
ra /Jurisics tér/
21.30 Szelindek Régi-Világzenei koncert 
/Diáksétány/

AUGUSZTUS 8. vasárnap
Múzeumostrom.* Vásári forgatag
Látogatás a katonai táborokban
„Villám összecsapások” a belváros külön-
böző pontjain délelőtt és délután /Jurisics tér, 
Diáksétány/
9.30 Török íjászbemutató – Múltunk és Jö-
vőnk Egyesület /Várárok/
10.00-17.00 Kézműves foglalkozás a Csók 
István Művészkörrel /Jurisics-vár, elővár/
10.00-15.00 Gyermekostrom – 14 éven 
aluli gyermekeknek /Várárok/
Minden egész órában egy ostrom indul.
10.30 Végső csata – megemlékezés a 11 
órás harangszóról (török elvonulása 11.00-
kor) /Diáksétány/

11.00 ESŐNAP
Szombati rossz idő esetén Várostrom
11.30 Tárlatvezetés a Várkiállítás Ostrom-
termében /Jurisics-vár/ – Érvényes várbelépő 
vagy Múzeumostrom* bérlet szükséges!
14.00 Hagyományőrző csapatok koszorú-
zása /Várudvar, Jurisics szobor/
14.30 Tárlatvezetés a Tábornokházban és a 
Hősök tornyában /Hősök tornya/ – Érvényes 
várbelépő vagy Múzeumostrom* bérlet szükséges!
15.00 Barátkozás Marton-Szállás lovaival /
Várárok/
15.00 Gyermek–felnőtt ostrom – ifjú vité-
zek és hagyományőrző katonák közös ostroma 
/Diáksétány/
17.00 „A magyarok nyilaitól…” /Várárok/
Marton-Szállás lovas íjászainak bemutatója a 
magyar könnyűlovas harcmodorról
18.00 Zurgó Együttes – Moldvai koncert és 
táncház /Jurisics-vár, elővár/
19.30 Cimbaliband koncert /Jurisics-vár/
 
*MÚZEUMOSTROM – a kőszegi Jurisics vár 
és a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kö-
zös Ostromnapi akciója, melynek keretében a 
kiállítóhelyek egész hétvégén egy belépővel, 
kedvezményesen látogathatók. A belépőjegyet 
megváltó vendégek augusztus 11-ig ingyenesen 
visszatérhetnek a kiállítóhelyekre. 
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Információ, jegyrendelés:
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Kőszeg, Rajnis u. 9.   |  +36 94/ 360-113
info@koszegivarszinhaz.hu  |  www.koszegivarszinhaz.hu

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.  Előadásainkon az 
érvényben lévő járványügyi előírásokat követjük!

JÚLIUS 22.  (ESŐNAP JÚLIUS 23.)

JURISICS VÁR 20.30 ÓRA 

KÁLLOY MOLNÁR PÉTER: 
CAVEMAN – ŐSEMBER

JÚLIUS 24.  (ESŐNAP JÚLIUS 25.)

JURISICS VÁR 20.30 ÓRA 

JEROME TONNERE:
INTIM VALLOMÁSOK 
Rózsavölgyi Szalon

JÚLIUS 28.   (ESŐNAP JÚLIUS 29.)

JURISICS VÁR 20.30 ÓRA 

OPERETT ÉS MUSICAL EST

JÚLIUS 30. 

JURISICS VÁR 20.30 ÓRA 

DANIEL GLATTAUER: 
PÁRTERÁPIA
Orlai Produkció

JÚLIUS 31.    (ESŐNAP AUGUSZTUS 1.) 

JURISICS VÁR 20.30 ÓRA 

MILES TREDINNICK: 
ELVIS, OLTÁR, MIAMI
Bánfalvy Stúdió

AUGUSZTUS 3.    (ESŐNAP AUGUSZTUS 4.)

JURISICS VÁR 21.00 ÓRA

SZINESZTÉZIA 
Gergye Krisztián, a Kőszegi Várszínház 
és a Szentendrei Teátrum közös bemutatója

AUGUSZTUS 5.    (ESŐNAP AUGUSZTUS 6.) 

JURISICS VÁR 20.30 ÓRA

ANTHONY MCCARTEN: 
A KÉT PÁPA
Rózsavölgyi Szalon

AUGUSZTUS 18.   (ESŐNAP AUGUSZTUS 19.) 

JURISICS VÁR 20.30 ÓRA

BIZET: CARMEN 
Opera keresztmetszet 4 énekesre, 
fuvolára és zongorára 

Az előadások az Előadóművészeti  Többlettámogatásnak köszönhetően jöttek létre.

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK
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Anyakönyvi hírek
Születés: Tóth Márton és Seper Vivien fia Barnabás, Léhmann Zoltán és 
Dernóczi Noémi leánya Eliza, Gönczi Dániel és Csaba Zsuzsanna leánya 
Bernadett Mária, Horváth Csaba és Luif Szabina fia Andor Csaba,  Vámos 
Gergő és Rezner Judit fia Áron, Pernesz Márk és Vaski Bettina fia Barnabás.

Házasság: Ujházi Karolina – Szita Gábor Sándor, Háklár Melinda – 
Weltler Sándor, Spanraft Tünde  – Fülöp Krisztián, Toki Andrea – Meci 
István Antal, Doma Szabina – Horváth András, Laga Anna Edit – Sipos 
Ádám Tibor, Pásztor Natália – Farkas Emil, Molnár Brigitta – Derdák 
Tamás, Bukits Anna – Sümeghy Balázs, Rónai Sára – Bánhidy Máté 
Attila, Pálmai Katalin Eszter – Farkas Ferenc Norbert, Ringelhann Fan-
ni – Csima Szabolcs, Bányai Edina – Antal Zsolt.
Halálozás: Brückler Józsefné szül. Mondl Mária, Gócza Józsefné szül. 
Temes Éva, Lausch Kálmánné szül. Bujtor Angela.

Múzeumi és könyvtári hírek
A nyári táborok ideje alatt, július 12-16-ig, valamint július 26-30-ig a 
gyermekrészleg zárva tart. A visszahozott könyvek leadhatók és hosszab-
bíthatók a felnőttrészlegben. 
A 365/2021. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a könyvtárak és múzeu-
mok védettségi igazolvány és maszk nélkül is látogathatók. A rendeletre 
való tekintettel a Kapualja Kölcsönzés szolgáltatás 2021. július 13-tól 
megszűnik. Ennek értelmében a könyvtár a szerdai napokon is személye-
sen látogatható lesz!
A könyvtár nyitva tartása 2021. július 13-tól augusztus 31-ig (a tábort 
kivéve) az alábbiak szerint alakul:
Gyermekrészleg: Kedd – Szerda: 13.00 – 17.00; Csütörtök: 13.00 
–18.00; Péntek: 10.00 – 16.00. Felnőttrészleg: Kedd – Szerda: 10.00 – 
17.00; Csütörtök: 13.00 –18.00; Péntek: 10.00 – 16.00.

Kőszeg és a Natúrpark
Minden napra friss kaland!
Július és augusztus hónap napi programjai:

Minden HÉTFŐN: 
11.00-12.30 Ingyenes városnéző séta  – indulás a Tourinform elől (Fő tér 2.)
12.00-17.00 Jurisics vár ingyenes audio guide
Belépőjegy-vásárlással ingyenes AudioGuide-hoz juthat!
www.jurisicsvar.hu

Minden KEDDEN: 
10.00-12.00 Gokart akadémia gyerekeknek (gokartkoszeg.hu) (70/315-4741) 
-50% gyerekeknek, valamint ingyenes állatsimogatás az egész családnak.

Minden SZERDÁN: 
10.00 Ingyenes vezetett séták a virágudvarban (Táblaház u. 11.)
„Az Óriáspaszuly kalandjai a Paradicsomban”

Minden CSÜTÖRTÖKÖN: 
10.00 Ingyenes vezetés a Jurisics téri Arany Egyszarvú Patikamúzeumban 
(Belépőjegy-vásárlással, koszegimuzeumok.hu

Minden PÉNTEKEN:
A madarak meghívnak a látogatóközpontba is!
Chernel-kert (arborétum és madárvédelmi mentőközpont) belépőjével lá-
togatható a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont is. www.
buboscinege.hu

Minden SZOMBAT-VASÁRNAP:
9.00-14.00 Kisvonat kalandozik a kőszegi-hegységben
(előzetes bejelentkezéssel, www.koszegikalandok.hu, Tel: 70/315-4741)

Programajánló
Július 22.  11.00 Jurisics-vár – Nándorfehérvári Diadal megemlékezés 

és Kőszegi Ostromnapok sajtótájékoztató
Július 24. 16.00 Baradács Anett SZÍNTERÁPIA című festmény 

kiállításmegnyitója a Hotel Írottkőben
Július 24.  10.00  Panoráma körút átadó
Július 24.  HÉTFORRÁS PIKNIK  
Július 28.  10.00-18.00 Városi véradás a várban
Július 29. 21 órától ÉJSZAKAI LEPKEVADÁSZAT titokzatos rovarok 

a lámpa körül – Faragó Ádám zoológus bemutatásában.
Július 30-31- Augusztus 1. Kőszegi Kézműves Vásár és Zenés 

Esték 
Augusztus 5. 18.00 IN MEMORIAM kiállításmegnyitó – a Kőszegi 

Művészeti Egyesület emlékezik az elhunyt művészekre. 
Augusztus 7. 18.00 BOCITÚRA – szakvezetett séta a kőszegi legelőn.
Augusztus 13-14-15. Kőszegi Kézműves Vásár és Zenés Esték
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Boksz: Hámori Luca EB dobogón

Rozetto degli Abruzziban (Olaszország) rendezték a 22 év alattiak Euró-
pa bajnokságát. Női 64 kg-ban a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület öklözője 
képviselte Magyarországot. Hámori az elődöntőbe jutásért szoros mérkő-
zésen az angol Shona Whidwellet győzte le, majd meggyőző harcban a 
francia Fatia Benmessahelt. Az elődöntőben a német Stefanie von Berge-
vel nézett farkasszemet. A harmadik menetben, sérülés miatt nem tudta 
folytatni a küzdelmet, így bronzéremmel zárta a viadalt. Harmadik érmét 
gyűjtötte be világversenyről, mely klubjának 14. ilyen medálját jelenti.

xxx
Szép sikereket értek el a Fitt-Box 
ÖE versenyzői Egerben (06.17-
20.) az Utánpótlás Magyar Ku-
pán. Németh Dóra (női, serdülő 
51 kg) mindkét mérkőzését döntő 
fölénnyel nyerve lett aranyérmes. 
Hökkön Balázs (ffi, serdülő 56 
kg) ugyancsak kevés esélyt adott 
ellenfeleinek. Három mérkőzésé-
ből kettő fejeződött be idő előtt, 
s az elődöntőben is egyhangú 
pontozással lépett tovább. Jutal-
ma szintén aranyérem. Gombai 

Dominiknek (ffi, 
serdülő 46 kg) 
k ü zde lme s ebb 
sorozat jutott osz-
tályrészéül. Két 
osztott pontozá-
sos sikerrel jutott 
a döntőbe. Ott is 
mindent megtett 
a sikerért, de a 
bírák ellenfelét 
látták jobbnak. 

Szépen csillogó ezüstéremmel térhetett haza. Ujhelyi Barna (ffi, junior 60 
kg) és Kiss Áron (ffi, junior 63 kg) tudásuknak megfelelően bokszoltak, de 
nem sikerült továbbjutniuk.

SPO
RT

Futballév 2020-21.
A Lóránt FC-nek a reményt keltő ősz után nem tűnt elérhetetlennek a do-
bogó közeli végeredmény. Aztán a tavasz nem úgy alakult, ahogy a kőszegi 
csapat és szurkolói várták. Az őszi nyolc győzelem után tavasszal csak há-
rom alkalommal gyűjtötte be a KLFC a három pontot. Hiába, hogy kettő-
vel kevesebb vereséget szenvedtek a tavasszal, döntetlenekkel csak lassan 
gyűltek a pontok. A bajnokság első felében egyszer sem volt pontosztoz-
kodás, a második körben hétszer is meg kellett elégedni egy ponttal. Úgy 
tűnt, ami ősszel befelé most mind kifelé pattant. Szolyák Tibor góljai is hiá-
nyoztak: a csapat gólvágója az első kör 14 találatát csak hárommal növelte 
a szezonvégig. A hajrában a többi csapat eredménye sem a kőszegiek szája 
íze szerint alakult, így végül a csalódást keltő 12. helyen zárt a Lóránt FC.

A bajnokság jegyzőkönyve:
Tabellák Végeredmény 12. Kőszegi FC 32 mérkőzés/ 11 győzelem/ 7 dön-
tetlen/ 11 vereség/ 53:62 gólarány/ 40 pont. Ősz 7. Kőszegi FC 16/ 8/ 0/ 8/ 
33:31/ 24. Tavasz 16/ 3/ 7/ 6/ 20:31/ 16. Hazai 12. Kőszegi FC 16/ 6/ 4/ 
6/ 29:32/ 22. Vendég 9. Kőszegi FC 16/ 5/ 3/ 8/ 24:30/ 18. Góllövőlista 
Szolyák Tibor 17, Fehér Dániel 9, Kovács Zsolt 5, Prán Adrián, Prán Dominik 
4-4, Réti Milán, Csák Dominik, Rómer Zoltán 3-3, Réti Marcell 1. Sárga lapok 
Fehér András 11, Prán Dominik 10, Szolyák 9, Toldi, Rákhely 8-8, Prán Adrián 
7, Lintner, Kovács 6-6, Römer, Gugcsó 5-5, Réti Milán, Csák 4-4, Bozóki 3, 
Bán, Riegler, Réti Marcell, Fehér Dániel, Szücs, Őri, Lakihegyi, Csuka, Molnár 
Csaba 1-1. Piros lap Fehér András 2, Römer, Réti Marcell Prán Adrián, Molnár 
Csaba1-1. Játékoskeret Bán Martin, Bozóki Balázs József, Csák Dominik Hu-
nor, Csuka Levente, Fehér András, Fehér Dániel, Gugcsó Ákos Imre, Keresztes 
András, Kelemen Péter, Kovács Zsolt, Lintner Dénes. Lakihegyi Patrik, Molnár 
Zoltán, Molnár Csaba, Németh Olivér, Németh Márk, Őri Gábor, Pfeiffer Péter, 
Prán Adrián Ferenc, Prán Dominik Tibor, Rákhely Martin István, Réti Milán, 
Réti Marcell, Riegler Péter, Rómer Zoltán Kristóf, Szücs Norbert, Toldi Sándor, 
Vörös Gábor.

xxx
A Kőszegfalvi SE lejátszotta a tavaszi rajt idejéből elmaradt mérkőzésit, így 
teljes lett a megyei harmadosztályú csapat eredménysora. A két pótolt mér-
kőzésen egy pontot sikerült szereznie a csapatnak. Sorkifalud kézben tar-
totta a mérkőzést. Rábahídvég hátrányból mentette döntetlenre a meccset.

Eredmények: 17. forduló: Sorkifalud GY. SK-Kőszegfalvi SE 3:0 (1:0) 18.. 
forduló: Kőszegfalvi SE-Rábahídvég KSK 1:1 (0:1)

Nem sikerült jól a 2020-21-es bajnokság a Kőszegfalvi SE-nek. Utoljára 
a 2014-15-ös bajnokságban végeztek ennél hátrébb. Annak ellenére vé-
geztek a kilencedik helyen, hogy nyolc alkalommal legalább öt gólt értek 
el. Igaz becsúszott két súlyosabb vereség is. Öt csapatot oda-vissza vertek, 
négy csapat ellen egyszer sem sikerült a pontszerzés. Néhány érdekesség a 
bajnokságból. A bajnok Torony 154 gólig, több mint ötös mérkőzésenkénti 
átlagig jutott. A rúgott gólok terén alig marad el tőle a 8. helyen, közvet-
lenül a Kőszegfalva előtt záró Rábahidvég 145 góllal. Igaz a védelmük is 
„jól termelt”: 90 gólt kaptak, többet mint ahány gólt a Kőszegfalva rúgott. 
A legjobb góllövők közül a rábahidvégi Ambrus Zoltán 76 (2,5-es mér-
kőzésenkénti átlag), a telekesi Kónya Milán 64 találatig jutott egymaga.

Jegyzőkönyv:
Tabellák Végeredmény 9. Kőszegfalvi SE 30 mérkőzés/ 14 győzelem/ 6 dön-
tetlen/ 10 vereség/ 89:63 gólarány/ 48 pont. Ősz 8. Kőszegfalvi SE 15/ 7/ 
3/ 5/ 40:31/ 24. Tavasz Kőszegfalvi SE 15/ 15/ 7/ 3/ 5/ 49:32/ 24. Hazai 6. 
Kőszegfalvi SE 15/ 9/ 3/ 3/ 57:24/ 30. Vendég 10. Kőszegfalvi SE 15/ 5/ 3/ 
7/ 32:38/ 18. Legjobb góllövők Slankovits, Pintér 22-22, Nagy 10, Pongrácz 
8, Molnár 7. Legtöbb sárga lap Kogler 8, Kovács, Pintér, Pongrácz 4-4. Piros 
lap Molnár, Játékoskeret Borsos Bálint Ferenc, Horváth Dávid, Horváth Martin, 
Karacs László, Kelemen Tamás, Kogler Máté, Komáromi Kázmér, Kovács András, 
Kovács Gergő, Mészáros Ferenc, Mihácsi Márk István, Molnár Gergő, Molnár 
Zsolt, Molnár Krisztián Dániel, Móricz Csaba, Nagy Milán, Ódor Márió, Pintér 
Dániel, Pongrácz Dániel, Pongrácz Zsolt I., Pongrácz Zsolt II., Schwarcz Martin, 
Slankovits Oszkár, Szántó József, Székely Csaba, Vida Krisztián, Wurst Antal.

 Hámori Luca EB dobogón
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Atlétika
Pápai Nerina többpróba bajnok
Győrben, a 14 évesek korcsoportjának összetett Magyar Bajnokságán a 
négypróba „B” változatában Pápai Nerina a Balog iskola SZSI színekben 
induló versenyzője nem talált legyőzőre. 2274 pontot elérve 213 ponttal 
előzte meg az ezüstérmest. Rosszul kezdődött: 80 méter gáton elmaradt 
a legjobbjától. Ideje csak kilencedik volt a mezőnyben. Utána viszont 
nagyon belelendült: mindhárom versenyszámban egyéni csúcsot ért el. 
Magasugrásban és helyből ötösugrásban övé volt a legjobb eredmény, s 
1000 méteren is csak ketten futottak jobb időt.
Pápai Nerina eredményei: U14 négypróba „B” 1. Pápai Nerina (Szombat-
helyi Sportiskola) 2274 pont (80 m gát 14,67 mp, magasugrás 146 cm, 
helyből ötösugrás 12,97 m, 1000 m 3:17,46). Edzője Lengyák György.

Területi bajnokság Pápán
Az U 14 korcsoport észak-nyugat területi atlétika bajnokság második for-
dulójának Pápa volt a házigazdája. A Szombathelyi SI kőszegi versenyzői 
közül Pápai Nerina tovább növelte győzelmei számát. Horváth Anna és 
Gérnyi Zoé is dobogóra állhatott.

Eredmények: magasugrás 1. Pápai Nerina 146 cm, ötösugrás: 1. Pápai Neri-
na 12,82 m, 10. Gérnyi Zoé 10,95, gerelyhajítás (500 gr) 2. Gérnyi Zoé 21,95 
m, 80 m gátfutás 3. Pápai Nerina 14,21 mp, 8. Gérnyi Zoé 15,98 mp, 600 
m síkfutás: 2. Horváth Anna 1:47,50 p, 5. Szabó Tamara 1:53,68 p, 7. Piros-
Wurst Amira 1:55,69 p. 2000 m síkfutás: 4. Horváth Anna 7:23,75 p, 8. Szabó 
Tamara 8:05,53 p.

Birkózás
Bajnoki arany és  ezüst
Különlegesen alakul a birkózók versenyéve. A járványveszély miatt a sze-
zont rövidítették. Minden korosztálynak megrendezik a bajnokságát, de 
elhagyták a regionális versenyeket. Mindenki nevezhet közvetlenül az or-

szágos bajnokságra.
Egerben rendezték a diák I. korcsoport 
fiú kötöttfogás és a leány szabadfogás 
országos döntőjét. A több mint 300 
versenyző között a Kőszegi SE a leá-
nyoknál volt érdekelt. Pusztai Bianka 
(42 kg) három sima győzelem mellett a 
bajnoki címet szoros csatában vívta ki. 
Somfai Cintia (54 kg) a döntőig szintén 
meggyőző, hibátlan teljesítményt nyúj-
tott. A fináléban ellenfele jobbnak bizo-
nyult. Az edzői várakozást mindketten 
felülteljesítve érték el sikerüket.

Helyesbítés!
Májusi számunkban, a Balog iskola mezeifuó bajnokságán az első kor-
csoport fiú győztese helyesen Róth Ármin.
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Diáksport
Triatlon
Hóbor Zalán triatlon EB-je

Kitzbühelben (Ausztria) ren-
dezték június 18-20-án a Juni-
or Triatlon Európa bajnokságot. 
Hóbor Zalán (Kőszegi Triatlon 
és Úszó Klub) első ízben sze-
repelt magyar válogatottként 
világversenyen. Ifjúságiként a 
juniorok között. Zalán a leg-
erősebb előfutamból az „A” 
döntőbe jutott. Zalán a har-
mincfős döntőben, legjobb 
magyarként 18. helyen ért cél-

ba. Másnap az egyenletesen teljesítő magyar Mix-váltó (két fiú-két lány) 
második tagjaként Európa-bajnoki ötödik helyezést ért el.

Eredményei: Junior egyéni (500m úszás-12 km kerékpár-3,1 km futás) elő-
futam 6. hely 34:16 (5:54-17:01-10:10) „A” döntő: 18. hely 34:04 (55:52-
17:02-9:59). Mix-váltó (250 m úszás-6 km kerékpár-1,5 km futás) 5. Ma-
gyarország 1:13:35 (Hóbor Zalán 2:57-8:36-4:46).

Mix-váltó OB és ranglistaverseny
Hóbor Eszter és Hóbor Zalán révén két ezüstérmet szereztek a Kőszegi 
Triatlon és Úszó Klub versenyzői a lengyeltóti triatlon ranglistaversenyen. 
Kovács Levente és Hóbor Lehel került még a díjazottak közé. A Mix-váltó 
országos bajnokságon a klub UP2 korcsoportos csapata 4. UP1-es csapata 
5. helyezést ért el.

Eredmények Ranglistaverseny újonc 2 fiú 4. Kovács Levente, 34. Komjáthy 
Dávid, lány 7. Hóbor Enikő, 26. Kiricsi Flóra, 31. Ürmös Panka, gyermek 16. 
Hóbor Álmos, lány 29. Kovács Fanni, serdülő fiú 5. Hóbor Lehel, 12. Laki Bar-
nabás, 19. Medvegy András, lány 9. Básthy Katalin, ifjúsági fiú 2. Hóbor Zalán, 
lány 6. Kun Tamara, 15. Stumpf Anna, 22. Bozsó Fanni, junior 2. Hóbor Eszter, 
10. Medvegy Nóra. Mix-váltó UP 2 4. Kőszegi Triaton és Úszó Klub, UP1 5. 
Kőszegi Triaton és Úszó Klub.

Sprint Triatlon OB és ranglistaverseny
A sprint távú triatlon or-
szágos bajnokságot Baján 
rendezték (06.27-28.). A 
kisebbeknek ranglistaver-
senyt rendeztek. Az után-
pótlás 2 (ifjúsági és juni-
or összevont korcsoport) 
leány csapat a dobogó 
harmadik fokára állhatott. 
Hóbor Zalán megszerez-
te az ifjúsági korcsoport 
ezüstérmét.

Eredmények Ranglistaverseny gyermek fiú 7. Hóbor Álmos, serdülő fiú 8. 
Hóbor Lehel, 16. Laki Barnabás, 23. Medvegy András, lány 7. Básthy Katalin, 
Sprint OB ifjúsági fiú 2. Hóbor Zalán, lány 10. Kun Tamara, 13. Stumpf Anna, 
junior lány 4. Hóbor Eszter, 9. Medvegy Nóra, 19. Fekete Adél, felnőtt 1 női 6. 
Pillisz Réka. UP2 csapat 3. Kőszegi Triaton és Úszó Klub.

Ranglista verseny Zalaegerszegen
A július zalaegerszegi sprinttávú ranglistaversennyel kezdődött.

Eredmények Ranglistaverseny UP1 fiú 4. Kovács Levente, 21. Stumpf Vince, 
lány 8. Hóbor Enikő, 15. Kiricsi Flóra, 19. Kiricsi Fanni, gyermek fiú 8. Hóbor 
Álmos, lány 20. Kovács Fanni, serdülő fiú 4. Laki Barnabás, 5. Hóbor Lehel, 
12. Medvegy András, lány 8. Básthy Katalin, ifjúsági fiú 1. Hóbor Zalán, lány 4. 
Stumpf Anna, 5. Kun Tamara, 12. Bozsó Fanni. junior lány 2. Hóbor Eszter, 4. 
Medvegy Nóra, felnőtt 1 női 3. Pillisz Réka.

ba. Másnap az egyenletesen teljesítő magyar Mix-váltó (két fiú-két lány) 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX IV.ÉVFOLYAM, 7 . S ZÁM   2021 . JÚL IUS  19 .

24

M
O

ZAIK
M

O
ZAIK

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7. • Tel.: 94/508-511 • www.autobaumgartner.hu


