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árnyékot adnak a túrázóknak, a termés táplálékot a madaraknak, az emlősöknek. A felcseperedő fából vihet mindenki oltóvesszőt
otthoni szaporításra.
A vár előtt elültetett, ősszel érő, aranyszínű
Királyalma a fáról leszedve is fogyasztható,
a másik, a körtefa először nyár végén, majd
a másodvirágzás után ősszel is hoz termést.
Básthy Béla polgármester arról beszélt, hogy a
várfal előtt lévő galagonyafák cseréje indokolt,
ezért szívesen fogadják mindazokat, akik őshonos fát szeretnének ott ültetni. A városvezető
felidézte az egy évvel korábbi napot, akkor is a

Föld napját, amikor a Fő téren a lebontott szökőkút helyén 15 éves, korai juharhát ültettek
el. A rügyek kinyíltak, a levelek nyáron majd
Április 22-én, a Föld napján a Jurisics vár
árnyékot adnak. Ne várjon addig a Kedves
előtt, a parkolók mellett két db őshonos
Olvasó. Április 22-től, május 15-ig a fa köré
gyümölcsfát ültettek el. A megalakulás 25.
elhelyezett 16 db fatabló feliratai arról szólnak:
évfordulóját ünneplő Írottkő Natúrparkért
miként okoz kárt az ember a természetnek.
Egyesület méltón hívta fel a figyelmet a Föld
Leginkább arra hívja fel a figyelmet, hogyan
értékeinek megőrzésére, és teszi ezt évtizelehet megóvni a környezetünket. (fotógaléria)
dek óta. Bogáti András alelnök, túravezető
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület az oszta nyolc évvel ezelőtti kezdeményezésről berák partnerrel összefogva (Geschriebenstein
szélt, miszerint ültessünk a kéktúra útvonal
Naturpark) indította el a Puregreen/Tisztazöld
mentén őshonos gyümölcsfákat. A lombok
projektet. Ennek részeként a juharfa körül a
16 faragott, natúrparki logóval ellátott tábla fogadja az érkezőket.
Az azokon olvasható mondatok
gondolkodásra késztetnek. Csökkenteni kell a feleslegessé váló
eszközöket az átgondolt vásárlással. Ha már egy készülék nem
javítható, nem használható, vigye
ki a Hulladékudvarba. Egy csésze
teához szükséges teafilterből 11,6
milliárd mikróműanyag oldódik ki.
A műanyagoktól évente egy millió
madár pusztul el. A csapvíz kiváló,
és ne halmozzuk a PET-hulladékot.
A felhívás szerint: vásárolj csomagolatlan zöldséget, a hazavitelhez a
kőszegiek pamutból készült táskát
kapnak – erről beszélt Básthy Béla
polgármester. A táskán lévő felirat,
a becsületkasszára utaló jelzés figyelmeztet: „Vásárolj Kőszegen,
vásárolj kőszegit”. A városvezető
felhívta a figyelmet a kapszulás kávéfőzők által felhalmozott hulladék
mennyiségére is.
Miért fontos ez? Erről beszélt dr.
Pető Péter, a Magyar Natúrpark
Szövetség elnöke. Szavai szerint a
Natúrpark, a természet és a táj az
abban élő embernek a harmóniáját
Balról: Engelbert Kenyeri, Básthy Béla, Schrott Tamás és Bogáti András
jelenti. „Ha nézzük azt a kultúrát,

FAÜLTETÉS A FÖLD NAPJÁN

amit Önök és elődeik teremtettek,
akkor látjuk, hogy a táj is ahhoz
az értékhez tartozik, amit nagyon
kell óvni. Csak úgy válik maradandóan értékké, ha vannak emberek, akik megőrzik.”

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán
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Ami elromolhat, az el is romlik!

V Á RO SHÁ Z A

Vállalom TV-k, híradástechnikai készülékek,
háztartási kisgépek (pl. villanysütő, főzőlap,
robotgép, (robot)porszívó, stb.)
javítását rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363
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Hulladékszállítás napjai
Szelektív gyűjtés: MÁJUS – JÚNIUS
Május 30. (1. körzet) – Május 31. (2. körzet) – Június 1. (3. körzet) –
Június 2. (4. körzet)
Zöldhulladék gyűjtés: MÁJUS – JÚNIUS
Június 3. péntek (1. körzet) – Május 13., június 10. péntek (2. körzet)
– Május 20., június 17. péntek (3. körzet) – Május 27., június 24.
péntek (4. körzet)

Megjelenés
microweb.hu

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.
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.
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Kedves Olvasók! A következő
lapszám június 13-án jelenik
meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Szakorvosi látásvizsgálat és
szaktanácsadás!
A vizsgálatot végzi: Dr. Gáti Éva és
Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista

OAKLEY szemüvegkeretek és
napszemüvegek széles választékban!

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: június 1.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: május 11., június 8.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: május 18.
DR. NAGY EDINA aljegyző: május 25.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
KISS ZOLTÁN MIKSA önkormányzati képviselő
május 12-én (csütörtökön) 17.00 – 18.00 óra között
fogadóórát tart a Városháza ügyfélfogadási irodájában.

UV szűrős-, FÉNYRE sötétedő- és
DIOPTRIÁS Napszemüveglencsék -30%,
MULTIFOKÁLIS szemüveglencse
akár 50% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

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

A polgármesteri fogadónapra előzetes bejelentkezés szükséges
(94/562-511 vagy titkarsag@koszeg.hu).
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„Nem telt el, hanem van…”
„Az a három év például egyáltalán
nem telt el, hanem van; minden
pillanata áll egy helyben, kivetítve a
mindenség ernyőjére, szélesen, mint
egy divergens sugárnyaláb metszőpontjai szferikus felületen.” Ottlik
Géza Iskola a határon című regényében olvashatjuk ezt a mondatot,
melyről könnyen hihetnénk, hogy
csak egy sziporkázó írói megfogalmazás, túlzás. Talán én is így gondolnám, ha évről-évre nem találkoztam volna azokkal a volt katonai
iskolás öregurakkal, a cőgerekkel,
akiket június közepén egyre fogyó
létszámban, de nagy bizonyossággal
mindig ott találunk az egykori Hunyadi Mátyás Katonai Alreáliskola
platánfája alatti emlékhelynél. Minden tanárember, sőt, minden szülő
számára megrázó erővel üzen ez a
néhai kőszegi iskola felé megnyilatkozó hűség és kötődés. Üzenet az iskola, az iskolák lehetőségéről és felelősségéről. Ami itt történik, annak
életre szóló hatása, jelentősége van.
Amit diákként, az Iskolában átél az
ember „nem telt el, hanem van”.

Ez a gondolat az iskola jelentőségéről évek óta foglalkoztat, de immár
nem csak az Iskola parkjában. Ez a
gondolat visszhangzik bennem, mikor úton vagyok valamelyik kőszegi
középiskola tanévnyitó vagy tanévzáró ünnepélyére, amikor a Jurisich
Miklós Gimnázium városunktól búcsúzó diákjait várom a Városháza
előtt, vagy amikor azon tűnődöm,
miért vállalták a Domonkos-rendi
Nővérek, vagy az Evangélikus Egyház az iskola fenntartás fáradságos
misszióját éppen itt, Kőszegen?
Kőszeg iskolaváros. Ez a mondat
nem csak azt jelenti, hogy Kőszegen
sok iskola működik. Meggyőződésem, hogy a mi mézeskalács-házas,
hagyományokkal, történetekkel teli
kisvárosunk nem csak helyszíne
az itt működő iskoláknak, hanem
nevelő, tanító munkájukban segítő
társa, ihletője. Kőszegen diáknak
lenni, kőszegi diáknak lenni életre
szóló történet. Olyan idő az életünkben, ami „nem telt el, hanem van”.
Ezért született az a kőszegi diákjelvény, amelyet idén vehettek át

először a kőszegi ballagó középiskolások, és amelyet a jövőben minden
évben szeretnénk átadni a ballagóknak. Szeretnék köszönetet mondani
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
(iASK) vezetőinek és munkatársainak, hogy Local Flavours (helyi sajátosságok) című projektjük „Iskolaváros” moduljában nem csak Kőszeg
iskolaváros logóját készítették el,
hanem teret adtak kérésemnek,
és közösen megtervezhettük, elkészíthettük a kőszegi diákjelvényt.
Megható, hogy egy maroknyi volt
kőszegi diák, köztük a gondolatainkból grafikai tervet készítő Kügerl
Johanna munkájának eredményeként létrejött a kőszegi diákévek
emlékjelvénye. A volt kőszegi diákok

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

által inspirált, volt kőszegi diákok
által készített jelvényt volt kőszegi
diák képviselő-társaimmal adhattuk
át a most búcsúzó kőszegi diákoknak a ballagási ünnepélyeken.
Iskolavárosunk új diákjelvénye adjon biztatást és erőt ballagóinknak
az érettségi és felvételi vizsgákhoz!
Emlékeztesse őket az évszázados
kőszegi iskolákból előttük indulók
helytállására, tanáraik és a régi
iskolaépítők, alapítók hitére és reményére. Emlékeztesse őket arra a
Kőszeg iránti szeretetre, amelyben,
ha diákéveik után el is hagyják
városunkat, mindörökre osztoznak
velünk, maradókkal.
Básthy Béla polgármester
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Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: Kövesdi Andrea
– Prátpál Ferenc, Horváth Alexandra – Ember István Márió,
George Langaigne Maibellys
Sashel – Tóth Attila, Horváth
Melinda – Varga Kristóf, Bögös
Eszter Mária – Varga Gergő,
Lohonyai Orsolya – Németh
Csaba, Babócsi Boglárka Mária
– Lakatár Gábor Márton.
HALÁLOZÁS: Himer Csaba.
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„Ti Vagytok a Zenekar”
A KT U Á LI S

„Zenekarunk, közösségünk képei semmit sem érnek a bennük
szereplők nélkül. A hangsúly továbbra is rajtatok van, nélkületek
a zenekarnak nincs koncertje,
mert Ti Vagytok a Zenekar. A ti
élményeitek építőkövei a zenekar következő tíz, húsz, hatvan
évének. Az élményeitek építőköveinek eleme a zene. Engem ért
az a megtiszteltetés, hogy ezt a
zenét, a ti zenéteket, a mi zenénket vezényelhetem. Köszönöm
ezt nektek! Isten éltessen bennetek, Isten éltesse Kőszeg Város
Koncertfúvószenekarát!”

Ezeket a szavakat Szilágyi Miklós
karnagy mondta el április 23-án
10.00 órakor a lovagteremben, a
fúvószenészek egyesületi közgyűlésén. A zenekart bemutató fotó az
előző órában készült, azon nem szerepel minden zenész, szakmai elfoglaltság miatt többen is távol voltak.
A közgyűlés a zenekar 156 évéről
szólt, a visszatekintést Bakos György
tette, aki mostanra már 62 éve a zenekar tagja, harminc évig elnökként
vezette az egyesületet. Mondatai a
zenekar történelméről, a zenésztársakról, a karnagyokról szóltak. Úgy,
mintha a 156 év eseményeiben 62
éven át nem vett volna részt zenészként, 30 évet elnökként. A karnagy
hozzászólásában elhangzott Bakos
Györgyről: „Élete a zenekar, a zenekar is élteti”.
Az egykori elnök hosszan beszélt
Kovács Ferencről, aki 1896-tól 55
éven át a fúvószenészek karnagya
volt. Ezideig ő viselheti leghoszszabb ideig tevékenykedő karnagy
megtisztelő címet. A Millennium
évében Jurisics indulót írt a városnak, a zenekarnak, érkezésekor
az volt a feladata, hogy a „rossz

utánpótlás lábakon álló zenekarnak új lendületet adjon”. Kovács

Ferenc 1932-ben a város egyik
legnagyobb ünnepén, amikor a
Hősök tornyát is avatták, megírta a
Kőszeg ostroma szimfonikus költeményt. Bakos György szavai szerint:
„Kovács Ferenc élete eggyé vált a

várossal és a zenekarral”.
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A fúvósok életében Gréts Károly
karnagy is meghatározó szerepet
játszott. Bakos György így fogalmazott: „azt mondom, hogy Szilágyi

Miklós karnagyunk Gréts Károly
reinkarnációja. Ő már 13 éve
közöttünk van, működése alatt a
zenekar repertoárja teljesen kicserélődött. Olyan komolyzenei produkciókat rakott a színpadra, amit
addig senki. Mindenkinek borsódzott tőle a háta. Megcsináltuk”.

Majd az egykori elnök, kicsit magába zárkózva, de a jelenlévők felé
szólva így fogalmazott: „Nem árta-

na azon gondolkodni, ha már van
egy kiváló muzsikusunk, karnagyunk, aki már három zenekart
visz a városban, hogy legyen neki
főállása, amit nevezhetnénk a város zenei intendánsának is. Nehogy az elődök rossz példáját követve valami baj történjen Kőszeg
Város Koncertfúvószenekarának
az élén. Azért is mondom, mert
mindannyian a piacról élünk”.

A fúvószenészek jól tudják, hogy
a színpadon elvégzett munkát a
közönség értékeli. Egy elhangzott
mondat szerint „a közönség tap-

sa nélkül a mi munkánk semmit
nem ér”. Április 23-án este 18.00

órakor kezdődött közel háromórás
koncert zenés darabjait erős, és
hosszantartó taps követte. Hangsúlyosan nyilvánított véleményt a
közönség.
Mindehhez csatlakozott Szabó Ferenc, aki 2015-től a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
elnöke. Felejthetetlennek nevezte
a zenekar 150. évfordulóján tartott
ünnepséget, azért is, mert akkor járt
először Kőszegen. Elmondása szerint profi szervezettség jellemezte
az április 23-án tartott koncertet is.
Majd arról beszélt, hogy a kőszegi
zenészek az elmúlt hét évben példaértékű koncertekkel színesítették
a fúvóséletet. Szavai szerint: „Ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy
tudták fejleszteni a közösségi életüket, másrészt a mai koncerten új
ruhákban zenélnek”. Példaértékű-

nek nevezte, hogy egyre több fiatalt
lát a zenekarban: „Ők azok, akik
ezt a stafétát tovább tudják vinni”.
Ahogy a szövetség elnöke mondta:
„a koncert egy zenei időutazás
volt” a zsúfolásig megtelt lovagteremben. Véghezvitték mindezt – a
pandémia átkaként megtörtént –
két koncertév kihagyása után.

Az indító zeneblokk előtt Bakos
Márton köszöntötte Csárics Sándor egykori karnagyot, aki 30 évig
állt a zenekar élén. Majd hangsúlyosan mondta, hogy Kőszeg Város Koncertfúvószenekara elődjét
1866-ban alapították, azóta is folyamatosan működik, így Magyarországon a legrégebbi fúvószenekar.
Az április 23-án tartott koncertélmény az Elmaradt évfordulók
napja: Kőszeg Város Fúvószenekara
156, Bakos György 30… címet viselte. A jubileumi koncert tematikáját az egyesület elnöki feladatait 30
éven át végző Bakos György ihlette.
Szilágyi Miklós volt a koncert főszereplője, kotta nélkül vezényelte le a
közel háromórás koncertet, ahol a
÷Ti Vagytok a Zenekar” közgyűlésen elhangzott mondata érvényesült. A karnagy 13 éve vezeti Kőszeg Város Koncertfúvószenekarát,

a 10. évfordulóra, 2019-ben írta a
Decem Anni darabot, amely a 10
esztendőt jelenti. Ennek lehetett
részese a közönség. Majd annak
az ősbemutatónak is, amit Szilágyi
Miklós 2020-ban alkotott, és Bakos
György ihlette meg. A zeneszerző
gondolatai szerint: „sokféle impulzust kellett összeolvasztanom,
hiszen Gyuri maga a hagyomány,
vérbeli lokálpatrióta, aki tiszteli a
tradíciókat”.
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Dúdolni való keringő egy diákszínpadi előadáshoz című darabhoz
az is hozzátartozott, hogy Bakos
György aranyozott, névvel ellátott
fúvókát kapott ajándékba a tenorkürtjéhez. Talán ennél is mélyebb
nyomokat hagyott a lelkekben a
zenekartól elindult, közönség által
megerősített vastaps, és az egész
koncert, annak hangulata.
Kámán Z

Drescher Edina
– Óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vehettem a
koncertfúvósok új ruhájának a tervezésében. A fiatal zenészek igénye
szerint olyan öltözékre van szükség,
amely a funkciónak jól megfelel, és
egybehangzó kérés szerint kék legyen a színe. Többféle tervvariáció
készült az olaszos típusú öltönytől
a sportosig, de a színpadra való ké-

nyelmes viselet volt a döntő érv. A
nyakkendő fontos elem lett az öltözéknél, mert ott jelenik meg a zenekar emblémája, amely a korábbi
ruhákon nem volt szemléltetve. A
férfi és a női kabáton a hosszított
fazon egységes.
Köszönöm, hogy tervezői portfoliómat a koncertfúvósok ruhájával
tudtam bővíteni.
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Kávészünet Németh Balázzsal
Zene és sport a következő generációkért
KÁ V É SZ Ü NE T

Fúvószenekari elnök és labdarúgóedző
egyben. Kőszegen él. A Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskolában kezdte a tanulmányait, utána a megyeszékhelyen kertész- és
növényvédelmi technikusként végzett.
Diplomáját Győrben, a Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Karán
szerezte. 2008-ban helyezkedett el a Dr.
Nagy László EGYMI-ben. Szakoktatóként
kezdett, ma már gyógypedagógusként tevékenykedik.
– A hivatásáról valamit?

– Középiskolás korosztállyal kezdtem pedagógiai pályámat a Speciális Szakiskolában. Ezt követően az Eltérő Tantervű Általános Iskola felső
tagozatában dolgoztam, most pedig elsős osztályom van. Időközben óvodába is jártam fejlesztő
foglalkozásokat tartani, jelenleg a Balog iskolában vannak fejlesztő óráim. Korábban több
intézményben megfordultam: Újvárosi Óvoda,
Felsővárosi Óvoda, Bersek iskola.
– Mindemellett a sport vagy a zene hangsúlyosabb?

– Mindig az életem része volt a sport és a zene
is. Futballoztam és zeneiskolába is jártam.
Csárics Sándor keze alatt tanultam meg trombitálni, Maitz József tanár úrnál pedig a kamarazenét ismertem meg. 1997-ben kerültem az
ifjúsági fúvószenekarba, a felnőtt zenekar tagja
pedig 2001-től vagyok.
A Kőszegi Lóránt FC-ben jelenleg az U14-es
korosztállyal foglalkozom. Utánpótlás-képzésünkben csupa elhivatott szakember végzi
magas színvonalon a munkáját, melynek már
szemmel látható eredményei vannak. Folyamatos a fejlődés.
Az életem nagyobbik részét a zenekar igényli.
Korábban láttam valamit abból a munkából, amit
Bakos György végzett elnökként, de most már
tudom, hogy ez csak a felszín volt. Nem győzünk
elég hálásak lenni a munkájáért. Rengeteg olyan
feladat van, amelyek mindennaposak. Gondolhatunk például a csekkek befizetésére vagy a
tagok különféle problémáira, de ide tartoznak a
próbaterem fenntartási feladatai is. Hosszú a sor,
kezdve a pályázatok koordinálásán át, egészen a
rendezvények, utazások szervezéséig.
– Hangszerbeszerzés – ez úgy hangzik, mint
valami bűvös szó.
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– Sajnos vannak nagyon régi hangszereink.
Most azért küzdünk, hogy megtaláljuk rá az
anyagi forrásokat. Nagyon nehéz feladat a
hangszerbeszerzés, de a jó hangzáshoz kell a jó
hangszer is. A munka folyamatos, a pandémia
alatt sem álltunk meg, ezt a közönség is láthatta.

Karnagyunk remek ötleteivel folyamatosan tűzben tartotta a zenekart.
Megkezdtük a karantén videók felvételeit, zenés adventi kalendáriumot
készítettünk már kétszer. Ezeket a videókat már több tízezer ember látta.
– Amatőrség és profizmus viszonya?

– Mióta elnök lettem, kevés nap telt
el úgy, hogy a karnaggyal ne beszéltünk volna legalább telefonon. Kölcsönös a segítség. Szeretnénk azt a
színvonalat fenntartani, amit már elértünk. Ötvenkilenc embernél mindig
van, aki egy adott helyzetben mást
gondol, de tényleg egy nagyon összetartó, egy irányba húzó közösséget alkotunk. Kilenctagú vezetőségünk van.
Van, aki az online megjelenésért, van,
aki az ülések dokumentálásáért, a
kottatárért, pályázatokért stb. felelős.
Egyre jobb az összhang, például most
a 155+1 éves évfordulónk szervezése során, ami egy nagyobb horderejű
rendezvény volt, mindenki megtalálta
a maga feladatát a csapatban.
– Emberekkel foglalkozik, gyerekekkel, felnőttekkel.

– Vannak párhuzamok. Én az iskolában sem első
sorban fegyelmezni szeretek, jobb, ha minden
megy a maga útján, és kihozzuk magunkból a
legjobbat. Illetve fontos a jó hangulat. Az iskolában és a zenekarban is erre törekszem. A célunk
a karnagy úrral, hogy építsük tovább, amit eddig
szakmailag elértünk. Előre szeretnénk haladni,
és nem csak a zenében, hanem például az infrastruktúrában. Igyekeztünk fejleszteni a próbatermet, sikerült is, gondoljunk csak az új ablakokra vagy a klíma beszerzésre, a hangszerpark
frissítésére. Fő támogatónk Kőszeg Város Önkormányzata, de vannak még a fúvószenekart
szponzoráló magánszemélyek is, továbbá saját
bevételeinkből igyekszünk gyarapítani anyagi
lehetőségeinket.
– Tehát a legfontosabb tervek?

– A hangszerpark folyamatos karbantartása,
frissítése állandó feladat. És kellenek az új zenék. Szilágyi Miklós nagyon aktív, rengeteget
hangszerel. Az, hogy nekünk van egy saját,
házi hangszerelőnk, óriási dolog. Szeretnénk a
fúvószenét minél szélesebb körben népszerűsíteni. Sok fiatalt sikerül elérnünk azáltal, hogy a
mai zenék is a repertoárba kerülnek. Igyekszünk
vonzóvá tenni a műfajt, hiszen legalább újabb
százötvenhat évre tervezünk. Kell az utánpótlás. A rövidtávú tervek pedig mindig az éppen

következő programok. Nyárra is megtelt már a
naptárunk.
– Nagy sikert aratott a közönség körében az
új egyenruha.

– Amikor elnök lettem 2020 elején, az első
nagy projekt az új egyenruha kérdése volt. A
készíttetés költsége kitette volna a zenekar éves
költségvetésének sokszorosát. Polgármester úr
közbenjárásával sikerült pályázati forrást találni.
A tervezésre egy olyan embert kerestünk, akiről tudtuk, hogy ismeri a zenekart. Így esett a
választás Drescher Edinára. Édesapja korábban,
testvére jelenleg is velünk muzsikál. Új, modern,
friss arculatot szerettünk volna. Először a színt
választottuk ki, kiküszöböltük a korábbi ruhák
hátrányait. Három tervből egy letisztult forma
alakult ki kevés díszítőelemmel.
– Mit tudhatunk a családról, a háttérről?

– Nagy, szerető családban nőhettem fel öcsémmel. Édesanyám óvónő, Édesapám sajnos
2008-ban elhunyt. Nagyszüleim nagyon fontos
szerepet töltöttek be az életemben és szerencsére nagyapám, Balázs fiam életében is aktívan
jelen van. Feleségem Lukácsházán dolgozik,
minőségügyi mérnök. Türelmes és támogató.
Ez nagyon fontos számomra. Kisfiammal ők adják számomra a biztos hátteret. Ide születtem,
ismerem a várost kívülről, belülről. Igazi lokálpatriótának gondolom magamat. Nem is tudom
máshol elképzelni az életemet, minden ideköt.
Tóthárpád F.
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Nem csak a dudaszó

– minél objektívebben – a szőlő
fejlettségi állapotát április 24-én.”

A különleges hely, a „Várfal dűlő”
legérdekesebb tőkéje Mariborból
származik. A fajta (Modra Kaucina)
mintegy 450 éves.
„Ez a hely olyan, mintha

Vaihingen és Nonsberg alatt lennénk” – mondta Básthy Béla pol-

gármester, de úgy is tekinthetünk
rá, mintha Szenc, Nyitragerencsér,
Mödling határában járnánk. (Az
ünnepségen a testvérvárosok közül
Szenc küldöttsége is jelen volt.) Ez
a domb a várfal mellett nem igazi szőlőhegy, nem a tőkék eredeti
hegyvonulatai, mégis mindegyik
jelen van ebben a mini kőszegi ültetvényben. A rügyek 24-én még
fakadás előtt álltak. „Csak a sző-

lők ostromoljanak! Maradjon is
így!” – zárta szavait a polgármester,

amikor a nem kívánt háborús helyzetre utalt.
A darabontok fegyveres védelme mellett
A Borok Házától háromnegyed tízkor indult a felvonulás. A menetet
Kőszeg Város Koncertfúvószenekara
vezette. A nagyhírű Szőlő Jövésnek
Könyvét a darabontok fegyveres
védelme mellett a Jurisich Miklós
Gimnázium diákjai vitték üvegbúra
alatt. Őket a „szakcsoport” szakemberei követték. Utánuk a Borbarát

Hölgyek Egyesülete és a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes vonult.
A hagyományoknak megfelelően a
városháza előtt pihent meg a híres
könyv. Darabontok puskalövései
jelezték az ünnep kezdetét. A polgármester hangot adott reményének: „Adja a Jóisten, hogy a mi

A KT U Á LI S

Érdeklődő várakozás fogadta a
Szent György-napi kőszegi ünnepségsorozatot, a Szőlő Jövésnek
Könyve ünnepséget. Vasárnap reggel a díszpolgáraink sírjánál tisztelegtek a megemlékezők.
A fajta 450 éves
Az első vesszőket 2012-ben ültették a várfal tövébe. A „kert” létesítésében Láng József vállalt fontos
szerepet. Elmondta, milyen szempontok szerint választják ki a hajtásokat: „Próbáljuk megörökíteni

városunkban ritkán, akkor is általunk elrendelve, a mi örömünkre szóljanak a fegyverek!”

A 282 éves könyv tiszteletet követel, egyben jelzi, hogy a kőszegi
szőlőművelés hagyományai sokkal korábbról eredeztethetőek.
Az ünnep egyben főhajtás is a
hagyomány 365 napos gazdái, a
borászok előtt, „akiknek a keze
munkája nélkül nem lehetnének
előttünk ezek a hajtások”. A „mi
városunk csodálatos gazdagsága mindig megmutatkozik”. Csak

Kőszegen ünnepelhetjük azt a csodát, amint „a láthatatlan nemlétből, egyszer csak kilép a hajtás”
– mondta Básthy Béla.
A jó év reménye
Böröcz Tamás hegyközségi elnök
szólt, a reggeli órákban, a hét
dűlőből begyűjtött vesszőkről. „A
szőlőhajtások számunkra egy jó
év reményét mutatják” – mondta,

majd ismertette, milyen is volt a
2021-es év. Az idei esztendőben
a hajtások fejlődése két hét lemaradásban vannak. A Kékfrankoson
már látszottak a levélkezdemények.
Ha az időjárás nem sanyargatja az
ültetvényeket, akkor a múlt évihez
hasonló mustfokú és savtartalmú
termésre számíthatunk.
A híres könyv előtt tisztelgett a
Kőszegi Borászok Egyesületének a
vezetője, Kampits László, aki az elmúlt év eredményeiről beszélt. Kiemelt jelentőségű, hogy elkészült a
minőségi és egyedi „kőszegi borok”
készítésének a leírása. Feltüntetésre

kerültek a történelmi szőlődűlők, új
borkategóriákat és szigorú szabályokat határoztak meg. Megszabták, hogy milyen fajtákból, milyen
eljárással és hol készülhet kőszegi
bor. Kiemelt fajtaként rögzítették a
Kékfrankost és a Blauburgert.
Az ünnepség szerves része volt a
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes műsora. Szilágysági táncukkal művészeti vezetőjükre, Dvorákné Kővári
Anikóra emlékeztek.
A bemutatott vesszőket Hurgoi
Sándor atya áldotta meg.
Borbarát Hölgyek
Hagyományosan április 24-én
avatják fel a Borbarát Hölgyek
Egyesületének új tagjait. A harmadik éve koronáját viselő borkirálynő, Kamper Natália tett fogadalmat
az egyesület elnöke – Tóth Adrienn
– és a széles nyilvánosság előtt:
„Ünnepélyesen fogadom, hogy…
mindenkor a kőszegi bor hírét viszem, népszerűsítem; a kulturált
borfogyasztást hirdetem!” A Haj-

nalcsillag Néptáncegyüttes táncosai jó szívvel kínálták körbe a helyi
vörösbort.
Harminchárom esztendővel ezelőtt
érte Németh Jánost az a megtiszteltetés, hogy először berajzolhatta
a György-napi hajtásokat a Szőlő

Jövésnek Könyvébe. Ebben az esztendőben „mintha ismételnénk a
tavalyi eredményeket” – mondta ő
is a lovagteremben, ahol az ünnepi
események folytatódtak. A könyv
különlegességét emelte ki, amikor
annak időjárási, fejlődéstani, kultúrtörténeti és grafikai értékeire
hívta fel a figyelmet. A minták mellett bekerült a könyvbe a kőszegi
bor termékleírása: az eredet-megjelölés ismérveivel.
A szakma és a nagyközönség
Ez alkalommal hirdették ki a Vas
Megyei és a Nemzetközi Borverseny eredményeit. Megismerhettük
Szövényi Áron szakmai értékelését is: „A versenyre érkező 262
minta bizonyítja, mennyire nagy
szükség van a borok nemzetközi
szintű megmérettetésére” – írta

levelében.
A járvány után először találkozott a
szakma és a nagyközönség a kőszegi bor ünneplésére, hogy hangsúlyt kapjon az egyedülálló, 1740
óta vezetett Szőlő Jövésnek Könyve, és hogy elmondhassuk: tudjuk,
„nem a sok dudaszó, hanem a
sok kapa termeszti a szőlőt”, a
rendezvényt pedig a Művelődési
Központ munkatársai szervezték.
Tóthárpád F.
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Natúrpark 25 év
A KT U Á LI S

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 1997. április 17-én alakult – jelentette be 2022. május
22-én, a Föld napján, a Tourinform irodában
Schrott Tamás az egyesület – sorrendben a harmadik – elnöke. A 25 évet tablókon mutatták
be a jelenlévőknek. A megnyitón jelen volt az
első elnök, dr. Tóth László és a második, Bakos
György, valamint az egyesület ikonikus munkatársa, Somogyi Györgyné (Kati), aki 16 évig
titkárként dolgozott.
Básthy Béla polgármester arról beszélt, hogy a
zsúfolásig megtöltött teremben lévőknek jelentős a kötődése Kőszeg és környékéhez. Ugyanakkor „a Natúrpark legfontosabb sajátossága,
akik csinálják, fenn akarják tartani. A Natúrparknak mindig voltak elkötelezettjei, akik
önkéntes munkával vállalták a feladatokat”.

Majd a városvezető arról beszélt, hogy a hat
alapító település legfontosabb feladata volt a
turizmus fejlesztése.
A kiállítás megtekintése után a jelenlévők átmentek a Hotel Írottkő konferenciatermébe, és
folytatódott a 25 évre történő visszatekintés.
A Natúrpark indításáról dr. Markovics Tibor, az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója

Így történt
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25 évvel ezelőtt új szelek fújdogáltak, a
határ túloldalán megalakult a Naturpark
Geschriebenstein, azaz az Írottkő Natúrpark. A
fogalmat attól kezdve ismertük, amikor az osztrákok megkeresték a Fertő-Hansági Nemzeti
Parkot, egy újszerű együttműködés érdekében.
Dr. Markovics Tibor meggyőzte Kőszeg Város
Önkormányzatát, hogy valami hasonlót hozzunk
létre. Az ötlettel felkerestük Kőszeg idegenforgalomban érdekelt vállalkozóit, mintegy 25 fő
részvételével az Ibrahim Kávéházban kimondtuk az egyesület megalapításának szándékát.
Elkészítettem az alapító okiratot, az egyesületet
bejegyezték, felvettük a kapcsolatot az osztrák
szervezettel. Ez fontos volt, mert az EU preferálta a határon átnyúló projekteket. Az együttműködési szerződést 1997 őszén a Jurisich Gimnázium dísztermében aláírtuk. A jelenlegi Bechtold
István Természetvédelmi Látogatóközpont parkjában elhelyeztük a leendő székházunk alapkövét és időkapszuláját. Székházat gazdasági okok
miatt a Jurisics téren kaptunk.
Prospektusokkal igyekeztünk megismertetni a
„Natúrpark-gondolatot”. Ebben elévülhetetlen
érdemeket szerzett a tehetséges projektmenedzser, dr. Bokányiné Boda Gyöngyi. Köszönöm
minden volt kollégámnak, hogy részt vettek
úttörő munkánkban. Mindez számomra is maradandó!
Dr. Tóth László, egykori jegyző

beszélt. Szavai szerint az 1980-s évek végén
az osztrákok megkeresték a magyar „szoci kormányt” a Fertő-tó két oldalát összekötő nemzeti
park létrehozása érdekében. A létrejött bizottság
burgenlandi tagjai vetették fel: legyen még két,
határon átnyúló nemzeti park, egyik Kőszeghez,
a másik az Őrséghez kapcsolódjon.
„Mindkettő létrejött”, de magyar jogrendben
nem szerepelt a Natúrpark. Akkor Básthy Tamás
polgármesterrel és Hegyalja falvainak vezetőivel kimentek tanulmányozni Rohoncra. Később
Kőszegre jött Hans Back, az EU magyarországi nagykövete, akinek „fehér asztal mellett
elmondtuk álmainkat” – fogalmazta meg az
igazgató. Ezt követően többször jöttek Kőszegre
az osztrák natúrpark képviselői. Győrffy Gáborral, aki akkor egy ügynökséget vezetett, kezdték
el felépíteni a pályázatokat. Aztán dr.Tóth László
akkori jegyző állt a projekt élére, meglátta a Natúrparkban lévő lehetőségeket, és ezen a szálon haladva megalakult az Írottkő Natúrparkért
Egyesület. Az igazgató véleménye szerint, azóta
széles társadalmi összefogással jól működik, és
ebben Kőszeg szerepe meghatározó. A tájvédelmi körzet vezetőjeként az igazgató arról beszélt,
hogy a természetvédelemmel kapcsolatos célokat akkor tudják erősebben érvényesíteni, ha
ehhez kapnak a civil szervezetektől támogatást.

Alpok
k Garden
d
Kertépítés,
kertgondozás
Kerttervezés, kertépítés
Füvesítés
Fűnyírás, szegélyezés, gyomlálás
Gyepszellőztetés
Rotálás
Sövényvágás
Gyümölcsfa-, dísznövénymetszés
Növényültetés
Növényápolási munkálatok

Horváth Attila
+36 30 299 1968
+36
alpokgarden@gmail.com
facebook.com/alpokgarden

A Natúrparkkal erős a kapcsolat, ennek
jó példája a „Miénk itt a rét” program.
„Kedves Családtagok” – mondta Bakos György egykori elnök az évforduló
ünnepén a jelenlévőknek, mindazokat
köszöntötte, akik elindították a Natúrparkot. A város és a Hegyalja lakói
számára cél volt a rendszerváltás előtti
idegenforgalom elérése. Későbbi években került előtérbe a környezetvédelem, „1999-ben dr. Markovics Tiborék
csapata megalkotta a helyi termék díjat” – fogalmazta meg a korábbi elnök. 2022-ben húsznál többent rendelkeznek ezzel az elismeréssel.
Elhangzott, hogy „az önkéntes segítők 25 éven
át éltették az egyesületet”. Tény, hogy a gyalogos
túrázás az Írottkő Natúrparkért Egyesület legsikeresebb ágazata sok-sok önkéntes túravezetővel.
„Megtisztelő nálatok lenni” – köszöntötte a jelenlévőket Engelbert Kenyeri, a Geschriebenstein
Naturpark korábbi elnöke. Elmondta: Rohoncon
35 éve alakult a falumegújító csoport, ennek a
végeredménye a Geschriebenstein Naturpark.
Básthy Béla tolmácsolásában hangzott el, hogy
a határon átnyúló Natúrpark fontos eleme lett
a felújított kapcsolatoknak. A jövő egyik meghatározó része: a Kőszegi-hegység Írottkő körüli
területének a kerékpárosok számára történő
feltárása. Ebből a lehetőségből a térség sokat
profitálhatna. Ebben a témakörben sok egyeztetésre lesz még szükség, jól látható, hogy a turisták, a biciklisek már a hegyeket járják.
A visszaemlékezések közben ott volt az asztalon
a Natúrpark feliratú óriás torta, amit Bönditzné
Siwiec Magdalena készített. Szeletekre azt követően vágták fel, miután az egyesület tagjai aláírásukkal elfogadták a következő 25 évre szóló
együttműködést.
KZ

Lomilottó
A szerencsés „környezetvédők”
vehetik át jól megérdemelt jutalmukat – kisorsoltuk a kőszegi
Lomilottó áprilisi nyerteseit.
Kőszegen sokat ér a környezettudatosság! A város tavaly indított
szemléletformáló akciója egyre
népszerűbb. Rekordot ugyan nem
döntött a hulladékudvar szolgáltatásait áprilisban igénybe vevők
száma, de épp csak elmaradt a
kiosztott sorsjegyek mennyisége a
márciusitól. Ezúttal 490 darab került a sorsológömbbe.
Az áprilisi 100 ezer forintnyi Tesco
és Coop utalványok nyertesei:
SÁRGA virágos 70 40.000 Ft
KÉK 72
30.000 Ft
ZÖLD 45
15.000 Ft
SÁRGA 39
10.000 Ft
PIROS 8
5.000 Ft

Hulladékudvar
nyitva tartása:

Hétfő, csütörtök: szünnap
Kedd:
8.00 – 15.30 óra
Szerda:
9.00 – 16.30 óra
Péntek: 8.00 – 15.30 óra
Szombat: Minden hónap 2. és 4.
szombaton 8.00 – 15.30 óra

A szabályok szerint az előző hónap
át nem vett nyereményeit újrasorsoltuk:
SÁRGA virágos 6
30.000 Ft
KÉK 6
15.000 Ft
ZÖLD 78
10.000 Ft
A nyertesek legkésőbb május 20-ig
vehetik át személyesen az áprilisi
pecséttel ellátott utalványokat a
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási napjain a Városüzemeltetési Osztályon.
Ne feledjék: a LOMILOTTÓVAL
mindannyian nyerünk! Aki beviszi
a zöldudvarba a hulladékát, és rámosolyog a szerencse, az vásárlási
utalványt kaphat, a többiek pedig
a tiszta, rendezett környezetnek
örülhetnek!
Tegyünk együtt a tiszta, rendezett
környezetért!
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Miénk itt a rét. Május 6–7-én idén is megszervezte az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága és az Írottkő Natúrparkért Egyesület a természetvédelem fontosságát bemutató programot. Mindez része volt a Chernel
év programjainak, felhívta a figyelmet a család kőszegi tevékenységére, az öreg fák védelmére, a madarak fészkelő helyére. Pénteken
450 érdeklődő, szombaton 120 fő ismerkedett játékosan az Alsóréten
bemutatott növény-, és állatvilággal. Mindezt naponta segítette 30 fő
természetvédő. A másfél km hosszú pályán 10 állomás figyelmeztette
a felnőtteket és a gyermekeket a természet értékeinek a megőrzésére.
Megismerték az év fáját, gombáját, madarát. Egy játék keretében a
gyermekek a madarak életébe képzelhették magukat, és kérdezhettek
az embertől: mi az: amit elvárnak tőle, és mi az: amit nem kérnek.
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Köszöntések

Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk alkalmából: Kósa Sándorné Horváth
Margitot (93 éves), Farkas Istvánt
(91 éves), Bodovics Lászlóné
Nadrai Margitot (90 éves) és Vig
Józsefné Boda Irént (95 éves).

Április 23-án délig a virágpiacot árusok pakolták tele virággal. Aztán
átmentileg a fotón is látható hulladékhegy csúfította el a szép környezetet. Aznap és előző nap az Írottkő Natúrparkért Egyesület osztrák és
magyar önkéntesei gyűjtötték össze a Kőszegi-hegység túraútvonalain.
Az eldobott hulladék rontja a látványt a belvárosban és a hegyoldalban
is. Lehet és kell szelektíven gyűjteni, ezt mutatták be példásan azon a
napon is a természetvédők.

JELENTKEZZ
MOST!
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299

Ft/
10 dkg

349 Ft/db

559

Eduscho
Kávé Őrölt
Dupla vagy
Wiener
Extra 250g,
2596 Ft/kg

649

229

Ft/
db

199

Ft/
10 dkg

Privát Hús
Grillkolbász
Bajor vagy
Magyaros
Csípős vagy
Sajtos vagy
BorsosFokhagymás
vg. 240g,
2329Ft/kg

Sága
Füstli
Klasszik
vagy
Sajtos 140g,
2493 Ft/kg

Hofbrau
München
Lager Sör
Dobozos Új
0.5l, 458 Ft/l

Privát
Hús Füstölt
Kenyérszalonna Vf. 1990 Ft/kg

Palini
Füstölt -Főtt
Császárszalonna 2990Ft/kg

Palini Csemege
Szalonna Füstölt 1890 Ft/kg

189

2022.05.09 - 06.11.

Ft/
db

Medve Grilltallér
Natúr 2*70g, 6 421Ft/kg

899

Ft/
db

Nesquik
Instant Kakaóitalpor
Gluténmentes 200g, 2 745 Ft/kg

549

Ft/
db

Hell Energiaital
Classic vagy Red
Grape Strong vagy
Strong Apple
vagy Multivitamin
vagy Strong
Watermelon
0.25l, 796 Ft/l

199 Ft/db

Tolle Tejföl 20%
800g, 1186Ft/kg

Carte Dor Jégkrém
Csokoládé vagy Vanília
vagy Csokoládé-Narancs 1L

1399

Ft/
db

Ft/
10 dkg

Mariann
Száraztészta
Tarhonya
8 Tojásos
250g, 1 436 Ft/kg

359

Ft/
db

Jagermeister
Keserűlikőr
35% 0.5l,
9 998 Ft/l

4999

Ft/
db

Ft/
db

Fonyódi
Ásványvíz
Szénsavas vagy
Szénsavmentes
Pet 1.5l, 66 Ft/l

99

199

Ft/
10 dkg

949

Ft/
db

Privát Hús
Parasztmájas 1990 Ft/kg

Ft/
db

Coop
Szénsavas
Üdítő
Édesítőszerrel
Citrom vagy
Bodza vagy
Málna
1.5l, 79 Ft/l

119

Ft/
db

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090
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HIRDETMÉNY

Új képviselő

Időközi helyi önkormányzati képviselő választás Kőszegen és
időközi polgármester választás Bozsokon 2022. június 26.

Április 28-tól Kőszeg Város Önkormányzatának – az Összefogás
Kőszegért Egyesület listája alapján
bejutott – új képviselője Kiss Miksa Zoltán. Kérésünkre, a következő nyilatkozatot adta.
– Engem semmilyen pártérdek
nem befolyásol. Nem vagyok senki
alkalmazottja, senki főnöke, nincs
függőségem senkitől, és semmitől,
nem kívánok karriert építeni, és abból megélni. Tiszteletdíjam minden
forintját közösségi célra adom át.
Mintegy 30 évet dolgoztam a városban az ingatlan szakmában
beruházóként és kivitelezőként is.
Visszavonulásomig az önkormányzatnak is végeztem értékbecslést,
így némi rálátásom kialakult a
város ingatlan gazdálkodásával
kapcsolatban, ezért kértem, hogy
ezen a területen dolgozhassak a
testületben.
Legidősebb fiam most ballagott a
gimnáziumban, középső most nyert

Tisztelt Választópolgárok!
Kőszeg Város Helyi Választási Bizottsága 1/2022. (IV. 11.) számú HVB
határozatával 2022. június 26-ra tűzte ki Kőszeg 02-es egyéni választókerületében az időközi választás napját.
Bozsok Község Helyi Választási Bizottsága 2/2022. (IV. 11.) számú
HVB határozatával 2022. június 26-ra tűzte ki Bozsok községben az
időközi polgármester választás napját.
Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2022. május 6.
napjáig tájékoztatta. A névjegyzék vezetése folyamatos (pl. lakcímváltozás, névváltozás, választójog elvesztése vagy megszerzése), a
változásokról a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) hivatalból
tájékoztatja a választópolgárt értesítő megküldésével. Ha a választópolgár nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész
a HVI-től a választópolgár igényelhet új értesítőt.
Mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez levélben vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. június 22-én
16.00 óráig,
a) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton legkésőbb 2022. június 24-én 16.00 óráig, vagy
b) 2022. június 24-én 16.00 órát követően elektronikus
azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2022. június
26-án 12.00 óráig lehet benyújtani.
Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2022. június 26-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.
Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet
az alábbi szavazókörökben:
Bozsok községben (időközi polgármester választás) Rákóczi F. u.
142. (Faluház)
Kőszeg városban (időközi helyi önkormányzati képviselő választás)
02. szavazókör Rajnis u. 9. (Jurisics-vár)
A választási kampányidőszak 2022. május 7-től 2022. június 26-án
19.00 óráig tart.
Dr. Zalán Gábor s.k.
HVI vezető, jegyző
Zarándoklat: Ötvenedik alkalommal zarándokoltak a gradistyei horvátok Győrbe, a Könnyező Szűzanyához. Az ünnepi szentmisén ott voltak
a kőszegi horvátok is. (Ferenc Benković prédikált.) A csoport, melynek
magját a Zora Nemzetiségi Énekegyüttes alkotja, délután meglátogatta
a Monostori erődöt. A kőszegi horvátok jubileumra is készülnek: kórusuk ebben az évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját.
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ugyanoda felvételt, a legkisebb a
lakótelepi iskola másodikosa. Szülőként azon vagyok, hogy gyermekeinket itt tartsuk, ami az eddigi
legnagyobb kihívás az életemben.
Mit tudunk mi, és mit tud ez a város biztosítani a fiataljainknak? Azt,
hogy visszajöjjenek, ha kitanultak valamit, a tudásukat használják
a város javára. Van erről elképzelésem, munkakedvem, és örülök
bizonyítás lehetőségének.
Az ország nagyobbik részének
Kőszegről a dicső történelem, az
összetartozás, és a becsület jut az
eszébe. Nekünk, akik itt élünk, így
kell tennünk, és minden rendben
lesz.
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A Kőszegi Gyalogló Klub szerdánként 17.00 órakor indul a Tourinform
irodától aznapi körútjára. Április 27-én 110. alkalommal esőben is útra
keltek a szokásosnál sokkal kevesebben. Az indulás perceiben döntik el,
merre menjenek, aznap az újonnan ültetett gyümölcsfák felé (1. old) vették az útirányt. A mindenkori csapatvezető Németh Lászlóné, Teca, aki a
hegyet jól ismerő túravezetők egyik önkéntes bajnoka. Vezetője a Posztógyári Nyugdíjas Klubnak, amely a Pandémia után újra indult. Mindenkit
várnak oda is, aki egy jó csapatban jól akarja érezni magát.

Új csarnok

A Mammon 2006 Kft. 2006-ban alakult, 2016ig csak nagykereskedelemmel foglalkoztak. Akkor Stihl szakkereskedés és gépkereskedelmi
centrumot, üzletet nyitottak a város szélén, a 87es út mellett. Mostanra a gazdabolt árukészlete is
meghatározó lett, a vásárlói igények túlnőtték a
nagyméretű üzlet adta lehetőségeket. Döntöttek
– a jelenlegi üzlet mellett – egy új 1000 m2-es
csarnok építéséről. A fotó április 29-én készült.
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Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

-

Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

-

Fröccsöntőgép-kezelő 4 műszakban

-

Gumi alkatrész pucoló 4 műszakban

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)

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

Ukrajnából
Április elején Kőszegre is megérkeztek a háború sújtotta Ukrajnából a menekültek. Az Isteni Ige
Társasága a Szent Imre Missziósházba fogadott be 13 személyt, hat
gyermeket, és édesanyákat. Nekik
csendre, nyugalomra és lelki békére
van szükségük. Mindannyian vis�szavágynak hazájukba. Mit kérnek,
miben lehet nekik segíteni kérdésre rendszerint a „semmit” választ
adták. Mégis az otthontól való távolság nehéz feladat elé állítja az
érkezőket és a befogadókat. A kezdet kezdetén a rendházban tartott
mise után indultak el a beszélgetések arról: mit lehet tenni. Aztán a
következő héten, a mise részeként
kért az atya a hívektől segítséget.
A menekültek többsége oroszul
beszél, egy-egy fő kicsit magyarul
vagy angolul. A kapcsolattartás sok
gondot okoz, ezért az orosz, ukrán
nyelvet ismerők segítségét kérték,

és a felmerülő költségek fedezésére
pénzbeli támogatást. A rendház zárt
épület, de a csengetés, az ajtóra írt
telefonszám irányt mutat. Ugyanígy
a misén elhangzott kérés is, amit az
áprilisi újságban közzé tettünk.
Molnárné Polgár Katalin, a Jurisich
Gimnázium nyugdíjas, orosz szakos
tanára az atyától hallotta először
a hívó szót. A hozzánk érkezettek
számára a beszélgetőtárs szerepét
vállalta fel, és kért az egykori tanártársaktól olyan játékokat, amit
nyelvismeret nélkül is lehet használni, ő is vitte a sajátjait. Egyik
alkalommal sok-sok palacsintát is.
A tanárnő arról beszélt, hogy délutánonként a találkozások hangulata – játék közben – különösen
szép. Az egyik ukrán anya mindig
ott van velük, a többiek már kora
reggel munkába mennek. A tanárnő sok kérdést kap a magyarok
mindennapjairól, de alapvetően
csak a vendégek jelenlegi élete a
fontos, azok a napok, amit itt töltenek. A tanárnő szavai szerint „na-
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gyon aranyosak a gyermekek”.

Az egyik délután rögtönzött balett
és táncbemutatóval fogadta őt a
négy lány és két fiú. Mindannyian
diákok, délelőttönként online ukrán
iskolába járnak, de sok a szabad
idejük, amit életszerűen kell eltölteni. Katalin tanárnő elmondta,
hogy Schneider Katalin is rendszerint a gyermekek segítségére van,
együtt rajzolnak. Székely püspök
atya a látogatásakor ilyen rajzot
kapott ajándékba a görög katolikus
vendégektől. Molnárné Polgár Katalin elmondta, hogy a gyermekek
rajzain mindig ott van az ukrán
és a magyar zászló. Ők így tudják
kifejezni a nem kért, de nagyon is
szükséges segítséget. Ilyen volt az a
tartós élelmiszer csomag is, amit a
Kőszegi Plébánia Karitásztól Rábai
Ferenc adott át számukra.
Varga B. Imre a Jurisich Miklós Gimnázium tanára orosz nyelv közvetítésével oktatja az ukrán diákokat a
magyar nyelvre. Hetente háromszor
találkoznak egy-egy órára, és a napi

xoda®, ami szikvíz és házhoz viszik
Április 22-én délben a Rőti völgy
úton megállt a xoda® szállító autó,
a sofőr átadott az egyik lakónak két
láda újratöltött szódásflakont. Az
autó indult tovább – fémből készült
tároló tartályokkal is – megpakolva. A férfi kézbe vette a ládákat,
indult befelé, annyit elmondott,
hogy rendszeresen kiszállítják neki
ládában a szódásflakonokat, amely
tiszta, nyugodtan oda lehet rakni a
család asztalára, és a vendégek elé.
Másnap este a kőszegi borosgazdák
a Zwingerben Bor-Korzót tartottak,
ahol a szépen rendezett asztalokon
ismét találkoztam a xoda® újratöltött szikvízes flakonokkal. A fröccsöt
kérő vendégek megfelelő mennyiségű xoda®-val együtt érezhették
a kőszegi bor frissítő hatását.

palackok a régi szikvizes üvegek
„retro” stílusát idézik. Mégis fiatalos és ’trendi’.
– És szikvíz, xoda®, ami benne
van?

– Modern technológiával készül az
új gépekkel felszerelt üzemünkben. A kristálytiszta, egészséges és
környezetbarát szikvizet ötszörös
szűréssel gyártjuk. A fogyasztóktól
visszahozott palackokat, ballonokat
Kärcher géppel mossuk, fertőtlenítjük, majd száradás után széndioxiddal dúsított természetes tiszta

vízzel újra töltjük. Az ökológiai
lábnyomunkat tovább csökkentjük
azzal, hogy a helyi termelőtől rövid
úton kerül vissza a nagyon tiszta,
szép formájú szikvizes palack, mert
odavisszük a fogyasztóhoz.
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használatban fontos magyar szavakat gyakorolják. A tanár úr szerint
nem lehet tudni, meddig marad a
csoport Magyarországon, de fontos,
hogy tanuljanak meg valamit a nyelvünkből. Elmondta, hogy az újság
hírei között olvasta a kérést, és ezt
követően jelentkezett a hat gyermek
oktatására önkéntes munkaként.
Az első alkalommal öten mentek a
kötetlen órára, a következőn már az
idősebb fiú is érezte a nyelvismeret
fontosságát. A tanár úr orosz nyelvi tudását a Semmelweis Egyetem
Gyermekklinikája is igénybe vette.
Egykori jurisichos diák orvosként
kért tőle segítséget egy kéthónapos
ukrán gyermek gyógyítása érdekében. Többszöri váratlan telefonkapcsolat során az orvosok előbbre
léptek a gyógyításban.Varga B. Imre
1994-ig tanította az orosz nyelvet,
jelenleg földrajzot oktat angol nyelven. Nagyon elkeseríti a két nemzet
között dúló háború. Ez ellen annyit
tesz, amennyit megtehet.
Kámán Z.
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tulajdonságának emelésére magnéziumot is adagolunk. Tudjuk:
milyen nagy szüksége van erre a
szervezetünknek. A főzővíztől selymesebb hatású, ízben gazdagabb
lesz az étel.
Kérjük, telefonáljon:
+3630/018-3818
Állunk rendelkezésére!

– Mi az a xoda® xtill – főzővíz?

– Az étel főzésekor, ha kemény
csapvizet, ásványvizet használunk,
akkor a tápanyagok, ízek, zamatok
kioldása kevésbé történik meg.
Pedig a hatékony kioldás a cél.
Ezt szolgálja a főzővíz, amelynek
gyártása során – a víz többi jó

Fotógaléria
az újság írásaihoz

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva

– Milyen a jó szikvíz, xoda® –

kérdeztük a gyártót Kovács Gábort.
– Színtelen, frissítően pezsgő ital,
és a reneszánszát éli. A szikvíz
xoda® környezetbarát többszörösen újratölthető szódásflakonokban, minden allergén anyagtól
mentes, hozzáadott cukor, édesítőszer nélkül készült. Bárki által fogyasztható, és a partnerhez
kiszállítjuk. Az asztali, műanyag
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A csapadékvíz elvezetése
V Á RO SHÁ Z A
14

Kőszeg Város Önkormányzata az
Európai Unió mintegy 300 millió
forintos támogatásának köszönhetően Kőszeg város belterületi
védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezetési fejlesztéseket valósít meg
idén 8 különböző helyszínen:
A fejlesztések során a város az
alábbi célokat kívánja elérni:
• a csapadékvíz városba jutó
mennyiségének csökkentése
helyben történő szikkasztással
(sekély mélységű füvesített
nyílt árkok építése, erdőterületre történő kivezetés)
• a csapadékvíz lehetőség szerint
rövidebb úton, a sűrűn lakott
területek érintése nélkül jusson
el a befogadó Gyöngyös-patakhoz
• a hordalék városba jutó men�nyiségének csökkentése (hordalékfogók, vápák kialakítása)
• a város egyik fő vízelvezető
csatornáján még meglévő szűk
keresztmetszeti szakasz felszámolásával a heves esőzések
alkalmával tapasztalható vis�szatorlódás okozta károkozás
jelentős enyhítése.
A fejlesztés során az alábbi beavatkozások elvégzése várható a különböző helyszíneken:
Kálvária-hegy stációk útja: A
teljes megújulás előtt álló Kálvária
templomhoz vezető meredek út 5
pontján a csapadékvíz kivezetésre
és ezáltal helyben szikkasztásra
kerül. Ezáltal jelentősen csökken a
Kálvária utcába érkező csapadékvíz
és hordalék mennyisége, az út eróziója is csökken.
Hideg-völgy alja: a csapadékvíz
elvezetési rendszer itteni fejlesztésé-

vel csökken a Kálvária utcába és ezáltal a városi zárt gyűjtőrendszerbe
jutó esővíz és hordalék mennyisége.
Erdő utca: Az Ördögárok felől
olykor érkező nagy mennyiségű
csapadék új burkolt nyílt árokba
történő bevezetésével az Erdő utcai
ingatlanok és az út fokozott védelme valósulhat meg.
Puskapor utca: A Királyvölgy
felől érkező nagy mennyiségű
csapadékvíznek a Gyöngyös-patak irányába történő zavartalan
elvezetését ezidáig gátolta az utca
alatt húzódó szűk keresztmetszetű,
régi falazott csatorna. A közel 110
méteren megépülő új nagyobb áteresztő képességű vezeték régóta
fennálló problémát számol fel.
Gesztenyefa utca: A hegy felé
hosszan kapaszkodó utca felső szakaszán a vízelvezetést is biztosító
– járműforgalom számára is alkalmas – beton vízelvezető vápa épül
meg mintegy 400 méter hosszban,
míg az alsó szakaszon új nyílt szikkasztó árok kerül kiépítésre. Ezzel a
megoldással megszűnik az utcában
régóta fennálló probléma, miszerint a hegyekből lezúduló esővíz az
utcán folyik végig, folyamatosan
károsítva azt.
Hadik András utca: A Gesztenyefa utcához hasonlóan beton vízelvezető vápa, majd nyílt árok kerül
kiépítésre. Az utca felső – jelen
beruházásban nem érintett – szakaszának vízelvezetési problémáit
orvosolandó az Önkormányzat egy
másik pályázat keretében el kívánja készíttetni az erre vonatkozó engedélyes terveket.
Csőszház utca: A fenti két utcához hasonlóan beton vízelvezető

vápa, az alsó szakaszon a szikkasztást is biztosító nyílt árok kerül
megépítésre.
Kőszegfalva Sobak-árok: A
Kőszegfalva városrész központi
vízelvezető árkának 700 méter
hosszban történő kotrásával, felújításával javul a létesítmény vízelvezető képessége, ezáltal növelve
az érintett szomszédos ingatlanok
biztonságát.
A kivitelezés több helyszínen májusban megkezdődött. A projekt
zárására ez év őszén számíthatunk.
Az érintett lakosság bevonásával
2022. április 20-án lakossági fórumot tartott az Önkormányzat a Jurisics-vár KÖSZ-Házban. A megjelent
érdeklődők a beruházások műszaki
tartalmáról, a várható munkálatokról, a kivitelezés tervezett ütemezéséről Szemes Tamás tervezőtől – aki
egyben a beruházás műszaki ellenőre is, az önkormányzati hivatal
munkatársaitól, valamint a kivitelezést végző BIT-ÉP Kft-től kaptak
részletes tájékoztatást.

Több hozzászóló hasznos és megfontolandó kérdéssel és kéréssel
fordult a megvalósítókhoz. Legtöbb észrevétel a Csőszház utcával kapcsolatban merült fel, ahol
felhívták a figyelmet arra, hogy
a Csőszház legfelső – jelen projektben nem érintett – részéről
érkező csapadékvíz elvezetését is
meg kell oldani, hiszen az jelenleg a Szelestey utca - Hermina
utca irányában folyik tovább, károsítva ezeket a még nem szilárd
burkolattal rendelkező utakat. A
Puskapor utca lakói üdvözölték,
hogy a csapadékvíz-elvezető csatorna kicserélését követően az út
egyébként rossz állapotban lévő
burkolata is megújulhat.
A beruházók az érintett ingatlantulajdonosok türelmét és együttműködését kérték a kivitelezési
munkálatok idejére, hiszen például a beton vápautak megépítését
követően 2-3 hétig nem használhatják majd az autósok az adott
útszakaszokat.

Gyöngyös-patak tisztítása
Kőszeg árvízbiztonságának növelése érdekében május 4-én megkezdték a Felső körút mellett (fotó)
a Gyöngyös-patak tisztítását. A
Vízügyi Igazgatóság 2,6 milliárd
Ft értékű fejlesztést kezd el egy
Szentgotthárddal közös projekten
belül. Május 2-án a lakossági fórumon Busa Tamás műszaki igazgatóhelyettes visszautalt az 1965. évi
árvízre, amelyről fotókon mutatta
be a vízzel elárasztott Rákóczi utcát. Akkor két nap alatt 130 mm
csapadék hullott le, és ez a Gyöngyös-patakot
másodpercenként
130 köbméter vízlefolyással terhelte, amelyet a meder nem tudott
elvezetni. Megtörtént az áradás, és
a riadalom. Ezt kell a jövőben megakadályozni, mert áradás biztosan
lesz. Az 1972-ben készült, felülvizsgált tervek szerint olyan mederkialakítást kell elvégezni, amely
másodpercenként 110 köbméter
vizet le tud vezetni. Ehhez szükséges 4100 méter hosszan a medertisztítás elvégzése, amely azzal jár,
hogy a Gyöngyös-patak medréből
30 – 35 ezer köbméter uszadékot,
lerakódást, földet kell eltávolítani.

A munkálatok kezdőpontja a Nemezgyár feletti zsilip, a végpontja
a gokartpálya mellett lévő patakmeder. A kibányászott anyagokat
elsődlegesen a téglagyár mögött
lévő mélyedésekbe helyezik el, onnét majd a Hulladéklerakó rekultivációhoz használják fel. Amíg a
Gyöngyös-patak medréből kiveszik
és elszállítják az iszapot, a hordalékot, a földet, nagyobb teherautó
forgalommal találkozik a lakosság.
A partoldalon pihentetik a hordalékot, hogy a nedvesség ne terítse
be a város néhány utcáját. A meghirdetett fórumon nagyon kis létszámban vett részt a lakosság, így
kevesen hallották a szakemberek
véleményét, azt, hogy a közúti forgalomból adódó terhelés növekedését a jövőbeni
árvízi biztonság érdekében
el kell viselni. Ha a terhelés
miatt sérülne egyes útszakasz, akkor annak a javítását
elvégzik. A felújított BajcsyZsilinszky és Dózsa György
utcára ezt a teherautó forgalmat nem engedélyezte a városvezetés. A Standsétány és

A terméktervező

Legyárt egyedi dísztárgyakat, gépek,
eszközök eltörött műanyag alkatrészeit
Kappel Boglárka, vagyis Lady3D
terméktervezőként 3D tervezéssel,
nyomtatással foglalkozik. Ez a jövőképnek tűnő gyártás bárki számára hozzáférhető.
– Mire lehet használni a háromdimenziós
tervezést,
nyomatást?

– Ha van egy jó ötletünk
ajándékra,
használati tárgyra, dekorációra
vagy bemutatandó modellre, de nem kapható
sehol, akkor én egyedileg meg tudom tervezni
és le is tudom gyártani –
mondta Kappel Boglára.
– Itt gondolhatunk abszolút egyedi, felirattal
is ellátott dísztágyra,
például egy születésnapi meglepetésre. Tovább

megyek. Az otthoni eszközben,
gépben, de akár autóban eltörött
egy műanyag darab, amely ezzel
a módszerrel pótolható. Továbbra
is betölti funkcióját az a tárgy, eszköz, amely lehet kültéri is. Ez a 3D,
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az Ólmodi út biztosan csatlakozási,
szállítási útszakasz lesz a 87-eshez.
Ezen a főúton a medertisztítás teljes ideje alatt lesz ilyen forgalom,
mert így tudják elérni a lerakási
pontot a téglagyár mögött. A munkálatok részeként a partszakaszon
burjánzó erős növényzetet is eltávolítják, de ez csak átmeneti eredményt ad, mert „növényzet újra és
újra előjön”. Csak azokat a fákat
vágják ki, amelyek akadályozzák a
víz folyását.
A munkálatokat négy szakaszra
bontva végzik. A fórumon jelen
lévő önkormányzati képviselő,
Gelencsér Attila arról kérdezte
a szakembereket, hogy a kezdő
ponttól a határszakasz felletti mederszakasz miért nem tartozik a
tisztítandó területek közé. A válasz

szerint az ottani élővilág védelmének szempontjai ezt nem teszik
lehetővé. Az alsó szakaszon, az
alsórét melletti területen is csak
a vegetáció időszakán kívül lehet
munkálatokat végezni, vagyis késő
ősszel. Az is elhangzott, hogy az
Abért-tó után, 2010-ben megépült
víztározó nem védi Kőszeget az árvíz ellen. Az ott lévő patakmederhez hordalékfogókat kell elhelyezni. Tény és való, hogy Kőszeg felé
az osztrák oldalról érkezik sok növényi eredetű hordalék, amely gátként akadályozza a vízfolyást. Az is
igaz, hogy a határ túloldalán kilenc
darab víztározót építettek, amely
felfogja az áramló víz mennyiségét,
csökkentve a Gyöngyös-patakon az
árvízveszélyt.
Kámán Z

vagyis háromdimenziós nyomatás
lényege, hasznos tulajdonsága.
Valójában mindez takarékosság és
környezetvédelem is, hiszen egy
törött alkatrész miatt nem kell egy
eszközt kidobni, elvinni a Hulladékudvarba.

tárgyat. Mindez egy meglevő minta
alapján is lehetséges.

– Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos anyagból 3D nyomatással
bármi elkészíthető?

– Szinte bármit el lehet készíteni,
elsősorban műanyagból, de adott
műgumi, vagy fa/
kőpor
tartalmú
műanyag. Általában
tervezés
is szükséges, ez
egy külön szakma, amit a ’törött, megálmodott
tárgy’ tulajdonosának nem kell
ismerni. A számítógép nem olvas a
gondolatainkban,
ezért a gépen először meg kell tervezni a gyártandó
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– Odamegyek Önhöz, mutatom
mit szeretnék, aztán egy óra alatt
elkészül?

– Egy - egy tárgy általában nem
készül el „megvárásra”, de így is
sokkal gyorsabb, mint a hagyományos terméktervezés folyamata, hiszen az ötlettől a kész tárgy
megvalósulásáig gyakran elegendő
pár óra vagy nap. A 3D technológia sokoldalú, de az igényeket és
a lehetőségeket egyeztetni kell. A
maximális tárgyméret 30x30x30
cm, de megfelelő tervezéssel ennél nagyobb tárgy is létrehozható
illesztésekkel, szerelési pontokkal.
Kámán Z
Kérdésekkel, kérésekkel keresse Kappel Boglárkát.
Honlap: lady3d.hu
Tel: +36 20 /555-5161
Tourinform irodában, a Patikamúzeumban (illetve a Lábasházban)
és a Boltoda-Magműhelyben a termékek egy része megtekinthető és
megvásárolható.
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Riasztások

VIDÉK

2022.03.13-án 12.24 óra
Egy középkorú nő megcsúszott az
Írottkő-kilátó közelében a meredek
lejtőn és bokatörést szenvedett.
Három tűzoltó egység vonult a
helyszínre: Kőszeg /1, Bozsok ÖTE,
Kőszegszerdahely ÖTE. A helyszínről azt tudták: kb. 200 méterre
van a kilátótól. Az egyik csoport a
Hörmann parkolótól gyalogosan indult el a felszerelésekkel, egy másik
egység nyugati irányból közelített.
Időközben a központ riasztotta a
mentőhelikoptert. A Sármellékről
érkező gép az Írottkő-kilátó mellett
le tudott szállni. Amíg ők ellátták a

Felújítják
Gyöngyösfalu: A Magyar Falu
Program keretében Ágh Péter országgyűlési képviselő segítségével az
önkormányzat sikeresen pályázott a
Sárvári Tankerületi Központtal közösen, és a bővítésére 119 millió forint
támogatást kaptunk. A munkálatok
előkészítésében Rozmán László támogatása is nagyon fontos volt.

Faluról falura
Cák: Figyelmet fordítunk a helyi
hagyományok őrzésére. Februárt
elkezdtük jelmezes felvonulással
tarkított farsangi mulatsággal.
Február 27-én Tavaszváró programon solymász bemutatót láthattak
az érdeklődők a pincesoron, a Közösségi Házban Kálovicsné Káldi Bernadett festményeiből nyílt kiállítás,
Bőczén Judit nyugdíjas pedagógus

Aki segített
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Cák: Lázas munkával indult az év,
hiszen több pályázat beadására
volt lehetőség. Cák Község Önkormányzata öt pályázatot nyújtott be,
aminek első eredménye áprilisban
megérkezett. A Magyar Falu Program „Közösségi terek fejlesztése”
alprogramjában beadott pályázattal 28.712.405,- Ft-ot nyert a
település a Közösségi Ház tetőszerkezetének cseréjére.
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sérültet, a hordágyat előkészítették
a tűzoltók, és felvitték a beteget
a meredek úton a helikopterhez.
Turisták százai szemlélték az eseményt, a mentés szervezettségét.
2022.04.15-én 16.01 óra
A mozgásképtelen turista nem tudta megmondani a helyzetét, ezért
keresőtúrára indultak el a tűzoltók
a bozsoki Malomportától. A vonuló
egységek – Bozsok ÖTE, Kőszegdoroszló ÖTE, Kőszegszerdahelyi ÖTE,
Kőszeg/1 – több útvonalon kezdték
meg a beteg felkutatását. Időközben a műveletirányítás fel tudta
venni a kapcsolatot a sérülttel, és
sikerült szűkíteni a pozícióját. Horváth Gábor (kőszegi tűzoltó) helyismerete sokat számított, aki a kapott

információkból be tudta határolni,
hogy hol lehet a beteg. Segítségére
volt egy crossmotoros, aki felvitte a
gondolt helyre a Gyilkos-szikla közelébe. Onnét rádión irányította a
társakat, akik terepjáróval kb. 200
méterre tudtak megállni, az autó
alja több helyen „felült” a kimosott utakon. A sérülthöz a kőszegi
és kőszegszerdahelyi tűzoltók értek
fel, ők vitték le a fás, bozótos meredek lejtőn a mozgásképtelen beteget. További 7,5 km-t szállították
autóval a Hörmann-parkolóhoz,
ahol a mentő várta őket.
Ismét történt egy összehangolt
mentés.
2022.04.30-án 16.38 óra
A segélyhívás a bozsoki Kala-

pos-kő közelében túrázó férfi
miatt érkezett, a patakot átlépve
megcsúszott és térd-, illetve bokasérülést szenvedett. A sérült
személyt terepjáróval lehetett
megközelíteni. Amikor odaértek
a kőszegszerdahelyi tűzoltók, a
sérült egy tájékoztató táblának
támaszkodva ült, boka és térdfájdalomra panaszkodott. Egyedül
túrázott. A tűzoltók végtagrögzítővel stabilizálták a bokáját, majd
a Malomporta parkolójához leszállítva átadták a mentőknek. Vonult:
Kőszeg /1, Bozsok ÖTE, Kőszegszerdahely ÖTE.
Javaslat: egyedül senki ne menjen
túrázni, használjon térképet, navigációt.

Elkezdődött a Szent Márton-templom tornyának a felújítása. Április
végén felállványozták a tornyot. A
munkálatok koordinálását a Szombathelyi Egyházmegye részéről
Marosits Zoltán főépítész látja el.
Köszönöm a közreműködését!
A plébánia épületében a belső felújítások a végéhez közelednek. A
projektet Gyarmati Jutka egyházközségi tag tervei alapján végezte
el a vállalkozó.

A Ludad falurészen történő hálózatfejlesztési megbeszélés megtörtént, az engedélyes tervek alapján
több vállalkozótól kértünk árajánlatot. A beruházás várhatóan június
hónapban kezdődik. A rákötésről
az ingatlanok tulajdonosait értesítjük. Előzetes becslések szerint
a hálózati hozzájárulás mértéke
egységenként 820 000 Ft lesz. A
testület határozatban szabályozza
a későbbi rákötés lehetőségeit.

Április 30-án megmozdult a falu
és a tornacsarnoknál felállítottuk a
májusfát. A Gyöngyös utca lakói is
folytatták a hagyományt, és összefogással húzták a magasba a híd
mellett a fát.
A lomtalanítás május 18-án lesz,
gyűjtőpontos módon. Kérem a
lakosságot, használja ki a lehetőséget. Tegyünk együtt a tisztább
faluért!
Tóth Árpád

több mint 80 darabos plüss mackókból álló kiállítása várta a gyerekeket
és az érdeklődőket a könyvtárban.
A jó hangulathoz a helyi borászok
és a Csepregi Pékség járult hozzá.
Köszönjük! Március elején tartottunk
disznóvágást a helyi közösség még
jobb összetartása érdekében. Nőnapon a fiúk és férfiak rögtönzött színtársulata Hófehérke és a hét törpe
humoros változatát adta elő.
Március 15. eseményekről a megemlékezést Kőszegdoroszló, Kő-

szegszerdahely, Velem, Cák lakosai számára közösen szerveztük.
A vándorszínészekhez hasonlóan
lovasszekéren mentek faluról-falura
a műsor résztvevői. A településekről
verbuválódott szereplőket és a Kossuth nótákat játszó Borha Bandát,
valamint a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes táncosait a
Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület lovasai kísérték.

A Húsvét sem múlhatott el
kézműveskedés nélkül, az érdeklődők a tojásírással ismerkedhettek,
nemezből és csuhéból készíthettek
ajándéktárgyakat. A gyerekeket
húsvéti játékokkal vártuk a Pincesoron.
Május az édesanyákról és a gyerekekről szól. Célunk: szólítsuk meg a
helyi közösségeket.
Fehér Csabáné

Az ünnepről

Öröm volt számunkra, hogy a tavalyi év végén kommunális eszközök
beszerzésére beadott pályázatunk
a tartaléklistáról támogatásban részesült, így idén traktort és hozzá, a
közterületek rendben tartását segítő eszközöket vásároltunk közel 10
millió Ft értékben.
Köszönjük Ágh Péter országgyűlési
képviselő úr közbenjárását, aki folyamatosan segíti fejlesztési törekvéseinket.
Tóth Szabolcs
polgármester

Bozsok: Régi hagyomány virágvasárnap és nagypénteken a
Szent Anna-templomban a Passió
éneklése. A Dalárda közreműködésével megemlékeztünk Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról,
illetve nagypénteki szenvedéseiről.
Az ünnepre történő felkészülés
vidám formája a „Húsvéti készülődés”, amely a gyermekeknek
nyújt szórakozást. Április 9-én a
CASTANEA Egészséges Középkorúakért Egyesület adott helyet az
eseménynek. A program tartalmas

elfoglaltságot adott az érdeklődőknek. A foglalkozásokon sütemény
díszítésére, ajándéktárgyak, asztali
díszek készítésére volt lehetőség. A
bátrabbak kipróbálhatták a díszes
tojáskaparást is. Akinek sikerült,
az ünnepi asztalára tette. A CASTANEA Egészséges Középkorúakért
Egyesület 2008-tól működik a faluban, nemcsak egészségmegőrző
programokat szervez a Hegyalja
falvaiban, hanem kiállításokat, tanácsadásokat tartanak szakemberek közreműködésével. Itt kapott
helyet Merics Lajosné „Katica” Emlékszobája is.
Jakabné Kovács Ágnes

Lukácsháza
Április 11-én a Közösségi Házban
a SCHOTT Hungary Kft. nyusziváró
rendezvényén a dolgozók gyermekeinek kézműves foglalkozást,
vendéglátást, tojásvadászatot szervezett a vezetőség.
Április 15-én pénteken családok
vettek részt a húsvéti készülődés
rendezvényen. Ajtódísz, festett tojás
és egyéb dekoráció készült. Debreceni Zsolt segítségével kisbárányok

Májusfa
Kőszegfalva: A fiatalok nagy
csoportja, folytatva a hagyományt
április 30-án Májusfát állított a
„központban”. A 21 méter magas
fenyőt traktorral és kézi segítséggel

Velem
Megújult a híd. A Millenniumi
park közelében lévő híd évek óta
rossz állapotban volt, a balesetveszély miatt le kellett zárni. Felújítására 2 - 3 millió Ft értékben
érkezett ajánlat, de az önkormányzatnak nem volt elegendő fedezete.
Jó szándékú segítséggel, a Homlok
Zrt. közreműködésével sikerült faanyaghoz hozzájutni. Beépítését és
a korlát megerősítését a több éve
Velemben élő asztalos, Kerecsényi
Titusz vállalta saját faanyagával és
ingyen munkával. Hálás köszönet
az önzetlen segítségért!
NEMESCSÓ: Április 1-jén visszatért hozzánk a gólyánk, csinosított
a fészkén, aztán pár nap után megjött a párja is. Vigyázzunk rájuk!
Húsvét előtt a könyvtárban kézműves foglalkozásokon elevenítettük fel a hagyományokat.
Készült asztaldísz és viasszal írt
tojás. A gyermekek ajándékokat
kerestek a faluház udvarán.

és nyuszik várták az udvaron a gyerekeket a tojásvadászat mellett. A
Lukács-házi Boszorkányok Egyesülete és a Közösségi Ház közös szervezésében valósult meg a program.
Április 23-án a Vas Megyei Települések Sakkbajnokságán Vép, Kőszeg, Lukácsháza I-II., Sitke, Vasalja
Őriszentpéter, Bük, Táplánszentkereszt, Vasszentmihályfa csapatai
mérkőztek meg egymással a Közösségi Ház nagytermében. I. helyezett
Vép, II. helyezett Sitke, III. helyezett
Lukácsháza I. csapata lett.
hozták be a hegyoldalból. Kötél,
létra és sok-sok fizikai erő kellett,
hogy a magasba húzzák. Szántó
József által vezetett csapat a hagyomány folytatásáról hosszútávon
gondolkodik. Azon az estén is az
elvégzett munka után még sokáig
együtt maradtak.

Egyházi hírek. A Kőszegszerdahelyi plébánia 2021. augusztus 1-től
önállóan működik. Dr. Székely János
püspök úr Loyd verbita atyát bízta
meg a plébánia vezetésével. Ezentúl
május elsejétől szeptember végéig
minden vasárnap 16.00 órakor lesz
a templomban szentmise.
Emlékezés Törőcsik Marira. Egy
éve hunyt el a Nemzet Színésze,
Törőcsik Mari. Május 22-én 14.30
órakor Velemben a Stirling-villában
tartandó megemlékezést dr. Fűzfa
Balázs irodalomtörténész nyitja
meg. Szenkovits Péter újságíró bemutatja Törőcsik Mariról írt könyvét, majd filmvetítéssel zárul a nap.
Pálffy György
A mézeskalács készítő szakkör
április 28-án anyák napjára készített alkotásokat.
Április 30-án a Nemescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében felállítottuk a májusfát.
A közös munka részeként a szalagokra kívánságokat írtunk. Szép
volt a mi ünnepünk!
Szerdahelyi-Bánó Irén
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Április 23-án 19 fő kapcsolódott be a település szemétszedő
akciójába, mintegy 5 m3 szemetet
gyűjtöttek össze a hegyen és a település útjai mellett. Az önkénteseket
gulyáslevessel várták a LÖTYE hölgyei a Kilátónál.
Április 24-én a Nemzedékek
parkjában faültetés volt a 2021ben született lukácsházi gyermekek tiszteletére. A tavalyi évben 10
gyermek született Lukácsházán, hat
fiú és négy leány, akik nevével ellátott emléktáblát helyeztek el a –
2021 évben az év fájának választott – Lisztes berkenye facsemete
mellett. Vidám körjátékot adott elő
a Gyöngyház óvoda Csiga és Csibe csoportja, Olárú-Lujf Hajnalka
óvónő vezetésével. A gyermekeket,
a szülőket és a nagyszülőket Virág
János polgármester köszöntötte. Az
önkormányzat ajándékot, emlékplakettet adott át a családoknak.
A MAM ajándék csomagját Pungor
László képviselő adta át.
Április
30-án délután a
Lukácsházi Színjátszókör előadta
a Csodadoktor című egyfelvonásos
vígjátékát a Közösségi Házban. Az
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előadásra a nagyterem megtelt nézőkkel. Ezután az udvaron a helyiek közösen felállították a Májusfát,
majd elfogyasztották a vacsorát,
amit a LÖTYÉS hölgyek készítettek
el, ezt a napot zenés rendezvénnyel
zárta a település.
Május 14-én a Kilátó lesz a helyszíne a Natúrpark által szervezett
Csömötei Csemeték rendezvénynek. (Részletek: 29. old)
Május 28-án a Közösségi Házban
gyermeknapot szervez Lukácsháza
és Gyöngyösfalu Önkormányzata,
a Közösségi Ház, a Lukács-házi
Boszorkányok Egyesülete, és Gyöngyösfalui civil szervezetei közösen. A
nagyteremben 9.30 órától interaktív zenés műsor várja a kisebbeket,
10-12 óra között kutyás foglalkozás
lesz az udvaron. Idén rodeóbika,
ugrálóvár, paint-ball céllövölde, arcfestés, csillámtetkó, lufihajtogatás
és sok más érdekes program várja
a két település gyermekeit.
Május 29-én Hősök napi megemlékezés lesz 9.00 órakor a Szent
Antal-kápolna előtt. Ez alkalomból
a kápolna előtt a felújított „pléhkrisztus” megáldása is megtörténik.

VIDÉK
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2022. JÚNIUS 2.-ÁN FOLYTATJUK WORKSHOP
WORKSHOPSOROZATUNKAT!
Úgy érzi, vállalkozása környezettudatos módon
működik? Esetleg ismer ilyen céget? Vállakozása
beleillik a körforgásos gazdaság modelljébe? Vegyszerés hulladékmentesmentes gazdálkodást folytat?
JELENTKEZZEN, HOGY BEKERÜLJÖN
NATÚRPARKI ÖKO-KATALÓGUSUNKBA!

Várjuk a NATÚRPARK TERÜLETÉN „zölden” működő
kisvállalkozásokat és szolgáltatókat, akik szívesen
együttműködnek egy regionális, körforgásos gazdaság
kialakításában.

további infók és jelentkezés:
20/6654 998 20/6654 977
tisztazold.naturpark@gmail.com
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

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

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!
De rendelhet akár Cákra, Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba,
Lukácsházára és Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!
Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás!

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

Kicsi 22 cm

Nagy 32 cm

1190 Ft
1550 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1700 Ft
1700 Ft
1700 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
2050 Ft

1290 Ft
1650 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1900 Ft
1900 Ft
1900 Ft
1900 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1990 Ft
1990 Ft
1990 Ft
1990 Ft
1990 Ft
1990 Ft
1990 Ft
1990 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2150 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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8000 m2-es új gyártócsarnok épül Lukácsházán

– Mit jelent a steril fecskendőről szóló beruházás?

– A beruházás előkészítése már jóval korábban
megkezdődött. A SCHOTT gyógyszeripari üzletága 13 országban van jelen, ezért több helyszín
is versenyben volt, hogy elnyerje ezt a jövőbe
mutató beruházást. Több szempontot mérlegelve a SCHOTT vezetése végül a magyarországi
gyár mellett tette le a voksát. A döntésben nagy
szerepet játszott a lukácsházi gyár már jelenleg
is betöltött központi szerepe az üzletágban, és
a kormányzati támogatás is segítette a pozitív
elbírálást.

felhasználható gyógyszer áll az orvosok, a
betegellátók rendelkezésére.
– Mekkora kihívás Önöknek szakmailag
az új gyártás?

– A steril fecskendő gyártásával a nagyobb
hozzáadott érték miatt egy jelentős lépést
teszünk meg. A gyártás során megformázzuk a fecskendő testet, amit mosunk,
szilikonizálunk, és a vevői igények szerint
ellátjuk a fecskendőt csatlakozási ponttal. A
terméket egy hermetikusan lezárt dobozba
helyezzük el, majd ezt követően elvégezzük a
sterilizálást.
– A SCHOTT cégcsoport részéről a steril fecskendő egy új termék vagy a piac bővülését
jelenti?

– Bővülést. A beteg ellátása szempontjából ez a
legmagasabb kategóriát jelenti. A nővér, az orvos oldaláról azt, hogy csökken az ellátásra fordított idő, gyors és pontos adagolást tesz lehetővé egyedi helyzetekben is. Ennek fontosságára
a vakcinák beadása is
több jó példát mutat.
– Az új beruházás
munkavállalói
létszám
növekedése
szempontjából mit jelent Önöknek?

– Hol tart most a fejlesztés?

– Ahogy a SCHOTT-csoport eldöntötte a beruházás helyszínét, azt követően megkezdtük az
épületek tervezését, és ezzel együtt az engedélyeztetési eljárásokat is. Május elején ott tartunk,
hogy megtörtént a kivitelező kiválasztása, megvannak az elsődleges építési engedélyek. A két
új létesítmény építése idén ősszel elkezdődik,
egyik a steril gyártócsarnok, a másik egy magas-raktár lesz. A mostani gyártócsarnokok mögötti területen közel nyolcezer négyzetméteres
épületekben történik majd a steril fecskendők
gyártása, tárolása. Az ütemterv szerint 2023
augusztusában fejeződik be az építkezés, azt követően ősszel a steril gyártást végző gépsorok is
megérkeznek.
– Mennyiben más a steril fecskendő gyártása, mint az ampulla, üvegcse vagy karpulla?

– A jelenlegi termékeinket a gyógyszergyártók
mossák, sterilizálják, és azt követően használják
fel, míg a jövőben gyártásra kerülő fecskendőt sterilen szállítjuk ki vevőinknek, így azonnal felhasználható, abba tölthető a gyógyszer.
A fecskendőben adagolt mennyiségű, azonnal

– A következő évben
kezdődik el a próbagyártás, majd 2024ben indítjuk a termelést. A folyamat első
része, a fecskendő test
gyártása hasonlít a
jelenlegihez, így ehhez hasonló kvalitású munkatársakat keresünk. Ami új és összetettebb feladat, a gépek és a termékek kezelése steril körülmények között. A Helyes Gyártási Gyakorlat
(GMP), gyógyszeripari standard követelménye
magasabb lesz ezen a területen. Akik ott dolgoznak, azoktól mindezeknek a megismerése,
megértése és alkalmazása kötelező elvárás lesz.
Az automatizálás mértéke miatt a számítógépes, informatikai ismeretek is fontosak lesznek,
ugyanakkor jó csapatszellemben együtt dolgozni
képes kollégákra lesz szükség. A labor és a minőségellenőrzési területen dolgozók számára is
összetettebb lesz a feladat.
– Most mekkora a dolgozói létszám?

– 620 fő, a beruházással 60 – 120 fővel szeretnénk növelni a munkatársak létszámát.
– Mit kínál a cég a munkavállalói számára?

– A SCHOTT cégcsoportnál fontos, így a
lukácsházi üzemben is, hogy a multinacionális
környezeten belül megmaradjon a családias
jelleg. Kiemelt figyelmet fordítunk a dolgozók
szociális ellátására, a munkakörülmények folyamatos javítására. Az üzemben meglévő nyári

A KT U Á LI S

A SCHOTT Hungary Kft. a Lukácsházán működő
gyáregységben 2024 tavaszán megkezdi egy új
termék, az előre tölthető steril üvegfecskendők
gyártását. A 28 milliárd forintos beruházáshoz a
Kormány 3,3 milliárd forintos támogatást nyújt,
amit márciusban Szijjártó Péter külügyminiszter
jelentett be. Vizi Balázs cégvezetőt az irodájában
kérdeztük a beruházás részleteiről.

meleget légkondicionáló berendezésekkel megszüntettük, azt tudni kell, hogy a gépek sok-sok,
meleget árasztó lánggal működnek. Elindítottuk
az egészségprogramot, és a gyár több területén
végeztünk jelentős modernizálást. Hangsúlyt
fektetünk a munka és magánélet egyensúlyának
megtartására, például nálunk kizárólag önkéntes túlóra van. Speciális munkarend lehetőségét
biztosítjuk a kismamáknak a gyermek háromötéves koráig, azt követően annak szükségességét szociális alapon bíráljuk el. A pandémia után
újra vissza tudjuk hozni a rendezvényeket, a
dolgozói sportot többféle formában támogatjuk,
különböző juttatási elemeink vannak, amivel a
munkabéren túl motiváljuk a munkatársakat.
Szeretnénk, ha éreznék a megbecsülést, és azt,
hogy egy jó közösség tagjai.
– Önök a környék egyesületeit is támogatják.

– Erről a belső etikai kódexünk alapján döntünk.
Egyrészt a TAO felajánlásával tudunk látványsportokat támogatni, többek között a lukácsházi
futballklubot, amely a cég nevét is felvette.
Szívesen nyújtunk segítséget, ha amatőr sportegyesületeknél gyermek utánpótlás nevelésről
van szó, vagy, ha olyan megkeresést kapunk,
ami a köz javát szolgálja. Fontos számunkra,
hogy a támogatás egy közösség szempontjából
képezzen értéket. Harmadik éve fő szponzorai
vagyunk Kőszegen a Chernel-kertben működő madárkórháznak. A gyógyszeripari háttérből adódóan támogatjuk a megyében működő
mentőállomásokat, az önkéntes tűzoltókat,
igény szerint tárgyi eszközöket is rendelkezésre
bocsátunk, és nyitottunk az óvodák felé is.
Kámán Z

ÁLLÁSHIRDETÉS
PÉNZTÁROST keresünk a múzeumba nyolcórás vagy négyórás munkaidőben, hétvégi
ügyelettel is.
Érdeklődni az igazgatosag@
kvmkl.hu címen lehet.
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Végig tudom járni az utat
KÁAVKT
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Anyák napja előtti délelőtt kisszéken, a szobor mellett ült Kardos
Istvánné. Mária néni kezében színes tulipáncsokrokat tartott. Ahogy
odaértem, mondta válasszak többet
is, mert később mások viszik el. Az
asszony akkor éppen pihent, munkája gyümölcsét árusította, máskor
meg sok dolga van a kertben. A 84
éves asszonynak két dédunokája,
és 11 unokája van, hárman élnek
Kőszegen. A városban élő lánya viszi neki az ebédet. A másik lánya

Líbiában él, ő onnét alig tud hazajönni. Az asszonynak Húsvét előtt,
a lelkigyakorlaton mondta a püspök atya, hogy írjon levelet, mert
az írás megmarad, örömet okoz a
levél írójának, és annak is, aki olvassa. Mária néni kezével nehezen
formálja a betűket, de az íráshoz
a füzetet már kiválasztotta. A beszélgetésünk előtti napon éjszakára kinyitotta az ajtót, hogy a távoli
városból érkező fia a sötétben is
be tudjon menni. Később érkezett.

Az anyák titka
„Az anyák fájdalmának állomása
ez. Az anyák titkának állomása
ez. Az anyák sorsának megszentelése ez az állomás. Az anya a
szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, amikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első
titka az anyáknak. Az anyák szíve
aggódó fájdalommal van tele,
amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését,
vagy mások bántják gyermekét.
Úgy tud mellettünk lenni, hogy
néma jelenléte is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az
anyák legnagyobb fájdalma, ha
elveszítik gyermeküket. Nemcsak
ha meghal, hanem ha bűnben él,

Sírt
az asszony
A temetőből érkezett, erősen fogta
a bicikli kormányát, a hangja többször elcsuklott. Elkeseredve mondta,
megint vittek el beültetett virágot
szülei sírjáról. Az ismeretlen ember –
Ember? Tette fel a kérdést. – cselekedetét gyalázatnak nevezte. Azt is
mondta, több sírról hol ez, hol az tűnik el. Nem mondta, hogy ellopták,
de az arcára rá volt írva. Ígérete szerint megkeresi a többi meggyalázott
sír gondozóját, hogy találják meg azt
az embert. Megjelölik a virágokat.
Talán, ha beszélni tudnának…

Fotógaléria
bit.ly/kvfotok
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linken, a kereső címsorába írva.

vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor
sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és
első szóra visszafogadják őket. És
ez az irgalmas megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk
vele. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és családjainkon!”

A mondatok elhangzottak a Kálváriára vezető úton, a keresztút
negyedik állomásán, nagypénteken, amely a családokhoz szólt. A
történet szerint Jézus itt találkozott
édesanyjával, Máriával. A fenti
mondatok felolvasását végző aszszony az olvasást nem tudta folytatni. Az atya folytatta helyette.

2022. MÁJUS 9.
Mária néni tizenkétszer zarándokolt el Mariacellbe,
utoljára 75 éves korában.
Büszkén mondta: útközben egyszer sem ült be a
poggyászautóba. Mostanra megmaradt számára
a napi misehallgatás és
a gyalogos séta a város
utcáin. Ez jelenti számára
a zarándoklatot. „Nagyon
hiányozna, ha nem tudnám megtenni. Hála
Istennek, végig tudom
járni az utat”.

KZ

2022. MÁJUS 9.

Az ember, a gyűlölet és a háború
„Most már vagyunk olyan erősek, hogy megmutatjuk: vissza
tudjuk hozni a birodalmat”.
A gyűlölet nem egyszerűen egy
deviancia, a megszokott társadalmi
normáktól való eltérést jelenti, hanem integrált része az életünknek.
Része az életünknek szavak mellbeütően hangzottak el április 25-én,
amikor Pók Attila történész tartott
előadást az Írottkő Hotel bárjában.
Az FTI-iASK kutató „A gyűlöletről
történész szemmel” cím alatt beszélt erről a magatartásformáról,
és ezzel újra elindult a Tudomány
a kocsmában előadássorozat. Pók
Attila idézte egyik kutatótársát, aki
szerint a történelem nem az enyészet őre, akkor van igazán értelme,
ha valamilyen módon a jelenhez
tud hozzászólni. Fél évszázaddal ezelőtt azért került a kutatások közé a
gyűlölet, mert a fontos döntéseknél
az érzelmek meghatározó szerepet
tölthetnek be. Az 1597-ben íródott
Rómeó és Júlia dráma két család
közötti politikai gyűlölködésnek az
alapesetét vázolja fel. A kutató kiemelte: a gyűlölet egy alapérzelem,
amely megjelenik az emberek arcán. A történész számára a változásának a kutatása a fontos. A szakember arról beszélt, hogy „amikor
egy társadalom meghirdetett értékrendje, működési módja ellentétbe kerül a valósággal, akkor
előáll a válsághelyzet, és ezekre

a politika talál különböző okokat,
és ajánl megoldásokat”. Magyar-

országon az I. világháború végétől
1989-ig legalább 9 db rendszerváltoztató fordulat rajzott le. A KözépEurópát jelző régión I. világháborút
követően 15, ma pedig már 22
állam osztozik. Ezekben a változásokban szerepet játszott a rajongás,
a remény, a félelem és a gyűlölet.
A kutató mindezekre több példát is
bemutatott. Hangsúlyt kapott Carl
Schmitt kutató által a barát és ellenség kifejezések megkülönböztetése. Az egyik kutatótársa, a szavak
értelmezője kőkeményen fogalmazott: „A háború nélküli világ politika nélküli világ lenne. A politika
nélküli világ ellenségeskedések
nélküli világ lenne. Az ellenségeskedések nélküli világ emberi
lények nélküli világ lenne”.

Az első hallásra, talán olvasásra is
a szavak tartalma alig felfogható,
mélyen a lélekbe vág, sebeket ölt.
Ebben a világban élünk? A barát
és ellenség fogalmak egy másik
értelmező szerint: „Valódi létet az
ellenség által nyerünk, minthogy
az ellenséggel együtt e döntés
által emelkedünk ki az örök beszélgetős és egyezkedés arctalan
mocsarából”.

A rajongás, a remény, a félelem, a
gyűlölet az előadásban fontos szerepet kapott, mert ezek „az érzések politikai, és agresszív cselek-

vések mozgató rúgójává váltak”.

A kutató elmondott egy reménykeltő mondatot: „Ha sikerül a csoportunkban,
környezetünkben
empátiát kivívni, az lehet eszköze
annak, hogy valamiképpen viszszaszorítsuk a gyűlöletet”. Mind-

ez remény, remény és csak remény,
amiért tenni kell. Talán többet is,
mint az Ukrajnából érkezett háborús menekültek első heteiben.
Az előadó, Pók Attila történész jelenlévő kutatótársa beszélt a Rómeó és Júlia darabban bemutatott,
a két család között meglévő oktalan gyűlöletről. Megválaszolatlan
kérdést tett fel: ha nem lett volna
erős a két család között a gyűlölet,
lett volna-e olyan erős a fiatalok
közötti szerelem.
Pók Attila úgy fogalmazott: csak
igazán mély szerelem tud átcsapni
mély gyűlöletbe. Arra nincs esély,
hogy végképp megszabaduljon az
ember a gyűlölettől, csak arra van:
tudatosítsuk, tanuljuk meg, miként
lehet kezelni.
A gyűlölt szóról, a gyűlöletről több
megközelítésben és árnyaltabban
is lehet beszélni – vetítette előre
véleményét Prof. Miszlivetz Ferenc.
Szerinte az FTI-iASK kutatója az
előadásában olyan komoly témára
vállalkozott, amelyet kevés történész mer megtenni. A főigazgató
szavai szerint a törzsi létezésből
fakadt a racionalizált túlélési kon-

In memoriam id. Németh Sándor
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”
Pál apostol Timóteushoz írt második levelének jól ismert mondata
Németh Sándor igazgató úrra is
igaz. A pálya, amelyet tisztességgel
járt be és teljesítette minden kihívását, a minden korábbi korban is
igen rögös pedagógus pálya.
Németh Sándor nem készült mindig tanárnak. Kicsit a sors irányítása vezette Szegedre, ahol egyetemi
tanulmányait végezte matematikafizika szakon. Sok tanítványaként
én is nagyon örültem ennek. Magyarázatként elmondom, hogy a
kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium

kapuját átlépve a gimnázium első
és második évfolyamában a tanár
úr tanította a matematika és a fizika tantárgyat is az osztályunknak.
Kiváló alapokat adott, most is köszönöm neki! Később tudtam meg,
hogy ő is itt érettségizett és életének leghosszabb, munkában aktív
szakaszát az öreg alma mater falai
között töltötte, mint szaktanár, osztályfőnök, majd igazgatóhelyettes
és igazgató. Sokszor volt szüksége
arra a higgadtságra, és élettapasztalatra, amely átsegítette személyét
és néhányszor az iskolát is a sorsfordítónak látszó kihívásokon.
1990-től 1998-ig vezette gimnáziumunkat, mint igazgató. Ezek

voltak a 2000-es években sikereket elért és ma is Vas megye kiváló gimnáziumai közötti helyünket
biztosító csoportszerkezetek, osztály-összetételek kialakításának
megalapozó évei. Ma, az akkori tanítványok gyermekei illetve unokái
járnak már a Jurisich-ba.
Németh Sándor igazgató úr a

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

cepció: „ha nem öljük meg őket,
akkor ők űznek el minket”.

Az évszázadok során az identitások
közösségi erővé váltak:
„Ha azonosulok egy államalakulattal, akkor függetlenül attól, mit
tartok a szomszédról, harcolni
kell. Ez személytelen és nem biztos, hogy gyűlöletnek kell nevezni. Nem hiszem, hogy akik az I.
világháborúban harcban álltak,
azok gyűlölték volna egymást.
Az egy olyan hazafias kötelesség
volt. Viszonylag lovagias eszközökkel kétszáz évvel ezelőtt zajlott háborúkból belesüllyedtünk
a tömegírtó borzalomba. Sokan
arról voltak meggyőződve, hogy
a háború hetekig tart, aztán megtisztulunk, minden rendben lesz.
A valós helyzetet látva a tisztességes értelmiség megháborodott az
I. világháború időszakában.
A negyedik dimenzió a világuralom, ha nem én támadok, akkor
engem semmisítenek meg. Hol
van most háború? Az oroszok
nem Ukrajnát akarják elfoglalni,
hanem meg akarják mutatni a
világnak, hogy ők egy igazi nagyhatalom. Az ideológiája ennek az,
hogy a Gorbacsov világban ’meg
lettünk alázva’. Most már vagyunk
olyan erősek, hogy megmutatjuk:
vissza tudjuk hozni a birodalmat.
Ez sokkal veszélyesebb, mint a
200 évvel ezelőtti háború.”
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A másfél órás előadást, beszélgetést hallgatta, jegyzetelte:
Kámán Z

nyugdíjba vonulása után sem engedte el kedves iskolája kezét,
kapcsolatunk a legutóbbi időkig
folyamatos volt. A tanári focicsapat
kapusaként is hosszú időre aktív
maradt. Részt vett ünnepeinken,
találkozóinkon, nem hagyott ki
egyetlen ballagási ünnepséget
sem. Kabátjának illő felsegítésekor
viccesen mindig figyelmeztetett: „A
kabátomat és a nyugdíjamat magam veszem fel!”
Miközben a pályát végigfutotta a
hitet megtartotta. Az egyik utolsó
érettségi találkozón a hit erejéről
beszélt az ünneplőknek.
Németh Sándor igazgató úr, tanár
úr májusban lett volna 84 éves.
Kedves Sándor, nyugodjál békében!
Keszei Balázs igazgató, JMG
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Ballag már a vén diák…
KÁIVSKO
É SZLÁ
Ü NE
K T

A Jurisich Miklós Gimnáziumban 2022. április 30-án, szombaton 11 órakor kezdődött a ballagás.
A 85 végzős hangos kolompszó
kíséretével búcsúzott, és ekkorra
már minden osztályteremtől elköszöntek a tizenkettedikesek. Keszei
Balázs igazgató ünnepi beszédében
a szabadság és a köszönet fontosságát hangsúlyozta. Reményei szerint az iskola olyan értékekkel vértezte fel tanítványait, amelyek az
elkövetkező években is biztonságot
nyújtanak a diákoknak. Kiemelte

„Légy az, akinek az Isten akar
és lángra fogod lobbantani a
világot”.
Április 30-án délelőtt 9 órakor hálaadó szentmisével vette kezdetét a
kőszegi Árpád-házi Szent Margit
Gimnázium ballagási ünnepsége.
11 órától az ünnepi díszbe öltöztetett tornateremben folytatódott az
ünnepség.
Elsőként Dr. Deák Viktória Hedvig
nővér, a domonkos rendi nővérek
általános főnöknője köszöntötte
a végzős diákokat idézve Sziénai
Szent Katalint: „Légy az, akinek
Kőszeg Város Önkormányzata ne-

vében Básthy Béla polgármester
osztotta meg ünnepi gondolatait.
Ottlik Géza szavaival fejezte ki azon
reményét, hogy az az idő, amit a
diákok az iskolában töltöttek, nem

Rólunk – Több mint iskola: TEKI!
Hálásak vagyunk, hogy ballagásunkat - két év online alkalom után csodálatos időben, gyönyörűen feldíszített iskolában és templomban
meg tudtuk tartani!
A 11C (pincér/lovász), a 12A
(vendéglátásszervező/logisztikus)
és a 13K (két éves érettségire felkészítő) osztályunkhoz csatlakozott
a tavaly már érettségi vizsgát tett
13A (mezőgazdasági és logisztikai
technikus) osztályunk is, hogy ők -

bár 2021-es tarisznyával - is
vonulhassanak. Isten áldja
mind a négy osztályunkat!
Köszönjük szépen ZsóriMents Orsolya lelkésznő
igehirdetését és személyes
áldásait Mesterházy Balázs
igazgató visszaszámolását
és szeretetre való biztatását,
valamint Básthy Béla polgármester kőszegi diákévekre
emlékeztető kitűző-átadását.
Gratulálunk díjazott diák-

az Isten akar és lángra fogod
lobbantani a világot.”
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a három osztály tanulmányi, sport
és művészeti eredményeit. Ezután
Gergáczné Varga Andrea az Iskola
Tanács elnöke, ballagtató szülő
mondott köszönetet a gimnáziumnak és adott útravaló gondolatokat
a maturandusoknak. Ezután következett a ballagás talán legfelemelőbb mozzanata, a „Benned a létra”
díj átadása. A díjat iskolánk egy
volt tanítványa alapította, akinek
kilétét még nem áll módunkban
felfedni. Valaha egy kistelepülésről
érkezett ő gimnáziumunkba, ahol

azonban minden hátránnyal megküzdve személyisége és tudása
is jelentősen fejlődött. A Jurisich
Miklós Gimnáziumban és felsőfokú tanulmányai során elsajátított
tudásával megtalálta értelmiségi
helyét a társadalomban. E díjjal
támogatást kíván nyújtani egy
végzős tanulónak, aki a – nevelőtestület véleménye szerint – a gimnáziumi évei során személyiségében, tanulmányaiban a legnagyobb
fejlődést érte el. A „Benned a létra”
díjat Weöres Sándorról, megyénk
szülöttjétől való idézettel neveztük
el. Ezzel is utalva a személyiség kiteljesedésének bennünk rejlő lehetőségeire. A díj összege bruttó 250
ezer forint. A díjat a 2021/2022-es
tanévben Herczeg Emese, 12. A
osztályos tanuló kapta.
Az díjátadás után Szafián Petra
11. A osztályos tanuló a maradók
nevében búcsúzott. A végzősök
részéről Luxl Sára 12. D osztályos
mondta el érzéseit, gondolatait.
Az ünnep a hagyományok szerint
a Jurisics téren folytatódott, ahol a
kollégisták nevében Zrinszki Ármin

(12. A) búcsúzott a várostól. Básthy
Béla polgármester a sikeres élethez
szükséges elvi útravalóval látta el a
búcsúzókat és emlékeztette őket,
hogy Kőszeg mindig szeretettel
várja vissza egykori diákjait. Ennek
nyomatékául – az idén hagyományteremtő szándékkal – Kőszeg
iskolaváros jellegét hangsúlyozva,
emlékjelvényt adott át minden
végzős tanulónak.
Keszei Balázs

telt el, hanem van és lesz mindörökké. Az ünnepi gondolatok után
Takácsné Varga Ágnes képviselő
asszony közreműködésével átadták
a diákoknak azt a jelvényt, ame-

lyet minden Kőszegen középiskolát
végzett diák büszkén viselhet.
Kakucs Adél Petra nővér, az intézmény igazgatója ünnepi gondolataiban gyermekkori vasárnap
délutánok búcsúzásainak emlékét
idézte fel, majd a jól ismert dal
szövegével köszönt el a végzős diákoktól: „Legyetek jók, ha tudtok,
a többi nem számít”.
Az ünnepséget gimnáziumunk diákjainak hangszeres játéka tette
még felemelőbbé. Az alsóbb évesek
közül Kopácsi Teréz 11. évfolyamos
tanuló szólt a végzősökhöz, majd
a ballagók nevében Szinger Dóra
búcsúzott az iskolától, jelezve: 5 év
múlva találkozunk.

Hagyományt teremtő szándékkal az önkormányzat, a
városvezetés ezzel a jelvénynyel köszöntötte az iskolaváros végzős diákjait.

jainknak is, köszönjük szépen
a zenészek és a
szervező tanárkollégák és diákok munkáját!
Sok sikert kívánunk ballagóinknak az érettségihez és a szakmai
vizsgákhoz!
Erős vár a mi Istenünk!
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Pred Vazmi smo čitali pozivne plakate na koncert
seriju od klape „Dčaki”, med ki je prvi nastup
bio u Kisegi 10. aprila otpodne, početo u 17 uri.
Crikva „Srce Jezuševo” je dala mjesto za ovo,
mirno moremo reć, duševno pripravljanje na
naš največi kršćanski svetak. Drugo CD izdanje
- „Druga klapska veza Gradišće – Hrvatska”-

sadržava osam duhovni jačkov iz Gradišća, osam
pjesam iz Hrvatske, četire jačke iz drugih zemalj,
prevedene na gradišćanko-hrvatski jezik. Mix iz
ovih pjesmov je začarao publiku med neogotskimi stijenami ovoga vjerskoga mjesta. Program
je moderirao Šandor Petković, predsjednik mjesne Hrvatske samouprave. Klapu je pratio instrumentalist na gitari i
klaviru David Jandrišić
iz Pinkovca (A) Koncert
su posjetili farnik u mirovini Štefan Dumović
i novi kiseški vjerski
peljač, farnik Gyula
Perger. Klapa Dičaki pod peljačtvom dir. Andreasa Benčića - svojim djelovanjem zidju
most med Hrvatskom i
Gradišćem.Upoznavaju
i širu klapsko jačenje.
Čuvaju hrvatski jezik,
ujačaju osobnu i društvenu pripadnost. Pomoću vjerske tematike
spajaju vjeru i vjernike,
pomažu i ulipšavaju
Spomen kip po kiseškim koncertom u crikvi ÷Srce Jezuševo“

Német nemzetiségi hírek
Ratschen in Schwabendorf / Kereplés
Kőszegfalván
Nagycsütörtökön elszálltak a harangok Rómába…. ami azt jelenti, hogy nem harangoztak
a templomban.
Kőszegfalván Szántó József és Szőlősi Dávid
kezdeményezésére a legények újra felelevenítették a kereplés szép hagyományát. Örömmel
fogadtuk ezt, csak így tovább!
Tracht-Tag 29. April 2022. – a német
népviselet napja
„Vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi
német népviseletünk egy darabját, és tegyünk
ünneppé egy átlagos pénteket! Idézzük meg
őseink emlékét és mutassuk be örökségünket a

mindennapokban. Erről szól a Tracht-Tag, immár
nyolcadik éve.”
2. alkalommal csatlakoztak ehhez a kőszegi
németek is: Kőszeg város német nemzetiségi
óvodái, a Balog iskola, a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus és a Kőszegi Német Önkormányzat
képviselői. Nagyon jól éreztük magunkat ezen
a különleges pénteken! Köszönet mindenkinek,
akik közreműködtek ebben.
Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnöke
Programjaink:
Május 13. német fatimai mise és körmenet (18
óra)
Május 15. Gyalogos (12 óra) és buszos (15 óra)
zarándoklat Steinbergbe/Bründl Kapelle

duševno promišljavanje - čemu smo se ovoga
otpodneva na muzičkom valu klape „Dičaki”
naprik dali. Uživali smo uhom, srcem i dušom!
A Húsvétra való lelki feltöltődést segítette a
határon átívelő (A., H.) horvát férfikar, a Klapa
÷Dičaki” második CD lemezét bemutató és felejthetetlen élményt nyújtó koncertje a kőszegi Jézus szíve templomban.

Marija Fülöp Huljev

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Klapa „Dičaki” u Kisegu

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Naslovna stranica drugoga CD izdanja

NARUČI
http://hkd.at/index.php?option=com_
jshopping...

Május 19. A kitelepítés emlékére tábla avatása a vasútállomáson (18 óra)
„Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk” című
film vetítése a könyvtárban (19 óra)

KŐ S ZEG I NÉM ETEK
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Bariska István: Történetek könyve
KÁKU
V ÉLT
SZÚÜRNE
A T

Május 4-én tartották a Jurisich
Miklós Gimnázium dísztermében
dr. Bariska István Történetek könyve című kötet bemutatóját. A Szü-

lőföld Könyvkiadó jelentette meg a
könyvet, amely mögött 35 év kutató
gondolkodása és publikációs tevékenység áll. Közel 140, munkáinak
5 év alatt olvasmányossá
tett történetét tartalmazza, melyeket nemcsak a
szakma nyelvét értő és
használó érdeklődők értik. Majthényi László, a
Megyei Közgyűlés elnöke
és Básthy Béla Kőszeg
polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Keszei Balázs házigazdaként
és pedagógusként is szólt
a szerzőhöz, a gimnázium
egykori tanárához. Tilcsik
György a megyei levéltár

Hol Jurisics vítt…
„Hol Jurisics vítt” – kezdődött
május 7-én a most már nem csak
kőszegiek által ismert kórusmű,
ami folytatódhatna így is: „újkori
ének szárnyra kapott”, s szárnyalt,
immár harmadik alkalommal. Tíz
együttes találkozott a III. Concordia
Kórusfesztiválon, hogy megmutassa: közösen énekelni jó! Bátsthy
Béla polgármester nyitotta meg
a koncertet. „Engedélyt” adott,
egyben „megtiltotta” néhány szó
használatát. Tette ezt – szolmizálva – tiltakozásul az eső ellen. A
„szankció” hatásosnak bizonyult,
de a szervezők megmaradtak a kiválasztott helyszínnél, az énekesek
és a közönség megtöltötte a lovagtermet.
„A Jóisten úgy akarta, hogy ez a kórusfesztivál itt történjen meg, eme

24

történelmi falak között” – mondta
a hangszerelő-zeneszerző-karnagymodertátor: Szilágyi Miklós, aki
„végigvezényelte” a többórás dalos
ünnepet. Az új elnök, Ősz Henriett
is köszöntötte a fesztivál résztvevőit.
Ismét nagy munkát végzett a
vendéglátó énekegyesület. Felhívásukra szívesen érkeztek Mosonmagyaróvárról, Keszthelyről,
Székesfehérvárról, Szombathelyről, Halásziból és Sopronból is.
A Concordia-Barátság Énekegyesület hagyományt teremtett, a rendezvénynek híre ment.
Szilágyi Miklós, aki Kőszeg Város
Koncertfúvószenekara karnagya is,
hangszereléseivel és a fúvószenekarral megalapozta a sikert. Sok
munka, kitartó szervezés és persze
énekesek is szükségesek ahhoz – a

nyugalmazott igazgatója barátként,
tudományos munkatársként méltatta Bariska doktor életművét. A
tudós ember túllépve a levéltár falain kereste és találta meg a város
azon történeteit, melyek egyaránt
európaiak, regionálisak és lokálisak. A szerző az előszóban hangsúlyozza, hogy nem Kőszegről mesél,
hanem emberi történetekről. S
hogy miért Távol a Szent Koronától
az alcíme? A városnak kivételesen
gazdag, többdimenziós forrásai
maradtak fenn. 1463-ban a Szent
Koronáért cserébe osztrák zálogon
maradt. A kíváncsi levéltáros kutatott Bécsben, konferenciákon adott
elő Mogersdorfban, Szalónakon,
Zágrábban.
technikai feltételekről nem is szólva –, hogy megmutassák e műfaj
zenei és közösségerősítő értékeit. Játszótársnak hívták, és jött: a
Fidelissima Vegyeskar, a Szent Márton Kórus és az Erkel Kórus, a Helikon Kórus, a Musica Beata Kórus,
a Halászi Vegyeskar, a Vissz-Hang
Vegyeskar, az Alpensänger Német és a Zora Horvát Nemzetiségi
Kórus. (Jelen voltak Wolf Péter és
Scheer Uwe zeneszerzők is.)
Hagyományt teremtettek!: „Íme
most” harmadik alkalommal könyvelhettek el egy országos jelentőségű rendezvényt, és hagyományt
teremtettek, mert az összkar által
újra felcsendültek, a mintegy háromszáz közreműködővel megszólaló Bárdos–Malachowski és
Scheer Uwe–Tóthárpád Ferenc
szerzemények is: a Kőszegi Ének,
és a Nézd a világ…
TáF.

Ezek során meggyőződhetett arról,
hogy sokkal nagyobb hazai, ázsiai és európai erők alakították ezt
a térséget, mint gondoltuk. Olyan
írás ez, hogy egy-egy részlete bármikor abbahagyható, újraolvasható. Egyszóval könnyen illeszthető
az egész európai történelembe.
Vallja, hogy olyan méltó módon
kell értelmezni a várost, amilyen
szépre az elődök építették. Abban
európai színvonal van. Záró gondolatként úgy fogalmazott, nagyon
örül, hogy a Szülőföld Könyvkiadó
felkarolta az általa nagyon szeretett könyvet, amelyből kiderül,
egy olyan városban élünk, amely
az európai városok közül az egyik
legeurópaibb.
Kiss János
A könyv megvásárolható Kőszegen
a Líra Könyvesboltban.

Minden más
Oroszy Csaba „Y” kiállítása május
6-tól július 6-ig tekinthető meg a
lovagteremben. Mindentől eltér,
nem volt megnyitó, csak anyagot
szemléltető egyedi zenei kompozíció. A leírt név nem pontos, mert
az Y-betű felett még ott van a +jel
is. Ezt a pluszt, egyediséget kell
megtalálni a látogatónak. A sokféle

színvilágot adó festmények mellett
az alkotásokban a kartondobozok anyaga dominál, szakítva, ragasztva, hajlítva, a sík térből amorf
formákkal kiemelve. Domináns a
szem formája, magasságban kiemelve példának okán a Lélekmadár alkotásban. Ez a kiállítás más,
mint a többi. Anyaga 2021-ben
készült, a maradj otthon pandémia
kezdetétől, az is más volt, mint a
többi év. Szánjon rá időt a Kedves
Olvasó!
KZ
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Az ember tüntette el
lehet gyönyörködni, ha élőhelyükön hagyjuk” – erről szól a

természetvédelem, és erről beszélt
Majthényi László a megyei közgyűlés elnöke május 3-án a Jurisich
Gimnázium dísztermében. Akkor
tartották öt kutató, természetvédő,
botanikus tudományos enciklopédiájának a bemutatóját. A könyv
címe: Vas megye védett növényei,
szerzők: Kulcsár László főtanácsos,
dr. Mesterházy Attila ökológuskutató, Keszei Balázs biológus, Király
Gergely egyetemi tanár, Balogh
Miklós muzeológus, címzetes egyetemi tanár.
Inspiráló és megtisztelő feladat az
elődök nyomán járni – fogalmazta
meg Básthy Béla polgármester. Sza-

vai szerint Farkas Csaba, a Szűlőföld
könyvkiadó vezetőjének jutott „az a
csodás feladat, hogy Vas megye
növényvilágának csodáiról adhat
ki egy értékes könyvet”.

Dr. Markovics Tibor, természetvédő,
az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
igazgatója arról beszélt, hogy Magyarországon az 1867-es kiegyezés
után indulhatott el a tudományos
élet. Példakép a három nagy előd:
Piers Vilmos az alreál iskola természetrajz tanára, Freh Alfonz Sándor,
a gimnázium jogelődjének természetrajz tanára, dr. Waisbecker Antal
főorvos, botanikus.
Az igazgató kérte a jelenlévőket,
hogy vegyék kézbe a könyvet,
hiszen a szerzők tudományosan,
részletesen és olvasmányos for-

A KT U Á LI S

„A növényekben sokkal tovább
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mában dolgozták fel Vas megye
növényvilágának jellegzetességeit.
Majd arról beszélt, hogy hihetetlenül nagy munka, amit most a
„szerzők letettek az asztalra”. A
korszakalkotó könyvben nemcsak a
képanyag szépsége nyújt élvezetet
az olvasónak, hanem a tartalmi
adatok is. Akik nem botanikusok,
azok megismerhetik Vas megye
növényvilágának értékeit, és azok
változásait. Mostanra már jó néhány faj eltűnt, amelynek lehet
oka az időjárás változása. Sokkal
nagyobb azon fajok száma, amit
az ember tüntetett el az élőhelyek
megsemmisítésével.
Majd arról beszélt, hogy a könyv a
természet védelméről szól, és megköszönte az ’ötösfogat”-nak az értéket létrehozó munkájukat.
Az ’ötösfogat’ egyik tagja, a házigazda, Keszei Balázs biológus
a könyv célját abban fogalmazta
meg, hogy bemutassák a nagyközönségnek a növényvilágot. Számba vették azokat az értékeket, amelyek jelen vannak, amit át tudunk
adni unokáinknak. A könyvben
rögzítették az egyes növényekhez
szükséges védelmi intézkedéseket. Egyedi szóként említette az
„ökopatriótizmus”-t. Azt jelenti Keszei Balázs megfogalmazása szerint, hogy „a szülőföld szeretetén
Vas megye védett növényei

Vas megye védett növényeiről olyan hazai térségre
vonatkozó tudományos ismeretterjesztő könyvet tart
kezében az Olvasó, amely Magyarország növényvilágának tudományos igényű megismerése tekintetében
– közel négy és fél évszázados távlatból – az először
és legjobban feltártak között vált ismertté.
Hasonló mélységgel, szöveg- és képtartalmi
igénnyel eleddig jobbára csak országos áttekintésű
kötetek szóltak e tárgykörről.
Az öt – a térségben élő és kutató – botanikus
közel három évtizedes, vonatkozó tapasztalatai
alapján született könyv 272 védett növényt mutat
be leírásokban, térképeken és fényképeken.
A megelőző tanulmányok a megye természetföldrajzi és növényföldrajzi viszonyait, botanikai
kutatástörténetét, élőhelyeinek természetvédelmi
kérdéseit tekintik át, illetve elemzik.
Vas megye védett növényeinek részletes ismertetése kiterjed a fajok következő ismérveinek
bemutatására: színes fénykép, növénycsalád, tudományos, magyar, német, horvát és szlovén növénynév, alaktani jellemzés, a virágzás, valamint
a spóra- vagy termésérés időszaka, élőhely,
magyarországi és Vas megyei előfordulás, veszélyeztetettség és védelem, veszélyeztetettségi besorolás, természetvédelmi érték.
Mindezt fajonként a növény Vas megyei elterjedésének hálótérképi ábrázolása, legfontosabb szakirodalmi hivatkozásai, végül a megye területén
bizonytalan előfordulású 24 védett növényfaj rövid
ismertetése, valamint részletes irodalomjegyzék
teszik teljessé.
Óvjuk együtt közös kincseinket!

Ára: 7990 Ft

keresztül megismerni a környe-

zetünket, hogy a környezet ökológiai ismeretén keresztül még
közelebb kerüljünk a szülőföldhöz, és mindez valamennyiünk
célja és kötelesége is”.

Az igazgató elmondta: Vas megye
területén az edényes növények
száma 272 db, ebből fokozottan
védett 16 faj. Két olyan hírt is bejelentett, amely a természet pusztulását jelenti: a védett fajok közül
24 db a megyében már nincs, 47
faj a kipusztulás felé közeledik. Az is
fontos, hogy 11 védett faj csak Vas
megyében fordul elő. Keszei Balázs
köszönetet mondott mindazoknak,
akik a könyv megjelenéhez fotókkal, információkkal hozzájárultak.
A könyv megvásárolható: Kőszegen
a könyvesboltban, és az interneten.
Kámán Z
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Végtére hazatérnek
KÁKU
V ÉLT
SZÚÜRNE
A T

Bokányi Péter irodalomtörténész és
Garas Kálmán fotóművész kötetével ismerkedhetett meg a közönség
május 3-án a Chernel Kálmán Városi Könyvtárban.
A barátok, az ismerősök és a tanítványok megtöltötték a termet.
Mindenki tudta, ha dr. Fűzfa Balázst – aki a beszélgetést vezette
– és Bokányi Pétert hallgathatjuk,
nem fogunk unatkozni. Úgy is lett.
Mintegy ráadásként ismerkedhettünk meg Garas Kálmánnal, aki a
fekete-fehér képanyagot készítette,
és számos tanácsot is adott a fényképezés fortélyaihoz.
A ÷… végtére hazatérek…” (Vas
megye irodalmi emlékei) címet
viselő, szép kiállítású könyv tartalma ismerős is lehet. Az írások egy

2005-ös tanulmánykötetben jelentek meg először. A szerzők a címet
a Vasmegyei üdvözlet című Weöres-versből kölcsönözték. Most a
Savaria University Press jóvoltából
szélesebb közönséghez is eljuthat
az olvasmányos gyűjtemény. A „titkos cél” az, hogy a kötet bekerüljön
a közoktatásba..
A nagy kérdés, ami ez alkalommal is felmerült: „Mit kezdjünk az
irodalommal a harmadik évezredben?” A válasz: nemcsak előremutat, de reményt is adhat.
Ha Vas megye irodalmát tekintjük,
megállapíthatjuk, hogy rendkívül
gazdagok vagyunk. E válogatás
a legjelentősebb íróinkat, költőinket, értékeinket veszi számba.
A többi mellett természetesen ott

van Berzsenyi, Weöres,
Nagy László és Ottlik is.
Ez utóbbi szerző kapcsán
tudtuk meg azt is, hogy
a tervek között szerepel az Ottlik-tanösvény
létrehozása,
amelyen
megjelenhetne a Bokányi/Garas-könyv ismeretanyaga, nem utolsó
sorban azt hangsúlyozva,
hogy az Iskola a határon
Kőszeg határtalanságáról
(is) szól.
A kötet, amelynek borítólapján Lessenyei Márta
Garabonciás című szobra látható, a Magyar Művészeti
Akadémia támogatásával jelent
meg. Az első 200 darabos tétel
már elfogyott, örömteli, hogy a jelenlegi kiadás is egyre népszerűbb.
Köszönhető ez a könyvet díszítő

fényképeknek, amelyek – mint Bokányi Péter fogalmazta – olvasmányossá tették a szöveget. A benne
szereplők most talán valóban „hazatérnek”.
TáF.

részeket? S ha nem, vajon hogyan
gyógyítható meg Balaton király?
Ezt a küldetést kísérhetjük figyelemmel a kb. hetvenperces, zenés
előadásban (zeneszerző: Tóth Péter).

Zalán Tibor (Magyarország Babérkoszorúja- és József Attila-díjas
költő, író) dramaturgként működött
közre a végleges színpadi szöveg
megalkotásában. Herczeg T. Tamás
rendező (korábban a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója) arra
törekedett, hogy a mai vizuális
környezetben felnövő gyerekeknek
is izgalmas látványt nyújtson az
előadás. Nagy Viktória jelmez- és
díszlettervezővel különleges világot teremtettek, amelyben a
nézők találkozhatnak gólyalábas
vízimanóval, óriáspókkal és kiskecskékkel egyaránt, az állandóan változó színpadi helyszíneken.
Főbb szerepekben Papp Barbara és
Ormándy M. Keve.
Sinkó Adrienn családjával együtt
utazott a bemutató előadásra,
amelyet – nagy örömére – hároméves kislánya és kilencéves
kisfia egyaránt kedvező kritikával
illetett.
TáF

Tihany tündér
2020-ban a Trianon-centenárium
alkalmából gyermek- és ifjúsági
drámapályázatot hirdetett a Magyar Teátrumi Társaság, a Petőfi
Irodalmi Ügynökség és a Békéscsabai Jókai Színház. A felhívásra
írt a kőszegi szerző – Sinkó Adrienn
– egy mesejátékot: Tihany tündér
címmel. Seregi Zoltán, a Jókai Színház igazgatója – a beérkezett 99
pályamű között – ezt találta legalkalmasabbnak arra, hogy a békéscsabai társulat bemutassa a gyerekeknek. A pandémia miatt egy év
halasztással, idén március 22-én
volt a premier. Az előadás azóta is
műsoron van.
A történeti szál gyökere a tihanyi
visszhang és a balatoni kecskeköröm legendája, ez folytatódik
Tihany tündér meséjében. A tündér
elmegy Balaton királyhoz, hogy
feloldozást kérjen a több évszáza-

dos átok alól, a királynak azonban
nincs ereje, mert varázsköpenyét
egy száz évvel ezelőtt támadt viharban szétszaggatták és elhordták
a vízimanók. Vajon sikerül-e megszerezni és visszavarrni a leszakadt

Szervizelünk kávégépeket
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Mi látjuk, a Kedves Olvasó nem tudja, hogy milyen vízből készítik a
napi „feketét”. Egy-egy kávéfőző-gépben jelentős mennyiségű vízkő
halmozódik fel a használata során. Ha túlságosan sok, jobb esetben
nem hatékony a fűtés, rosszabb esetben dugulást okoz a kávégépben.
Ne várja meg! Kitisztítjuk! Ha xoda® xtill főzővizet használ, tiszta
marad a kávégépe! Az Ön egészségét is szolgálja!
Telefonáljon: +3630/018-3818. Állunk rendelkezésére!
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Negyvenéves a Kőszegi Várszínház!
A tervezett, gazdag jubileumi programról már többször írtunk, most
pedig egy ősbemutatóval, április
28-án ténylegesen is felgördült az
ünnepi évad függönye.
A színház házi szerzője, Göttinger
Pál, újabb leleményes művel lepte
meg a közönséget. Az ötlet, a téma
és a szerző szerencsés egymásra
találását a várszínház inspirálta. A
megszületésnél Nagy András PhD
és Lőcsei Péter is bábáskodott. (A
darabot bemutatják még Budapesten a FÉM Café-ban.)
Nem kell sokat gondolkodni, amikor az előadásra legjellemzőbb
szót keressük, miután megnézzük
a Kőszegi Várszínház Szénakutyák
című ősbemutatóját. Egyszerűen:
zseniális.
Weöres Sándor (Cina) és a macskája
sokunk gondolatában egyszerre jelenik meg, ha a nagy költőről esik
szó. Láthatjuk őket fényképeken,
szobrokon, és most mindketten „bemutatkoztak a lovagterem színpadán is. Mindketten – eggyé gyúrva.
Kálid Artúr a macskaszínész-színészmacska Weöres filozofikus
világába is beinvitál bennünket.
Az értetlenség, a meglepettség, a

megdöbbenés, a humor és az intrika
egyaránt társunknak szegődik, ha
átadjuk magunkat a szénakutyák
(nem szalma-kutyák) világának.
A „felkészületlen” néző az első pillanatokban talán el is képed: Mi
történik a színpadon? Ki, mi az, aki
megszólal? A macskalétbe öltözött
SZÍNÉSZ olyan átütő erővel jeleníti
meg Weöres életeseményeit, hogy
feltétel nélkül elhiszünk neki mindent, még akkor is, ha „a macskákat másképp érdeklik a dolgok”.
Elhisszük azt is, hogy „nem szeretett irodalomról beszélni, noha mást
sem csinált” – mármint Weöres.
Az egyetlen (?) szereplő macskaként vezeti végig a közönséget
a rendhagyó életút mérföldkövei
mellett. A költő-filozófus életrajzának számos elemét ismerjük, de így,
ilyen módon feldolgozva és „tálalva”, még nem láthattuk. A macská-

Atlétika megyei döntők
Az általános iskolások megyei Atlétika Diákolimpiáján kilenc kőszegi
érem született, három a legfényesebből. Pápai Nerina a Balog
iskolából 300 méteren és távolugrásban, Horváth Amira magasugrásban teljesítette az országos
döntő meghívási szintjét.

döntőjén. Huszonkilenc érmükből
kilencaz arany. Iker Natália és Horváth Zoé két-két számban (1500
m és 3000 m) teljesítették a május
végi, győri országos döntő nevezési szintjét. Csatlakozott hozzájuk
Medvegy András (3000 m) és a
leány 4x400 méteres váltó.

Kőszegi érmesek: III.kcs. fiú
távolugrás 2. Ughy Barnabás/
ÁH 482, 4x100 m 3. Balog iskola 60,5, lány 60 m 3. Horváth
Amira/BA 5,5 (ef. 8,8) 600 m
1. Szabó Tamara/BA 1:56,5,
magasugrás, 1. Horváth Amira/
BA 140, távolugrás 2. Gérnyi
Zoé 457, 4.kcs. lány 300 m 2.
Pápai Nerina/BA 43,5, távolugrás Pápai Nerina/BA 485.

Kőszegi győztesek és országos meghívási szintet teljesítők:
V. korcsoport lány 1500 m 1.
Iker Natália 4:52,4, 3000 m
10:32,5 fiú 3000 m 1. Medvegy András 9:22,6 VI. kcs. fiú
gerelyhajítás 1. Molnár Mátyás
36,11, 4x400 m 1. Jurisich
gimnázium 3:58,4, lány távolugrás 1. Németh Franciska
460, 1500 m 1. Horváth Zoé
5:13,9, 3000 m 1. Horváth
Zoé 11:23,7, 4x400 m váltó 1.
Jurisich gimnázium 4:34,8.

Két évvel ezelőtti éremtermésén
is javított a Jurisich Gimnázium
az Atlétika Diákolimpia megyei

val és az öregemberkisfiúval kézen
fogva haladunk. A megjelenített
életesemények, de még inkább a
folyamatosan átvedlő színészi játék hatására megtapasztalhatjuk a
„fordított világot”, de – mert bármi
megeshet, és a lelkünknek is jobb
– könnyen visszaképzelhetjük a
helyükre a Weöres Sándor feje fölül
eltűnni vélt falusi csillagokat is.
A nagyszerűen „megkoreografált”
előadás magasra tette a mércét.
Felesleges a régi szólás: „Széna

vagy szalma?” A választáson nem
érdemes sokat gondolkodni. A jó
válasz: Kőszegi Várszínház!
Érdeklődéssel várjuk a folytatást, a
további meglepetéseket. Ami már
biztos: hihetővé vált a Göttingerdokumentumjátékot inspiráló Laoce/Weöres-idézet: „Az ég és a föld
nem emberi; / néki a dolgok, mint
szalma-kutyák. / A bölcs ember
sem emberi; / néki a lények, mint
szalma-kutyák.”
Tóthárpád F.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Nem emberi

Duatlon bajnok csapat
Balatonbogláron rendezték (április 23-24.) az utánpótlás Duatlon
Országos Bajnokságot. A Kőszegi
Triatlon és Úszó Club versenyzői
bővítették a klub dicsőséglistáját.
Egyéniben a junior Hóbor Zalán
ezüstérmet szerzett. Az utánpótlás
összevont ifjúsági-junior csapatversenyben a lányok 3. helyezést értek
el, a fiúk a bajnoki dobogó csúcsára
állhattak. Magyar Bajnok-ok lettek.
A fiú Mix-váltó (fiú-lány vegyes
váltó) a dobogó harmadik fokára
állhatott az UP2 korcsoportban.
Eredmények gyermek lány 16.
Hóbor Enikő, 41. Ürmös Panka,
56. Kiricsi Flóra, 57, Kiricsi Fanni, fiú 39. Gurisatti Péter. serdülő fiú 41. Hóbor Álmos. újonc
1 fiú 9. Gurisatti Ádám, újonc
2 fiú 17. Kovács Levente, 30.
Komjáthy Dávid, 63. Stumpf
Vince. Sprint táv (50 km futás,
20 km kerékpár, 2,5 km futás)
lány junior 5. Kun Tamara, ifjúsági 6. Kulcsár Amira, 9. Stumpf
Anna, csapat UP2 (ifi-junior
összevont) 3. Kőszegi Triatlon
Club (Kun Tamara, Kulcsár Amira, Stumpf Anna), felnőtt 10.
Medvegy Nóra, 15. Pillisz Réka.
fiú ifjúsági 5. Medvegy András,

9. Hóbor Lehel, 30. Varga Tamás, junior 2. Hóbor Zalán, csapat UP2 1. Kőszegi Triatlon Club
(Medvegy András, Hóbor Lehel,
Hóbor Zalán). Mix-váltó gyermek 10. Kőszegi Triatlon Club,
2-es korosztály 3. Kőszegi Triatlon Club (Hóbor Zalán, Kun Tamara, Medvegy András, Kulcsár
Amira), 5. Kőszegi Triatlon Club
(Hóbor Lehel, Stumpf Anna,
Varga Tamás, Básthy Katalin).

Duatlon Diákolimpia

A Duatlon Diákolimpián iskolájukat az Árpád-házit képviselték a
kőszegi triatlonosok. A legértékesebb siker Hóbor Zalán 2. helye a
VI. korcsoportban.
Eredmények I. korcsoport fiúk:
8.Gurisatti Ádám, II. kcs. fiúk:
11. Kovács Levente, 21. Komjáthy Dávid, 44. Stumpf Vince. III.
kcs. lányok 15. Hóbor Enikő,
32. Ürmös Panka, 40. Kiricsi
Flóra, 41. Kiricsi Fanni. fiúk
29. Gurisatti Péter, IV. kcs. fiúk
25. Hóbor Álmos. V. kcs. lányok
5. Stumpf Anna, fiúk 6. Hóbor
Lehel, 19. Varga Tamás. VI. kcs.
fiúk 2. Hóbor Zalán.
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Színre visszük
a nyarat!
www.koszegivarszinhaz.hu

MÁJUS 16-17.

JÚNIUS 16.

Jill Tomlinson: A CICA, AKI HAZA AKART MENNI
A Kőszegi Várszínház és a Mesebolt Bábszínház
bemutatója

Vajda Gergely: ÜNNEPI NYITÁNY a Kőszegi
Várszínház 40. születésnapjára – ősbemutató és B. Britten: NOÉ BÁRKÁJA – Gyermekopera

JÚNIUS 3.

JÚNIUS 18.

GRAND OPENING – Összefogás Koncert
a Savaria Szimfonikus Zenekarral

Alan Ayckbourn: HOGY SZERET A MÁSIK
Orlai Produkció – szereplők: Ötvös András,

Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány
Liszt Ferenc: Les Preludes
Kárpáti Sándor: Feltámadás

JÚNIUS 5.
OPERETT-MUSICAL EST

Fellépnek: Szulák Andrea, Peller Anna,
Szabó P. Szilveszter, Kerényi Miklós Máté

Grisnik Petra, Pataki Ferenc, Ullmann Mónika,
Nagy Dániel Viktor, Edvi Henrietta

JÚNIUS 21.
ÖREGLÁNYOK – szereplők: Papadimitriu Athina,
Kováts Kriszta, Oszvald Marika, Horváth Zsuzsa
JÚNIUS 23.

JÚNIUS 8.

SZERELMES RÖGTÖNZÉSEK – Nagy-Kálózy

A BARÁTSÁG
Arany János és Petőﬁ Sándor levelezése

Eszterrel, Rudolf Péterrel és Kálloy Molnár Péterrel

JÚNIUS 25.

JÚNIUS 11.

ANYATIGRISEK – musical – szereplők: Király Linda,

W. S. Maugham: IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI
Vígjáték két részben,
a Pesti Művész Színház vendégjátéka

Szőlőskei Timea, Fekete Linda, Fehér Adrienn

JÚNIUS 13.
VÁLOGATÁS A SZENTENDREI RÉGI
MŰVÉSZTELEP ALKOTÓINAK MUNKÁIBÓL –
kiállítás

JÚLIUS 1-2.
Győrei-Schlachtovszky: VÍZKERESZTI GRITTI,
AVAGY A BŐRRE MENŐ JÁTÉK - víg farsangi
atrocitás – A Kőszegi Várszínház és a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház közös ősbemutatója
FOLYTATÁS KÖVETKEZIK…
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Múzeum és Könyvtár hírei Programajánló

Natúrparki programok
MÁJUS 14. „CSÖMÖTEI CSEMETE NAP” – aktív családi nap az Írottkő
Natúrparkban
Túrák (gyalogos és kerékpáros), gyerekprogramok, kézművesvásár és foglalkozások, natúrparki finomságok, játék és sok-sok kaland…
Lukácsháza, Csömötei-kilátó, 10.00-17.00 óra. Info: www.naturpark.hu
MÁJUS 16. A JÖVŐ KERTJE a Kárpát-medencében – alkalmazkodó
gyümölcsészet kiállítás
Zwinger-torony, Kőszeg, Chernel u. 16. Kiállítás megnyitó: 14.00 óra.
A kiállítás ingyenesen látogatható 2022. május 28-ig.

MÁJUS 10.

19.30 Régi idők dallamai - Erdő Zoltán tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész koncertje a
Chernel-kertben.
MÁJUS 10. Vezetett séta a Chernel-örökség nyomában
A sétát vezeti: Dr. Mátay Mónika, történész; Találkozó:
Zwinger (Öregtorony) előtt, (Kőszeg, Chernel utca 16.)
17.00-18.30; További információ: 94/200-548, hajnalka.rezner@iask.hu.
MÁJUS 11. 18.00 Árpád tér 13. Megemlékezés Bass Rezső
botlatókövénél. Mindenki hozzon egy szál gyertyát!
MÁJUS 14. Rhododendron túra Kiszsidánytól Kőszegig túra
romantikus kertek kedvelőinek. (Táv: 11 km; Időtartam: 4,5 óra; Túravezető: Hegyvári Ferencné Magdolna (20/446-8024); Találkozó: 9.52 Kiszsidányi autóbusz megálló)
MÁJUS 14. Források nyomában közepes nehézségű túra
(Táv: 16 km. Időtartam: kb. 5 óra 10 perc.; Túravezető:
Jusits Gergely (06 30 343 8349).; Találkozó: 8 órakor
Kőszegen, a Fő téren, a Jézus szíve templom előtt.)
MÁJUS 14. Emlékhelyek Napja alkalmából a vár látogatói ingyen kapnak audio guide-ot.
MÁJUS 15. 17.00 lovagterem Együtt forog a Dance Jam évzáró
műsora.
MÁJUS 15. 18.00 KÖSZHÁZ Micsoda madár Cirákulum koncert
MÁJUS 16-17. Jill Tomlinson: A cica, aki haza akart menni címmel
a Kőszegi Várszínház és a Mesebolt Bábszínház közös
bemutatója a Gyermekszínházi bérletsorozatban.
MÁJUS 21. 15.00 KÖSZHÁZ Borkorcsolya Verseny – Nevezés
14.30-tól egy tálca süteménnyel és recepttel.
MÁJUS 27. 18.00 Trianon hatása Kőszegre - a hétköznapi
ember szemével. Dr. Horváth Sándor néprajzkutató
előadása a Kaszinó szervezésében (dr. Nagy L. EGYMI ).
MÁJUS 28. Virágnéző andalgás vezetett túra az Írottkő Natúrparkban. Találkozó: 9.00, Szénsavas-kút (Kőszeg,
Hemina út eleje); Táv: 20 km; Időtartam: 8 óra; Túravezető: Láng Zoltán (70/403-3219).
MÁJUS 28. „Zenekar a határon” KőszegVáros Koncertfúvószenekara koncertje.
MÁJUS 29. 14.00-17.00 Jurisics Vár Városi Gyereknap
18.00 Szalonna és bandája koncertje
18.00 Hősök Napi megemlékezés, Hősök tornya
MÁJUS 31. Lóránt Gyula Nap – gyermekfoci bajnokság
JÚNIUS 3.
11.00 Országzászló – Megemlékezés a Nemzeti Ös�szetartozás Napja alkalmából,
19.00 Grand Opening Összefogás Évadnyitó ingyenes koncert a Kőszegi Várszínházban. Közreműködik a
Savaria Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Scheer Uwe.
JÚNIUS 4-5. XIV. Kőszeghegyaljai Nyitott Pince Napok
JÚNIUS 5.
20.30 Jurisics vár Operett-Musical est.
JÚNIUS 8.
19.00 Jurisics vár Lovagterem A barátság - Arany
János és Petőfi Sándor levelezése.
JÚNIUS 11. 20.30 Kőszegi Várszínház W.S. Maugham: Imádok
férjhez menni vígjáték két részben.
MÁJUS 21. GYÜMÖLCSÉSZ TÁJSÉTA a kőszegi szőlőhegyen
Találkozó: 10:00 óra, Kőszeg, Koronaőrző Bunker a Kálvária-hegy lábánál.
A sétát vezeti: Láng József
MÁJUS 28. GYÜMÖLCSÉSZ NAP – Hagyományos és természetes gyümölcskertészeti rendezvény
Zwinger-torony 9.00-13.00; Információ: 20/665-5010.
A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.

PRO GR A M O K

Május 31-ig még beküldhetők a „Műtárgymesék” című pályázatunkra
készült irodalmi alkotások!
Nyári táboraink közül az első turnus betelt, az augusztus 1-5-ig tartó
másodikba még van hely. Jelentkezni a www.koszeg-konyvtar.hu honlapról
letöltött és kitöltött jelentkezési lap leadásával, és a 15.000 Ft részvételi
díj befizetésével lehet a gyermekrészlegben, annak nyitvatartási idejében.
Május 25-én, szerdán 10.00 órakor a gyermekrészlegbe Baba-mama
játszóházba hívjuk és várjuk a legkisebbeket.
Május 27-én, pénteken, a Magyar Régészet Napján 9-15 óráig múzeumpedagógiai foglalkozásra várunk óvodás és iskolás gyerekeket az Arany
Egyszarvú Patikába. (Előzetes bejelentkezés a muzped@kvmkl.hu címen
vagy a 06 94 360 259 telefonszámon). 17.00 órakor a Chernel Kálmán
Városi Könyvtárban Pap Ildikó Katalin régész tart előadást „Talpunk
alatt lévő múlt” címmel, amely a Kőszeg belvárosában 2009 és 2012
között végzett régészeti feltárásokról és azok eredményeiről szól.
Június eleji, könyvheti programunkról plakátjainkon, honlapjainkon és a
facebookon olvashatók majd részletek.
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Labdarúgás: Végre három pontok is

Boksz: Öt díjazott

Ha az utolsó mérkőzéstől eltekintünk, jó hónapja volt a Lóránt FC-nek. A
Haladás-Zanat elleni döntetlent két fontos győzelem követte, majd egy
újabb x-szel négymérkőzéses veretlenségi sorozatot sikerült kiépíteni. A
sormintát az április végi vasvári vereség rontja el. A haladás ellen potyogtak a gólok. Háromszor is sikerült megszerezni a vezetést, de az ellenfél mindannyiszor egyenlített. Az 57. percben kialakult a végeredmény.
Rábapaty ellen hátrányból kellett felállni. Az utolsó negyedóra viszont a
kőszegieké volt. Sikerült fordítani, s a 93. percben végképp eldöntötték
a meccset. Szentgotthárdon egygólos mérkőzésen, Szabella találatával a
kőszegieké volt az az egy gól. Körmend ellen az ellenfél szerzett vezetést, de Szűcs 91. percben elért góljával sikerült itthon tartani egy pontot.
Vasváron elkerülte a szerencse a KLFC-t. A 13. percben bekapott öngól
megzavarta a játékosokat, s a következő percben már kettővel ment a
házigazda. Sikerült szépíteni, de Lintner kiállítása után az egyenlítés már
nem jött össze.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség öt kőszegi szakembert illetve versenyzőt
jutalmazott 2021 legjobbjaként. A Magyar Sport Házában Budai Flóra
(Alpokalja Küzdősport Alapítvány) az „Év női serdülő ökölvívója” címet
nyerte el. A Fitt-Box Ökölvívó Egyesületből Hámori Luca a felnőtt nők
között, Buza Rafael a férfi juniorok között érdemelte ki az „Év ökölvívója”
címet. Edzőik sem maradtak ki a díjazottak közül. Finesz Ernő (Alpokalja)
„Az év serdülő” edzője, Varsányi Áron (Fitt-Boksz) „Az év felnőtt és junior
edzője” kitűntető címet kapta.

Jegyzőkönyv: 22. forduló: Haladás VSE-Zanati SE-Kőszegi LFC 3:3 (2:3),
gólok: Kovács (2), Fehér Dániel, 23. forduló: Kőszegi LFC-Rábapatyi KSK 3:1
(0:0), gólok: Szabella, Fehér Dániel, Prán, 24. forduló: Szentgotthárdi VSEKőszegi LFC 0:1 (0:0), gól: Szabella, 25. forduló: Kőszegi LFC-Körmend FC
1:1 (0:0), gól: Szűcs, 26. forduló: Vasvár VSE-Kőszegi LFC 2:1

A kőszegfalvi csapat is jó időszakot tud maga mögött. Gólgazdag mérkőzéseken, egymás után háromszor jöhettek le győztesen a pályáról.
Valamennyi mérkőzést a második félidőben fordították a maguk javára.
Sorkifaludban megtört a jó sorozat. Nyert a házigazda, szépíteni is csak
közvetlenül a lefújás előtt sikerült.
Jegyzőkönyv: 18. forduló: Kőszegfalvi SE-Cáki SE 4:3 (1:1), gólok: Slankovits
(2), Nagy, Pongrácz Zsolt, 19. forduló: Perenye SE-Kőszegfalvi SE 2:4 (2:2),
gólok: Slankovits (2), Pongrácz Dániel, Pongrácz Zsolt, 20. forduló: Kőszegfalvi
SE-Nemeskoltai KSK 6:2 (2:2), gólok: Pintér (2), Pongrácz Dániel (2), Nagy,
Molnár, 21. forduló Sorkifalud-Gy SK-Kőszegfalvi SE 2:1 (2:0(, gól: Kovács.

Kosárlabda: Helyosztó a 9. helyért
A megyei bajnokság (Szombathely Város- és Városkörnyék Bajnoksága)
rájátszásában a KSE az alapszakaszban mindkétszer legyőzött Répcelaki
SE gárdájával vívott két győzelemig tartó csatát. A csapat bízott benne,
hogy az erőviszonyok nem változnak meg és legalább a 9. helyet sikerül megőrizni. Hazai pályán az első lépést sikerült megtenni. Az első két
negyed megnyerése után a harmadikban az ellenfél tett még egy kísérletet az eredmény megfordítására, de a pontgazdag negyed végére csak 3
pontot sikerült faragniuk a hátrányból. A záró játékrész újra a kőszegieké
volt. Két hét múlva a párharc lezárásáért utaztak Répcelakra a kőszegiek.
Szoros mérkőzésen a harmadik negyedben sikerült egy kissé elhúznia a
KSE-nek. Az előny kitartott a záró sípszóig. A csapat így a bajnokságot
a 9. helyen zárta. Horváth Roland volt a csapat legponterősebb játékosa. 16 mérkőzésen dobott 280 pontjával a bajnokság „dobógépei” között is odaért a dobogóra. Semlegesítése egyébként is gondot okozott az
ellenfeleknek. 94-szer kísérletezhetett büntetőből. 56 találata 60 %-os
teljesítmény. Kámán Kristóf 156, Szabó Ferenc 110, Nyilicska Csaba 86,
Zsigmond Balázs 46 pontig jutott. A csapat megérezte Barabás Krisztián
hiányát, aki csak kevés mérkőzésen tudott pályára lépni. Rutinja és pontjai
egyaránt sokat jelentettek volna. Nyilicska Csaba is csak 8 mérkőzésen
lépett pályára: bátor betörései színesebbé tehették volna a csapat támadó
taktikáját. Zsigmond Balázs valamennyi mérkőzésen pályára lépett.
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Eredmények: Rájátszás 1. mérkőzés Kőszegi SE-Répcelaki SE 57:44 (13:6,
11:9, 19:22, 14:7), legjobb dobók: Horváth I. 21/9, Nyilicska 20, Rájátszás
2. mérkőzés Répcelaki SE-Kőszegi SE 50:58 (9:13, 14:12, 12:17, 15:16),
legjobb dobók: Horváth I. 19, Kámán 17, Nyilicska 14. A csapat tagjai (zárójelben a dobott pontok): Bagi Milán (73), Barabás Krisztián (38), Horváth
Roland I. (320), Horváth Roland II. (34), Kámán Kristóf (156), Nemes Gábor
(7), Nyilicska Csaba (86), Nyúl Krisztián (25), Prekker János (22), Szabó Ferenc
(110), Szakos András (7), Zsigmond Balázs (46).

Ifjúsági EB

Buza Rafael képviselte Magyarországot a Szófiai Ifjúsági Európa
bajnokságon, Bulgáriában (április
14-22.). 24-en indultak Buza
súlycsoportjában a 63,5 kg-ban.
Első mérkőzését az izraeli Benny
Tomerrel szemben a harmadik
menetben döntő fölénnyel nyerte.
A következő körben a Cseh Samuel Korcek sem tudta megállítani.
Az első két menetet lendületes,
magabiztos boksszal hozta. A
harmadik menetre alábbhagyott
a lendülete, de az egyhangú pontozás nem lehetett kérdéses. A
grúz Demur Kajaival már a négy közé kerülésért, tehát éremért ment a
harc. Győzött a kétszeres Európa Bajnok grúz, de a második és harmadik
menetben Buza igencsak megnehezítette a dolgát.Több erős ütést is bevitt,
egyszer talán számolni is lehetett volna az ellenfélre. Rafael tovább készül
a Gymnasiadéra és a világbajnokságra, ahol talán sikerülhet a visszavágás.

Hírek az Alpokaljától

Nem telnek unalmasan az Alpokalja Küzdősport Alapítvány sportolóinak
napjai. A hónap elején, eisenstadti (Ausztria) sportbarátaik meghívásának eleget téve látogattak el hozzájuk közös kesztyűzésre. A közös munka
hozadékaként Lakotár Hanna meghívást kapott Eva Vorarberger profi világbajnok edzőtáborába. A Szombathelyi Haladás versenyzőivel is sikerült
közös edzést tető alá hozni.
Április 15-16-án Horváth Dzsenifer az I. Bakony Balaton Kupán, a nemrég
átadott, impozáns felsőőrsi csarnokban lépett szorítóba. Mindkét mérkőzését
megnyerte, s a szakmai zsűri a torna legjobb női ökölvívójának választotta.
A Kóczián Kupa III. fordulójában, Budapesten, a Madárfészek Ökölvívó
Akadémia Kellner Ferenc Sportközpontjában Hauer Dávid (serdülő 52 kg)
aranyéremmel, Horváth Dzsenifer (serdülő 44 kg) és Budai Flóra (serdülő
75) ezüsttel zárta a versenyt.

Diáksport
Mezeifutás: Jurisich ezüst
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Kőszegi SE-t Pusztai Bianka (50 kg) képviselte, akit édesapja Pusztai Szilveszter készített fel
a versenyre, s kísért el az OB-re. A legjobb 16
között kezdte a versenyt. Az elődöntőig jutott,
ahol nagy küzdelemben szenvedett vereséget. A
bronzmérkőzésen javított, így a Magyar bajnokság bronzérmének örülhetett.
Országúti siker

A Koronavírustól tartva, már az ősszel megrendezték a megyei Mezeifutó Diákolimpiát.
Az akkor elért eredménnyel továbbjutók, április
6-án, az országos döntőn, a gödöllői repülőtéren küzdöttek meg a minél jobb helyezésekért.
A Jurisich gimnázium hatodik korcsoportos leány
csapata iskolatörténeti sikert ért el: a dobogó
második fokára állhattak. A Jurisich még egy 8.
helyezést is begyűjtött a csapatversenyekben. A
Balog iskola három csapattal képviseltette magát. Az eredménylistájuk egy-egy 4. 11. és 30.
helyezés. Az Árpád-házi iskola két csapata is 6.
helyen zárta a versenyt. Egyéniben Iker Natália
a Jurisichból egy hellyel szorult le a dobogóról.
Korosztályában Hóbor Enikő (Árpád-házi), Horváth Zoé, Medvegy Nóra, Hajas Martina és Medvegy András (mind a négyen JMG) ért még az
első húsz között célba.
Eredmények (Dobogósok és továbbjutók) II. kcs.
lány (1500 m, 224 induló, 38 csapat) csapat 11.
Balog iskola 346 hsz. fiú (2000 m, 239 induló,
41 csapat) csapat, 6. Árpád-házi 278 hsz. (21.
Bozzay Boldizsár 34. Kovács Levente, 109.Vámos
Miklós, 114. Lamp Olivér, 168. Németh Ákos). III.
kcs. lány (2000 m, 224 induló, 39 csapat) csapat
4. Balog 267 hsz. (31. Szabó Tamara, 41. Horváth
Amira, 86. Gergye Liliána, 109. Gérnyi Zoé, 136.
Németh Mira), 6. Árpád-házi 321 hsz. (19. Hóbor
Enikő, 46. Ürmös Panka, 116. Kiricsi Flóra, 140.
Kiricsi Fanni), fiú (2500 m, 227 induló, 38 csapat)
egyéni 125. Gurisatti Péter/ÁH 10:43. IV. kcs
lány (2500 mn 213 induló, 35 csapat), fiú (4000
m, 201 induló, 33 csapat) egyéni 86. Hóbor Álmos/ÁH 16:21, V. kcs lány (3000 m, 155 induló,
27 csapat) egyéni 4. Iker Natália/JMG 10:53, 71.
Bozsó Fanni/JMG 13:34, csapat 8. JMG 239 hsz.
(4. Iker Natália, 71. Bozsó Fanni, 73.Tihanyi Luca,
91. Szabó Gabriella, 122. Sárközi Tirza), fiú (4500
m, 172 induló, 29 csapat) 13. Medvegy András/
JMG 16:21. VI. kcs lány (3000 m, 78 induló, 12
csapat) egyéni 11. Horváth Zoé/JMG 12:03, 15.
Medvegy Nóra/JMG 12:20, 3. Hajas Martina/JMG
12:59, csapat 1. Jurisich 73 hsz. (11. Horváth
Zoé, 15. Medvegy Nóra, 18. Hajas Martina, 29.
Zaicz Réka, 64. Ambrus Angelika), fiú (5000 m,
123 induló, 20 csapat) egyéni 70. Pillisz Ákos/
JMG 20:50.

Pusztai Bianka bronzérmes
Tatabányán rendezték a birkózók Diák I-es korosztály országos bajnokságát (április 23.). A

Jelencsics Alíz, az Árpád-házi iskola) diákja 1. helyezést ért el a Debrecenben megrendezett Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntőjén
U13 korosztályban. Remek tempójával az igazoltak között is dobogós helyen ért volna célba.
Körzeti foci
A Lóránt Gyula Sporttelepen lezajlottak a körzeti
Labdarúgás Diákolimpia küzdelmei (április 4. és
26.). Három korcsoportban az Árpád-házi iskola
végzett az élen. A III. korcsoport tornáját a Bersek
iskola nyerte, s jutott a megyei döntőbe. Az I. és
III. korcsoportban a második helyezett is indulási
jogot szerzett a megyei versenyre. Mindkettőt a
Balog iskola harcolta ki. A III. korcsoportban hat
iskola indult. 15 mérkőzés után hirdettek győztest.
Eredmények: I. korcsoport 1. Árpád-házi 18: 3,
9 pont, 2. Balog 6 pont, 3. Bersek 3 pont, 4. Tolnay 0 pont. II: kcs. 1. Árpád-házi 19:0, 7 pont, 2.
Balog 16:0, 7 pont, 3. Tolnay 3 pont, 4. Bersek 0
pont. III. kcs. 1. Bersek 15:1, 11 pont, 2. Balog
7:1, 11 pont, 3. Tolnay 10 pont, 4. Bük 6 pont, 5.
árpád-házi 3 pont, 6. Csepreg 0 pont. IV. kcs. 1.
Árpád-házi 9:2 9 pont, 2. Bersek 4 pont, 3. Balog
3 pont, 4. Tolnay 0 pont.

Foci megyei elődöntő
Nem járt sikerrel a Jurisich gimnázium fiú csapata a Labdarúgás Diákolimpia megyei elődöntőjén, Vépen (április 12.). A rajton büntetőkkel
elveszített mérkőzést két vereség követte. A torna negyedik helyén zártak.
Fair Play Cup
Lezajlottak a Magyar Labdarúgó Szövetség
amatőr labdarúgóknak kiírt középiskolás bajnok-
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ságának tavaszi fordulói. Mind a fiúknál, mind a
lányoknál nyolc csapat nevezett. A csoportmérkőzéseket őszi-tavaszi körmérkőzéses formában
rendezték Szombathelyen, az Illés akadémia pályáján. A Jurisich gimnázium csapatainak, az őszi
mérkőzések után, a kiegyensúlyozott mezőny miatt volt esélye csoportjuk első két helyén végezni és bejutni a megyei döntőbe. A fiúknak nem
sikerült. Egy büntetőkkel elveszített döntetlennel
és két vereséggel búcsúztak. A lányok megnyerték a tavaszi kört, s első helyen jutottak a megyei
döntőbe. Két mérkőzésen a rendes játékidőben,
egyen büntetőkön vívták ki a győzelmet. A megyei döntőn sokat ígérően kezdtek. A 4:0-ás sikert nem követte folytatás. Egy mérkőzést a rendes játékidőben, egyet büntetőkkel veszítettek
el. Bronzérmet nyertek. Érdekességek: Egyetlen
csapatnak a JMG-nek volt pozitív a gólkülönbsége. A második helyezett egyetlen gólt sem rúgott
a mérkőzéseken (igaz nem is kapott): valamenynyi pontját büntető párbajban szerezte.
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A Jurisich lánycsapatának eredményei a
megyei döntőn: Jurisich-„Rázsókák”/Körmend
0:4, Jurisich-PTE/Szombathely (Szent-Györgyi)
0:0 (büntetők: 1:2), Jurisich-Orlay/Szombathely
0:1. Tabella: 3. Jurisich 3 mérkőzés/1 győzelem/
1 győzelem büntetőkkel /0 vereség büntetőkkel/
1 vereség/ 4:1/ 4 pont. Felkészítő: Tóth Botond.

Gymnasion 2022
Két év „vírusszünet” után újra megrendezték az
Arany János Tehetséggondozó Program iskoláinak bonyhádi sporttalálkozóját a „Gymnasion”-t.
A háromnapos (április 8-10.) rendezvényen 19
iskola vett részt. Kosárlabdában a Jurisich gimnázium leány csapata első helyen végzett. A fiú
focicsapat 4. helyen zárt. Finta Hanna sakkban
harmadik lett. Orovecz Diána nyakába ezüstérmet akasztottak asztaliteniszben és lövészetben.
Lövészetben Tőke Anna is felállhatott a dobogó
harmadik fokára. Fiú asztaliteniszben Gombás
Marcell bronzérmes lett.
Asztalitenisz Bersek-Kupa
Április 11-én 55-en álltak asztalhoz a Bersek
iskola névadójáról elnevezett asztalitenisz versenyen. A Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség által támogatott rendezvényt a szövetség részéről
Tihanyi Tibor és Segyevi Sándor koordinálta. Jó
hangulatban, izgalmas mérkőzések után hirdettek győzteseket.
Eredmények fiúk II. korcsoport 1. Csánits Máté/
BA, 2. Rába Levente/BE, 3. Kovács Krisztián/NL
és Dudás Noel/BA. III. kcs. 1. Alasz Marcell/BE,
2. Zsoldos Szebasztián/BE, 3. Frank Benedek/CSE
és Szabó Trisztán/BA. IV. kcs. 1. Kiss Boldizsár/BA,
2. Vigh Péter/CSE, 3. Tamási Joel/BE. lányok II.
kcs. 1. Kovács Patrícia/BE, 2. Ódor Hajnalka/BA,
3. Rádi Zselyke/BA és Mozsolicz Jázmin/BE. III.
kcs. 1. Bóczán Lili/BA, 2. Pintér Adrienn/NL, 3.
Oláh Szabina/NL, és Garamszegi Abigél/BE. IV.
kcs. 1. Polyák Mercédesz/BA, 2. Bokor Gréta/BA,
3. Horváth Virág/BE és Lipkovics Vanda/BE.
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