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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

RESTAURÁLTÁK
A vár belső kaputornyának emeleti 
kápolnáját Esterházy Pál már kőszegi 
birtoklásának kezdetén, 1693-ban új 
oltárképpel gazdagította. A gyermekét 
ölében tartó Nikopoia (Győzelem-hozó) 
Mária egy Konstantinápolyból Velen-
cébe került, középkori kegykép ékkö-
vekkel kirakott másolata. Jelentőségét 
mutatja, hogy 1771-ben befoglalták 
az Esterházy Fényes Miklós herceg által 
készíttetett, nagyobb barokk oltárba. A 
kétoldalt Szent Péter és Pál szobrával, 
felül az Atyaistent ábrázoló festménnyel, 
sugárkoszorúval és családi címerrel dí-
szített, magas faépítmény kedvéért el-
bontva a toronyszintek közötti födémet, 
kétszintes, zárt kápolnát alakítottak ki. 
1963-ban a feltárt középkori udva-
ri átjáró miatt helyezték át az értékes 
oltárt a torony külső falához, a lép-
csőfeljáró mellé. A kápolnába sajnos 
most sem kerülhetett vissza. 2009-
ben a vár felújítás miatt szükségessé 
váló bontás után a sérülékeny, festett, 
aranyozott elemeket öt évig egy erre a 
célra alkalmatlan helyiségben őrizték. 
Elismerésre méltó, komoly eredmény, 
hogy az önkormányzat 2016-ban az 
NKA Örökségvédelmi Kollégiuma által 
kiírt pályázaton bruttó 30 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert, 
amiből 2018 tavaszára Tuskán József és 
Szathmáry Péter faszobrász-, valamint 
Heitler András és Gyarmati András fes-
tőrestaurátorok keze munkája nyomán 
megvalósulhatott a restaurálás. Kár, 
hogy a tisztítás során eltűntek az év-
századok során egymásra rakódó, más-
más ízlést tükröző festésrétegek, hiszen 
közülük, kiegészítve, csupán a legalsó 
maradhatott meg. Nagyobb lenne az 
öröm, ha az oltár mellé visszakerülhetne 
a hozzá tartozó, 19. századi kovácsolt-
vas mellvédrács is, amely ismét méltó 
módon zárhatná le a körülötte kialakult, 
kis teret.

Mentényi Klára  
Fényképezte: Kámán Zoltán

A VÁRKÁPOLNA ESTERHÁZY-OLTÁRA
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

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

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: június 6.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: június 13.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: május 16.
DR. NAGY EDINA aljegyző: május 23.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

KAPY FERENC az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
május 28-án (hétfőn) 17 és 18 óra között fogadóórát tart,

PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
május 31-én (csütörtökön) 15 és 16 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
június 6-án (szerdán) 17 és 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
 A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

                    SZAKORVOSI
                    teljes körű

                   SZEMVIZSGÁLAT,
                  VÉNY felírás!

Készíttesse nálunk szemüvegét és
990 Ft-ért NAPSZEMÜVEGET
választhat mellé!

DIOPTRIÁS napszemüveglencsék 20% 
FÉNYRE SÖTÉTEDŐ szemüveglencsék 25% 

MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék 30%                     
                      kedvezménnyel!

az akciók részleteiről érdeklődjön üzleteinkben

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám június 18-án jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Lomtalanítás Kőszegen
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ér-
tesíti a lakosságot, hogy az alábbi ütemezés szerint lomtalanítást végez.
Kérjük, hogy a megjelölt utcákban és napon reggel 7.30-ig a rend-
szeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttá-
roló edényzetben a méretük miatt el nem helyezhető), feleslegessé vált 
tárgyakat szállító járművel megközelíthető közterületre szíveskedjenek 
kihelyezni. 
Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Kőszegi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. 

NEM SZÁLLÍTJA EL
a bontási hulladékot (pl. ablak, WC csésze), törmeléket, zöldhulla-
dékot (ág-nyesedék), lapátos árut, autógumit, veszélyes hulladékot 
(elem, akkumulátor, festékes doboz stb.), elektronikai hulladékot, 
valamint a szabványos edényzetben is elhelyezhető kommunális 
hulladékot, EZEK KIRAKÁSÁT KÉRJÜK MELLŐZNI!
Az elszállítás a megjelölt napon 7.30–16.00 óra között történik.

2018. május 15. (kedd)
Rákóczi F. u., Pogányi u; Fő tér, Kossuth u., Munkácsy M. u., Szűk köz, 
Liszt F. u., Táncsics M. u., Kiss János u.

2018. május 16. (szerda)
Temető u., Fenyő u., Diófa u., Hermina u., Szeder u., Park u., Szabóhe-
gyi u.  Kökény u., Berkenye u., Hunyadi u., Szent Imre herceg. u.

2018. május 17. (csütörtök)
Sánc u., Petőfi tér, Szent Lénárd u., Sáncárok u., Gábor Á. u., Forintos 
M. u.,  Alsó krt., Kórház u., Téglás köz, Strand sétány

2018. május 28. (hétfő)
Károlyi M. u., Bercsényi u., Sigray J. u., Rómer F. u., Űrhajósok útja, 
Posztó u., Írottkő u.

2018. május 29. (kedd)
Velemi u., Rohonci u., Faludi F. u., Tüskevár u., Gyöp u., Deák F. u., 
Dr. Ambró Gy. u., Lóránt Gy. u., Kövi dűlő; Posztógyári u., Vízmű u.

2018. május 30. (szerda)
Gyöngyös u., Árpád tér, Dózsa Gy. u., Malomárok u., Puskapor u., 
Auguszt J. u., Bajcsy-Zs. u., Tanítóképző u., Mecséry F. u., Meskó u., 
Sziget u., Kálvária u., Erdő u., Királyvölgyi u.

2018. május 31. (csütörtök)
Felső krt., Munkás u., Lehmann G. u., Bezerédi u., Bertalan E. u., Ól-
modi u., Sörgyár u., Borsmonostori u., Herman O. u., Vámház u., Rőti-
völgyi u., Borostyánkő u., Lékai u., Kethelyi u.

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesí tése tárgyában: 
 Kőszeg, 6025 hrsz-ú 1558 m2 nagyságú zártkerti művelés 
alól kivett terület. További információ a Kőszegi Közös Önkor-
mányzati Hivatal faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint 
Németh Ildikó ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).
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KUGA
5 940 000 Ft-tól*

Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az ajánlat érvényes Kuga Business Technology 1.5l EcoBoost 120 LE EUR6 2WD M6 modellre, alap színben, 2018.05.10-31-ig kötött vevőszerződés és 

2018.09.30-ig történő forgalomba helyezés esetén. A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,4/100 km, CO2 kibocsátás: 115-171 g/km

Közvilágítás
A képviselők április 26-án arról dön-
töttek, hogy elindítják a városi köz-
világítás fejlesztését. Huber László 
polgármester szavai szerint ennek 
egyik indoka, hogy a 2000-es évek 
elején elvégzett korszerűsítés ideje 
lejárt, a világítási rendszer elörege-
dett, egyre többször jelentkezik al-
katrész ellátási probléma, a használt 
lámpatestek gyártása megszűnt. 
Terplán Zoltán kérdezte, hogy az 
új lámpatestek fényereje eléri-e a 

jelenlegit, vagy meghaladja azt. A 
határozott válasz szerint a lakossá-
got hátrány nem éri.
Az elhangzottak szerint elsődleges 
célként szerepelhet az energia ma-
ximális megtakarítása, de ennek 
következménye lehet a kedvezőt-
lenebb fényviszonyok kialakulása.  
A másik módozat szerint is LED 
lámpák beépítése jelenti a fejlesz-
tést, de megtörténik a tervezés és a 
méretezés az érvényes szabványok 
szerint. A Kőszegre vonatkozó elő-
készítés műszaki dokumentációjá-
ban mérésekkel egyedileg megha-

tározzák minden utca, közlekedési 
csomópont fényviszonyaira az el-
várt értékeket. Ennek pontos tel-
jesítése érdekében, a pályázat ki-
írására a képviselők döntése szerint 
felkérték dr. László Viktor (TiViAn 
Kft.) felelős akkreditált közbeszer-
zési szaktanácsadót.
Az előterjesztés és a döntés is tar-
talmazza, hogy a korszerűsített 
rendszerrel 15 év legyen a szolgál-
tatás időtartama, a beruházás költ-
sége halasztott fizetéssel történjen 
az energiamegtakarításból szárma-
zó költségcsökkenés felhasználásá-
val, önrész hozzátétele nélkül.
Plechl Tibor javasolta az önkormány-
zat kölcsönfelvételét a beruházás 
megvalósítására. Ezt dr. Zalán Gábor 
jegyző nem tartotta megvalósítha-
tónak, mert nagyon korlátozottak 
az önkormányzatok kölcsönfelvételi 
lehetőségei. Az új közvilágítási rend-
szer a kalkulációk szerint 50 %-os 
energiamegtakarítást eredményezhet.
A műszaki paramétereket is tartal-
mazó pályázati kiírásról a képvise-
lők a májusi testületi ülésen dön-
tenek. A tervek szerint a beruházás 
még ebben az évben megtörténik.

KZ

Orvosi rendelés változása
A háziorvosi rendelések időtarta-
mai 2018. május 07-től dr. Hang 
Dóra tartós helyettesítése miatt az 
alábbiak szerint módosulnak:
– Dr. Pusztai Szilveszter és dr. 
Pusztai Gergő rendelése kedden 
12.30–15.00-ig, illetve szerdán 
9.00-12.00-ig tart. (kedden 15.00-
17.00 között kizárólag receptkiadás)
– Dr. Hang Dóra helyettesíté-
se: hétfő: 07.30–10.00 • kedd 
15.00–17.00 • szerda 07.30–

09.00 (Minden páros héten 
Kőszegfalván van csak rendelés) • 
csütörtök 13.00–15.30 • péntek 
13.00–15.30. A keddi rendelésre 
telefonos bejelentkezés szüksé-
ges időpont egyeztetés miatt! Tel: 
94/360-287.
Kérem, a betegek szíves megérté-
sét, türelmét és együttműködését 
az elkövetkezendő időkben a zök-
kenőmentes ellátás érdekében. 

dr. Pusztai Gergő háziorvos

Kinevezések
Április 26-án hozott döntésével 
a képviselő-testület egyetértett 
azzal, hogy a Kőszegi Béri Balog 
Ádám Általános Iskola intézmény-
vezetői feladatainak ellátásával 
Nemesné Erdősi Tímea kerüljön 
megbízásra. 
Ugyancsak egyetértettek a kép-
viselők azzal, hogy a Budaker 
Gusztáv Zeneiskola – Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményveze-
tői feladatainak ellátásával Csu-
káné Szász Judit kerüljön meg-
bízásra. A kinevezésekről szóló 
döntés a tankerület hatáskörébe 
tartozik. 

•
Révész József ismét elnyerte a 
képviselők bizalmát, az április 26-
án tartott testületi ülésen 2018. 
június 1-től, öt év időtartamra 
megbízták a Kőszegi Városi Múze-
um igazgatói feladatainak ellátá-
sával. A miniszter nevében eljáró 
Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár Révész Józsefet alkal-
masnak tartja a magasabb vezetői 
feladatok ellátására.
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Éppen egy évvel ezelőtt tájékoz-
tattam Önöket „Első kézből” arról, 
hogy mely pályázataink nyertek tá-
mogatást a Széchenyi 2020 prog-
ram TOP forrásaiból. Akkor még a 
támogatási szerződések megkötése 
előtt voltunk, azóta viszont már az 
elnyert összegek is megérkeztek, és 
a Kincstárnál elkülönített számlán 
várják a felhasználásukat. Ezennel 
szeretnék röviden tájékoztatást 
adni Önöknek, hogy az egyes pro-
jektjeink most éppen hol tartanak.

Óvodák
Legjobban a két „Gyermekellátási 
szolgáltatások fejlesztése” című pro-
jektünk áll, mert már a közbeszer-
zési eljárások lebonyolódtak, és a 
képviselő-testület döntést is hozott. 
A projektek keretében minden óvo-
dánkat szeretnénk felújítani, melye-
ket két csoportra osztottunk fel. Az 
egyik projektbe a Központi és a Fel-
sővárosi Óvoda tartozik, a másikba 
az Újvárosi és a Kőszegfalvi Óvoda. 
Az előzőkre érkezett érvényes ár-
ajánlatok eredményessége miatt a 
kivitelezést még ezen a nyáron el 
tudjuk végeztetni. Sajnos az utóbbi 
két óvodára nem érkezett megfelelő 
árajánlat, ezért azok megvalósítása 
későbbre tolódik, mivel új eljárást 
kell lefolytatni.

Csapadékvíz elvezetése
Folyamatban van a közbeszerzési 
eljárás a „Csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztése” című projek-
tünkhöz. Ha az eljárás eredményes 
lesz, akkor a kivitelezés optimális 
esetben a nyár végén elkezdődhet. 
Ez erősen érinteni fogja a Bajcsy-
Zsilinszky, az Auguszt János és 
Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpont körüli utcákat. 
Ennek a projektnek lesz egy 2. 
üteme is, melynek tervezése, illetve 
engedélyeztetése folyamatban van.

Városmajor, piac
Úgy gondolom, hogy nagy várako-
zás előzi meg a Városmajor átépíté-
sét az új piac kialakításával. Jelen-
leg a tervek engedélyeztetése zajlik, 
illetve folyamatban van a tűzoltó-
ság új helyének az építése, mely 

augusztusban el is készülhet. A 
tűzoltók átköltöztetése elengedhe-
tetlen feltétele a projekt megvaló-
sításának! Ezzel kapcsolatban min-
den akadály elhárult, a kivitelezés 
2. ütemére vonatkozó szerződést 
a képviselő-testület döntése értel-
mében a Szárnyas Kft-vel megkö-
töttük. Elkészültek a Kossuth L. u. 
3. sz. emeleti lakásainak fűtéskor-
szerűsítésének tervei. Az átalakítás 
a fűtési szezon kezdetére elkészül, 
mely szintén fontos feltétele a pro-
jekt megvalósításának. Az érintett 
ingatlantulajdonosokkal sikerült 
megállapodni, illetve megvásárol-
tuk már a Kratochwill-ház hátsó 
ingatlanrészét, ahol a nyilvános 
WC és különböző tárolók lesznek. 
A kivitelezésre vonatkozó ajánlat-
tételi felhívást várhatóan még az 
első félévben közzétehetjük, mely-
nek eredményessége esetén ősszel 
elkezdődhetnek a munkálatok a 
Városmajor területén. Természete-
sen a munka java része jövőre fog 
megtörténni, mely előreláthatóan a 
nyár elejére el is készülhet. A „Zöld 
város” program részeként nem csak 
a Városmajor fog megújulni, hanem 
a Várkörnek a Fő tér – Gyöngyös 
utca közötti szakaszát is átépítjük, 
mely terveink szerint  2019 őszére 
megvalósulhat. Jelenleg ennek a 
tervezése zajlik, az elkészült ter-
veket majd bemutatjuk Önöknek a 
véglegesítés előtt.

Új közutak és kerékpárutak
Jelentős változást fog hozni a vá-
ros déli részének közlekedésében 
a megépítendő Pogányi út foly-
tatása. Ez azonban csak a jövő 
évben kerülhet megvalósításra, 
viszont a Gábor Áron és a Forintos 
Mátyás utcák átépítése, felújítása 
és kerékpárút kijelölése még eb-
ben az évben megtörténik. Ezzel 

együtt a Rákóczi úton a Forintos 
M. és a Szent Lénárd utcák között 
kerékpárutat építünk. Mindezek 
kivitelezésére közbeszerzési eljá-
rást kezdeményezünk, melynek 
eredményét várhatóan még ezen 
a nyáron állapíthatja meg a képvi-
selő-testület. A közlekedésfejlesztés 
2. ütemében a Kiss János utcát sze-
retnénk felújítani. Ennek a tervezé-
se folyamatban van, a kivitelezése 
jövőre a Várkörrel együtt fog meg-
történni. Felújítás után az utcán 
elsősorban kerékpáros forgalom le-
het, gépjárművel csak az ott lakók 
hajthatnak be. Az ezzel kapcsolatos 
egyeztetéseket még el kell végez-
nünk. A közlekedésfejlesztéshez, 
illetve a biztonságos kerékpározás 
feltételeinek kialakításához tartozik 
a Vas Megyei Önkormányzat koor-
dinálásával megvalósuló kerékpár-
út, mely a Pogányi út mellett ha-
ladva, a Rákóczi úti körforgalmon 
keresztül az Abért-tóig fog vezetni. 
Jelenleg a tervek engedélyeztetése 
zajlik, a kivitelezés várhatóan jövő-
re történhet meg.

Közös (intermodális) autóbusz 
és vasúti pályaudvar
A KRAFT forrásaiból fog megvaló-
sulni a legnagyobb kihatású közle-
kedésfejlesztése a városnak, mely a 
GYSEV-vel szorosan együttműköd-
ve egy új intermodális pályaudvar 
létrehozását jelenti. Ezzel kapcso-
latban a közelmúltban egyeztetésen 
voltunk a Közlekedéstudományi In-
tézet szombathelyi irodájában, me-
lyen a GYSEV mellett részt vettek a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 
a NYKK Zrt. vezetői és a tervező cé-
gek szakemberei is. Az intermodális 
pályaudvar kialakításával együtt, 
illetve azt kissé megelőzve a GYSEV 
fejleszteni fogja a Szombathely – 
Kőszeg vasútvonalat és a kőszegi ál-

lomás épületét, valamint megépítik 
a közös peront és a kiszolgáló uta-
kat, kerékpártárolókat. Ezt követően 
kerül áthelyezésre az autóbusz pá-
lyaudvar a vasútállomás területére 
és ezzel párhuzamosan lesz elindít-
va az új helyi közösségi közlekedés 
is, korszerű környezetbarát hibrid 
vagy elektromos autóbuszokkal. 
Erre viszont még néhány évet vár-
ni kell, mert az engedélyes tervek 
várhatóan 2020-ra készülhetnek 
el. Jelenleg a megvalósíthatósági 
tanulmány készítése zajlik, mely 
őszre lesz kész. Ebben a témában 
még biztosan több alkalommal is 
fogunk jelentkezni, illetve lakossági 
fórumot tartani.

Turizmusfejlesztés
Egy beadott pályázatunk még el-
bírálásra vár, mely a turizmus fel-
tételeit javítaná. Ennek fő eleme az 
Ausztriába vezető kerékpárút meg-
építése lenne. Ez mellett fejleszte-
nénk a városi információs rendszert 
és a rendezvények infrastrukturális 
feltételeit, valamint a városháza 
melletti ún. gyilokjárót tennénk 
turisztikailag érdekessé. A pályá-
zatunk elbírálása a közeljövőben 
várható, melynek eredményéről 
természetesen tájékoztatni fogjuk 
Önöket. 

Huber László
polgármester

KIADÓ GARÁZSOK!
2018 októberétől KŐSZEGEN mobilgarázsok kiadók. 

(minimálisan bérelhető időszak 1 év)
Helyszín: Tesco melletti autós telep

3m x 6m: 15.000 Ft/hó; 4,5m x 6m: 22.500 Ft/hó
Kaució szükséges!

Érdeklődni hétköznap, munkaidőben, az alábbi telefonszámon lehetséges:
+36 70 3884761
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Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
2017-ben 53 db programot szer-
vezett, ezek megvalósítását 110 fő 
önkéntes segítette 1110 munka-
órában. Április 26-án terjedelmes 
beszámolóban – Somogyi György-
né titkár összeállítása alapján 
– ismertették a képviselőknek az 
elmúlt évben elvégzett szerteágazó 
tevékenységet. Szóbeli kiegészí-
tésében Bakos György elnök el-
mondta, hogy az önkormányzattal 
kötött szerződés alapján a turisták 
által fizetett idegenforgalmi adót 
teljes egészében a város átadja az 
egyesületnek, a bevétel a turizmus 
fejlesztését szolgálja. Az idei évtől 
erre a célra már másfél millió Ft-
tal fordíthat többet az egyesület. 
Alaptevékenységükhöz tartozik a 
környezetvédelem, és az idei esz-
tendőtől ennek fejlesztését terve-
zik a területek többszöri közösségi 
hasznosításával. Az elhangzottak 
szerint ennek rendszere még kidol-
gozás alatt van, és ehhez szükség 
lesz iskolák, egyesületek, intézmé-
nyek csatlakozására.

ALPANNONIA 
TÚRANAP 

12 ÓRA: MAGYAR-NÉMET NYELVŰ  ÖKUMENIKUS 
ISTENTISZTELET AZ ÍROTTKŐ-KILÁTÓNÁL 
TOVÁBBI PROGRAMOK: FÚVÓSZENE, BÜFÉ 

EGÉSZ NAP INGYENES AUTÓBUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK A 
KŐSZEG – VELEM – HÖRMANN-FORRÁS ÚTVONALON. 

INDULÁSI IDŐPONTOK KŐSZEGRŐL: 9.00,  10.40,  12.30,  14.10 
ÉS 16.20 ÓRAKOR, VISSZAINDULÁS A HÖRMANN-FORRÁSTÓL: 

9.50,  11 .45,  13.20,  15.30 ÉS 17.10 ÓRAKOR  

2018.  MÁJUS 26.  SZOMBAT 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
ÍROTTKŐ NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET 

9730 KŐSZEG, FŐ TÉR 2., TEL: +36 94/563-121  
E-MAIL: INE@T-ONLINE.HU,  

WWW.NATURPARK.HU

NEMZETKÖZI 
TÚRATALÁLKOZÓ AZ 

ÍROTTKŐN

VEZETETT TÚRÁK INDULNAK  
AZ ALÁBBI ALPANNONIA 

TELEPÜLÉSEKRŐL: 
• KŐSZEG, TOURINFORM IRODA  
ELŐL 8 ÓRAKOR (TÚRAVEZETŐ:  

BOGÁTI ANDRÁS, TEL: 30/252-3488) 
• VELEM, BUSZFORDULÓBÓL   

9 ÓRAKOR (TÚRAVEZETŐ: FOGARASI 
JÁNOS, TEL: 30/447-0342) 

A turizmus területén történt vál-
tozásokról Győrffy Gábor TDM-
menedzser a bőséges írásbeli be-
számolóját szóban is kiegészítette. 
Eredményként említette, hogy az 
elmúlt évben a Kőszegen igénybe 
vett vendégéjszakák száma 11%-
kal növekedett az előző évhez ké-
pest. A városi múzeumokat tavaly 
az első negyedévben háromezer 
fő látogatta, idén már négyez-
ren. Egyre közelebb áll a turisták 
számára egy komplex belépőjegy 
konstrukció kialakítása. Remény 
van arra is, hogy a Kéktúra és az 
alpannonia útvonalhálózat Kő-
szegen kapcsolódjon össze, amely 
ugyancsak növelheti a vendégéj-
szakák számát.    
Kiss Péter szavai szerint a TDM-
menedszer munkába állásával 
korszakváltás történt a kőszegi tu-
risztika területén. Huber László pol-
gármester szerint nagyon jó irány-
ba halad a város turizmusa, több és 
újabb lett a programkínálat a kő-
szegiek és a turisták felé egyaránt. 
Rába Kálmán szavai szerint elis-

Négycsillagos szálloda?? merendő minden munkára fordított 
perc, amelyet Kőszeg turizmusa 
érdekében végeznek a Natúrpark-
ban. Básthy Béla alpolgármester 
szerint az egyesület sokat tett azért, 
hogy látogatottság szempontjából 
erősödjenek a gyengébb forgalmú 
hónapok. Szavai szerint arra kell 
venni az irányt, hogy a turizmus fej-
lesztése, annak bevételeiből, illetve 
pályázati pénzekből történjen meg. 
A szolgáltató oldalon is komoly cé-
lokat kell kitűzni. Huber László pol-
gármester az önkormányzat részé-
ről a turisztikai támogatások felső 
határáról beszélt. Célként említette 
befektetői oldalról egy magasabb 
színvonalú szálloda létesítését.
Győrffy Gábor az önkormányzat 
kreatív partnerségéről beszélt, 
felhívta a figyelmet arra, hogy a 
közeli településeken jelentős tu-
risztikai fejlesztések történtek az 
elmúlt időszakban. Elmondta, hogy 
a tavalyi évben a szálláskiadásban 

érintett vállalkozások több, mint 
kétmillió Ft támogatást adtak kü-
lönböző közösségi célokra. A napi 
turisztikai szolgáltatásokban (étte-
rem, üzletek) is jelentős a fejlődés, 
de erről az egyesületnek nincs ösz-
szesítő adata. Az elmúlt hat hónap-
ban is volt négycsillagos szálloda 
építése iránti érdeklődés. Majd így 
fogalmazott Győrffy Gábor: „állás-
pontom szerint eg� nég�csillagos 
szálloda minőségi szolgáltatá-
sokkal, megfelelő panorámával 
kiegészítve az indítást követő né-
hány hónapon belül feltöltődne. 
Ez a szállástípus mindenütt ver-
senyképes. Az alpannonián ke-
resztül számos osztrák, holland, 
német érdeklődés érkezik felénk. 
Vannak fenntartható, és ökoturiz-
musra érzékeny életkori közös-
ségek, családok, akik azért nem 
tudnak Kőszegen megszállni, 
mert nincs il�en típusú szállás”.

KZ

Csúcstámadás
Május 26-án zenés Írottkő Csúcs-
támadás lesz az alpannonia® 
túranapon. A 30 évvel ezelőtti 
első közös osztrák-magyar Írottkő 
Csúcstámadás méltó folytatása lesz 
a mostani. A kilátónál remélhetően 
többen ott lesznek az első esemény 
résztvevői közül is. Ezernél is több 
osztrák és magyar természetjáró 
találkozik a csúcson. A vezetett gya-
logtúrák mellett, ingyenes autóbu-
szok indulnak a Liszt Ferenc utcából 
a Hörmann-forráshoz, és vissza. 
Találkozzunk 12 órakor az Írottkőn!  
Büfé, fúvószene, és páratlan kilátás, 
élmény várja a természetjárókat.

Mesetúra 
Május 19-én, ezúttal 5. alkalom-
mal  mesehősökkel népesül be az 
erdő! Bogáti András túravezető és 
az Írottkő Natúrpark önkénteseinek 
közreműködésével Mesetúra lesz 
a Kőszegi-hegységben, amikor a 
gyermekes családok különféle me-
sefigurákkal találkoznak és próba-
tételeket teljesítenek, majd a túra 
végén elmondhatják „Minden jó, 
ha a vége jó”.  Táv: 5 km, találkozó: 
10.00, Tourinform iroda (Kőszeg, 
Fő tér 2.). Túravezető: „Malacka” 
(30/252-3488). A Mesetúra a 
Weöres Sándor Színház támogatá-
sával valósulhat meg!

Csábít a május!
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követően viszik kórházba, ahol az átvevő 
orvosnak ugyancsak elektronikusan adnak 
át minden tudnivalót róla. Az esetdoku-
mentáció a kórház megfelelő osztályának 
e-mail címén landol. Igen fontos, hogy a 
mentők kiérkezéséig a mentésirányító kap-
csolatba kerüljön a beteg mellett lévővel, 
aki irányítja, utasításokat ad, mit tegyen. 
Az a legrosszabb, ha nem történik semmi. 
Gadó Gábor a mentőállomás vezetője 28 

éve van a pályán. Szombathelyről háza-
sodott Kőszegre 27 éve. Előtte hivatásos 
katona volt. Szakmája vegyész analítikus, 
vegyvédelmi technikusként Zalaegerszegen 
szolgált. Nehéz volt az ingázás. Az egész-
ségügy nővére révén nem áll messze tőle.  
Így talált a mentőkre. Vele beszélgetünk 
a hétköznapjaikról. Második alkalommal 
már sikerült is, az elsőt egy riasztás, majd 
az azt követő szinte egésznapos távollét 
akadályozta. Kőszeg és Kőszeghegyalja 
mintegy 30 ezer fős lakosságának az ellá-
tását végzik.
– Középfokú végzettséggel, egészségügyi 
szakképzettség nélkül kerültem ide. A három-
éves képzést Szombathelyen a Szentgyörgyiben 
végeztem, általános ápolói és asszisztensi bizo-
nyítványt kaptam. Külön képzésen még a mentő 
szakápolói képesítést is megszereztem. Közben 
az akkori főápoló elkerült a cégtől és 1993-ban 
rám bízták a beosztását. Ez szakmai vezetést és 
az autók felszereltségének a biztosítását jelen-
tette. Sikeres pályázat után a mentőállomás ve-
zetője 2005-től vagyok, amely a megszűnt gaz-
daságvezetői munkakört is magában foglalja, 
meg a főápolóit is. Azóta végzem a mentőállo-
más szakmai, adminisztratív és a személyzet irá-
nyításával járó munkát. A betegellátás folyamán 
nagyon szigorú ellátási protokoll szerint dolgo-

KÁVÉSZÜ
N
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Kávészünet Gadó Gábor mentőállomás-vezetővel
 Ide azért kell jönni, hogy az embereken segítsünk

Az Országos Mentőszolgálat  2018. május 
10-én ünnepli 70 éves születésnapját. A 
kőszegi sem sokkal fiatalabb. Korábban a 
Rohonci úton a tekepálya melletti „Bika-
istálló” adott otthont nekik. 1952 óta mű-
ködnek a Várkör és a Hegyalja utca érint-
kezésében található – az 1910-es években 
épült – házban, amely a 40-es években az 
akkori polgármester rezidenciája volt. Az 
államosítást követően kapta meg haszná-
latra a mentőszolgálat. A megyében lévő 
10 mentőállomás közül már csak a kőszegi 
vár korszerűsítésre. Érkezik egy új mentő-
autó is. Kezdetben az épület alatti gará-
zsokba be lehetett állni a személygépkocsi 
méretű autókkal. Akkoriban Warszawa volt, 
majd következett a Nysa korszak, aztán a 
Toyota. Azok még befértek. A személyzet 
– a Józsa és a Béres család – az épület-
ben lakott. Béres úr lányai ma is itt élnek 
szolgálati lakásban. A telefonhívások is 
ide futottak be, Béresné volt az egyik, aki 
azokat fogadta. Aztán a sok próbát ki-
állt Toyoták után jöttek a nagy, Mercedes 
típusú mentőkocsik, melyeknek nagyobb 
garázsra volt szükségük. Tavaly adták át 
az udvaron lévő, a kor követelményeinek 
minden tekintetben megfelelő épületet. 
Távirányítású szekcionált garázskapuk, pa-
tikatisztaságú beállók, a kocsik bal oldalán 
az „elektromos töltő” vezeték, mely egész 
állásidő alatt garantálja a motor hőmérsék-
letét, a szállítórész belső temperaturáját, az 
orvosi gázok, gyógyszerek megfelelő hőjét, 
az infúzió testhőmérsékletét, sőt még az 
akkumulátort is tölti. Egy ilyen felszerelt 
mentőkocsi sokmilliós értéket képvisel. 
Riasztás után nappal egy perc, éjjel 2 perc 
alatt menetkész állapotban van a mentő a 
személyzettel. A megyei hálózat is úgy lett 
kiépítve, hogy 15 perc alatt minden hely-
szín elérhető legyen. Lehet hívni a 104-et 
is, meg a 112-őt is. A 104-es tárcsázása 
esetén is a 112-ben veszik fel a telefont. Ez 
a Központi Segélyhívó Szám, mely Szom-
bathelyre, vagy Miskolcra fut be, függően 
attól, honnan hívják. Ezután a mentőknél 
működő megyei mentésirányitási csopor-
tot kapcsolják, ahonnét az esethez legkö-
zelebbi mentőállomást vagy mentőautót 
riasztják. Minden elektronikusan érkezik 
a diszpécserhez, minden szó digitálisan is 
dokumentálva van, időpontokkal együtt. 
A mentőegység a feladatot egy intelligens 
fedélzeti terminálra (tabletre) kapja, mely 
minden adatot rögzít. Látható rajta az 
esemény helyszíne, az ellátandó személy 
sérülése, betegsége. A megfelelő ellátást 

zunk. Az ország bármely pontján ugyanazt az 
ellátást kell kapnia a rászorulónak. Erről időkö-
zönként számot is adunk. Éppen most indultak az 
ez évi továbbképzések, ahol szigorúan megköve-
telik, hogy az elvárt kompetenciáknak mindenki 
a birtokában legyen. Vannak olyan eljárások, me-
lyeket máshol nem használnak, csak a mentők-
nél. Mint például speciális légútbiztosítás, vagy 
a sürgősségi betegellátás gyógyszerei. Tíz éve – 
2008-tól – csak olyan gépkocsivezetőt vesz fel 
a szolgálat, aki legalább középfokú végzettség-
gel bír. Tizenketten dolgozunk az állomáson, hat 
gépkocsivezető és hat mentőszakápoló.  Kivétel 
nélkül minden mentőápoló szakképzett. Vala-
mennyien régóta itt dolgozunk.                                                          
– Példaszerű a kőszegi orvosi ügyelettel a kap-
csolatunk. Az általuk használt eszközök, eljárások 
a mentőkéhez hasonló, az említett protokollokat 
ők is használják. Ez azért is fontos, mert ha nincs 
elérhető helyi mentő, akkor az orvosi ügyelet látja 
el a mentő megérkezéséig a beteget. Akkor mi már 
csak átvesszük, ezért kell, hogy egyformán dol-
gozzunk. Kapcsolatban vagyunk a háziorvosokkal 
és az önkormányzati tűzoltósággal is. Utóbbiak 
sokszor nyújtanak segítséget számunkra. Őket is 
kiképeztük Pusztai Gergő doktorral a félautomata 
defibrillátor kezelésére, meg a gerincsérült hord-
ágy használatára is.                                                                                                          
– Két mentőkocsink van. Az egyik egy 24 órát 
teljesítő gépkocsi, ezen 24 órás szervezésben 
dolgozik a személyzet, valamint egy munkanapi 
10 órás gépkocsink teljesít szolgálatot.
– Kőszegi vállalkozóktól kapunk kisebb-nagyobb 
támogatásokat. Téli gumikkal szerelték fel a men-
tőnket. Juhász Tibor mosójában hetente akár több 
alkalommal grátisz moshatjuk a kocsikat.
– Hívásnál még 28 év után is, felugrik az 
adrenalinszintem.  Az összes kollégám úgy van, 
hogy meg kellett tanulni a helyzetet felismerni. 
Ez a munka küldetéstudatot feltételez. Örömmel 
tölt el, hogy sok éve velük dolgozhatok. Számí-
tani lehet rájuk mindig, akár hétvégén, ünnep-
nap és karácsonykor is. Nekünk mindig készen 
kell állni. Sok szó esik manapság az egészség-
ügy szegénységéről. Ebből a munkából valóban 
nem lehet meggazdagodni, ezért nem kell ide-
jönni, ide azért kell jönni, hogy az embereken 
segítsünk. Azért az érzésért, hogy az utcán látom 
azt az embert, akit nemrég mentettünk. 
– Nagyobbik fiam, Gábor is ezt a pályát válasz-
totta. Szombathelyen mentőápoló, rohamko-
csin, illetve mentőorvosi kocsin dolgozik, Áron, 
a kisebbik most érettségizik,  gépészmérnöknek 
készül, de kiváló újjáélesztő ő is. Szerencsés 
embernek érzem magam, ha újra kellene dön-
tenem, hogy mi szeretnék lenni, valószínű akkor 
sem választanék mást.
   Kiss János  
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Hungarikum lesz
Április 24. Szent György-napja, a 
Szőlő Jövésnek Könyvéhez kap-
csolódó ünnepségsorozat Kőszeg 
„nemzeti ünnepe”, történelmi ha-
gyománya. Amint azt Huber László 
polgármester megfogalmazta, arra 
kell várnunk, hogy a Hungarikumok 
közé sorolják. Az illetékes bizottság 
már megtárgyalta, kértek kisebb 
kiegészítő információkat, de az első 
tárgyaláson is teljes volt az egyet-
értés a támogatásról.   

Azokról az elődökről, borászokról, 
díszpolgárokról is szól a Szőlő Jö-
vésnek Könyve ünnepe, akik sokat 
tettek a hagyomány megőrzéséért, 
a kőszegi borkultúra fejlesztéséért. 
Róluk emlékeztek meg a városve-
zetők, és sokan mások reggel nyolc 
órakor a kőszegi temetőben.  
A borosgazdák ennél korábban 
ébredtek, kimentek a szőlőbe és 
friss hajtásokat vágtak, hogy azo-
kat bejegyezzék a Szőlő Jövésnek 

Könyvébe. A Várkörön haladva az 
evangélikus iskola lovasaival az 
élen vitték a bejegyzésre szánt haj-
tásokat. A fúvósok rögtönzött kon-
certje után a Jurisics téren eldör-
dültek a Darabontok puskalövései. 
A városvezető köszöntötte a hazai 
vendégeket és a testvérvárosok – 
Nyitragerencsér, Szenc, Vaihingen, 
Mödling – küldöttségét, majd az 
1740-ben kezdődő Szőlő Jövésnek 
Könyve hagyományáról beszélt. A 
kőszegi borásztársadalom nevében 
Láng József az elődök iránti tisz-
teletként említette a hagyomány 
folytatását. A korábbi jégveréses, 
fagyos időjárás kárpótlásának ne-
vezte a jó termést hozó 2017-es 
évet. Majd arról beszélt, hogy idén 
április elején még rügyeket sem 
lehetett látni a hajtásokon, majd 
robbanásszerű fejlődést mutatott 
a természet. Stefanich Petra borki-
rálynő az idei termés reményeiről 
beszélt, és megerősítette a tavalyi 
kőszegi borok kiváló minőségét. A 
Hajnalcsillag táncosai az ünnepet 
tették szebbé pompás műsorukkal.
Az ünneplők a lovagterembe vo-
nultak, ahol Németh János festő-
művész-tanár elkezdte berajzolni 

a hajtásokat a Szőlő Jövésnek 
Könyvébe. Aprólékos, jó megfi-
gyelő képességet igénylő művészi 
munka a berajzolás. A vesszők 
apró jelekkel, színnel, foltokkal 
jelzik, megőrzik a hozzáértőknek 
az időjárás hatásait.

KZ          

Szupergyors, korlátlan adatforgalmú Internet!

9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
info@microweb.hu • www.microweb.hu

A tájékoztatás nem teljes körű. Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Áfa csökkenés!!!

START 
díjcsomag

10M
díjcsomag

15M
díjcsomag

20M
díjcsomag

30M
díjcsomag

Hűségidő 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év

Havidíj (bruttó) 2.070 Ft 2.645 Ft 2.890 Ft 4.875 Ft 5.375 Ft

A csatlakozási 
pont kiépítésének 
(végberendezés 
elhelyezésének) díja

10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft

Megrendelés: +36 30 181-2500
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Nyitott 
pincék
Kőszeghegyaljai és csepregi 
nyitott pincék napja – a termé-
szet ölén.
A pünkösdi hosszú hétvégén 
nem lesz hiány boros prog-
ramokból sem! Május 19-én, 
szombaton a csepregi, május 
20-án, vasárnap pedig a már 
jól ismert Kőszeghegyaljai nyi-
tott pince napon a kőszegi és 
kőszeghegyaljai borosgazdák 
várják karakteres vörösbo-
rokkal, hideg rozékkal, illatos 
fehérborokkal a látogatókat. 
Részleteket a www.koszegibor.
hu honlapon találunk. 
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Ünnepelnek Flórián kőszegi katonái
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 150 éves jubileuma

„A világban küldetésetek van” – 
szólt az üzenet a papi áldás előtt 
a Szent Imre-templomban, ahol 
a padsorok többségét a Kőszegi 
Tűzoltó Egyesület egyenruhás tag-
jai töltötték meg. Flórián kőszegi 
katonái a 150. évfordulójukat 
szentmisével kezdték. Ezt követően 
a csapat és a kísérőik a Flórián-
szoborhoz vonultak. Az egység fel-
nőtt tagjai, hosszú sorban, szürke 
egyenruhában, az ifjúságiak pedig 
fekete gyakorlóban sorakoztak fel 
a tiszteletadáshoz. A város és az 
egyesület is elhelyezte a védőszent 
tiszteletére készíttetett koszorúját. 
Másnap, május 5-én, szombaton: 
a két esztendővel idősebb fúvós-
zenekar muzsikája adta hírül, hogy 
a nagy esemény folytatódik. A Fő 
tér különböző pontjain kisebb-
nagyobb kíváncsiskodó csoportok 
gyülekeztek, a teraszokról is kí-

váncsi tekintetek irányultak a Jézus 
Szíve Plébániatemplom felé, ahol 
dobpergés és fúvószene fogadta a 
bevonuló tűzoltócsapatot. A lépcsőn 
elhelyezkedő egységet kétoldalt az 
ifjúsági tűzoltók egy-egy sora sze-
gélyezte. A Himnuszt követően erő-
vel telt meg a tér, amint felhangzott 
az ünnepélyes eskü: „… esküszöm, 
hogy Hazámhoz, Magyarországhoz 
hű leszek… kötelezettségeimet lel-
kiismeretesen, a legjobb tudásom 
szerint teljesítem. Esküszöm, hogy 
minden erőmmel, tudásommal 
Magyarország javát szolgálom!”
Az egyesület zászlóját és a csapatot 
a három történelmi egyház képvise-
lője, Baranyay Csaba, Donatin Tamás 
és Harangozó Vilmos áldotta meg.
A jubileumi eseménysor – a je-
lentésfogadás után – ünnepi köz-
gyűléssel folytatódott a Jurisics-vár 
lovagtermében. A többi jeles meg-

hívott mellett jelen volt Harangozó 
Bertalan kormánymegbízott, a Vas 
Megyei Védelmi Bizottság elnöke, 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
Dr. Balázsy Péter a Vas Megyei Ön-
kormányzat jegyzője, Huber László 
Kőszeg város polgármestere és 
Básthy Tamás, Kőszeg város dísz-
polgára, valamint Dr. Bognár Balázs 
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója, Dr. Un-
ger István tűzoltó ezredes, Stubán 
Tamás ezredes, kőszegi rendőrka-
pitány is. Tiszteletüket tették a kör-
nyező – köztük az ausztriai – tele-
pülések képviselői. Stipkovits István 
elnök úr nyitotta a felszólalók sorát, 
majd egyperces csenddel adóztak 
az elhunyt társaik emlékének. 
Számos köszöntő üdvözölte Ma-
gyarország legidősebb tűzoltó 
egyesületét. Ragadjunk ki néhány 
sort az elhangzó méltatásokból! 

„Ez egy szolgálat, amely nagy 
elhivatottságot és nap mint nap 
kemény helytállást, küzdelmet je-
lent!” (Harangozó Bertalan); „A 
hősiesség csodálatot ébreszt mind-
nyájunkban.” (Ágh Péter); „Büsz-
kék lehetünk, hogy már 150 évvel 
ezelőtt is voltak olyan emberek, és 
vannak ma is, akik önként állnak a 
köz szolgálatába, és készek felelős-
séget és lemondást vállalni értünk.” 
(Huber László)
Az üdvözlő beszédek között filmve-
títéssel mutatták be a tűzoltóéletet. 
Láthattuk az „akciók”, a versenyek, 
a társasági élet jeleneteit, a fiatalok 
életét bemutató filmkockákat, az 
olimpiák dicső pillanatait. Megva-
lósult az egyesület elhatározása is: 
megjelentették másfél évszázados 
történetük összefoglaló művét. A 
díszes kiállítású könyv címe: Flóri-
án katonái. 
Délelőtt számos elismerésben ré-
szesült az ünneplő egység, és annak 
több tagja. A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje Katonai Tagozatával 
tüntették ki Seper András tűzoltó 
ezredest. Horváth István tűzoltót 
Pintér Sándor belügyminiszter ju-
talomban részesítette. Jubileumi 
díszkard, Tűzoltó rőzsekard kitün-
tetésben részesült Stipkovits István 
elnök és Németh János tiszteletbeli 
parancsnok. Ez alkalommal osztot-
ták ki a 25. 20, 15, 10 és 5 éves 
jubileumi érmeket is. Kőszeg Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a ne-
ves elismerések mellett megkapta 
a KŐSZEG VÁROSÉRT kitüntető 
elismerést is! 
Tűzoltóink tudják, hogy a világban 
– ebben a kis városban – küldeté-
sük van – mint ahogy a zászlójukon 
is olvasható: Isten dicsőségére, fe-
lebarátunk segítségére!

Tóthárpád Ferenc
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Kitüntetett tűzoltók
Magyar Köztársaság elnöke a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkeresztje 
Katonai Tagozatát adományozta 
Seper András tűzoltó ezredesnek, 
a térség tűz,- és katasztrófavédel-
mének átalakításában betöltött je-
lentős szerepért.
• Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
miniszteri jutalomban részesítette 
Horváth István önkéntes főállású 
tűzoltót a kiemelkedő helytállása, 
bátor magatartása elismeréseként. 
• Jubileumi dísztárgy tűzoltó rő-
zsekard kitüntetésben részesült 
Stipkovits István a tűzoltó egye-
sület és a köztestület elnöke a 
több évtizedes kiemelkedő egye-
sületi elnökként végzett munkája 
elismeréseként. Németh János 
tiszteletbeli parancsnok, aki 1984 
– 1995 között volt az egyesület 
parancsnoka. 
• Jubileumi dísztárgy elismerést 
kaptak, több mint félévszázadnyi 

tűzoltó egyesületi munkájukért: 
Markovits József, id. Horváth 
István, Borissza Gyula, Kele-
men Csaba, Schwahofer Károly. 
• Szent Flórián érem kitüntetést 
kapott Árvai Gábor és Keresztes 
László a kiemelkedő munkájáért.
• ÖTOSZ tiszti kereszt kitüntetést 
kapott Dr. Pusztai Gergő orvos, 
Lakatár Tamás, Nagy Csaba, 
Iszak Péterné, Pintér Richárd.
• Szent Flórián emlékplakettet ka-
pott Huber László polgármester 
a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület eredményes munkájának tá-
mogatásáért.
• Megyei igazgatói dícséretben ré-
szesült: Avar Szilveszter, Bogdán 
Jenő, Bartók Katalin, Horváth 
Istvánné, Marosvölgyi Attila, 
Pintér Éva, Schwahofer Tamás, 
Seper Andrásné.
• Megyei szövetségi díszoklevél 
elismerésben részesült: Bráder 

Flórián katonái
A Flórián katonái című könyv a Kő-
szegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
150 éves történetét foglalja össze  
korabeli és mai fotóval. Szerzője 
Tóthárpád Ferenc a helytörténet rej-
telmeibe avatja be az olvasót.  Bi-
zonyára sokaknak szerez örömöt a 
lapozása, hiszen alig van Kőszegen 

család, aki valahogy ne kötődne a 
tűzoltósághoz. Az öt fejezet segít 
eligazodni a 150 év történéseiben. 
Megismerkedhetünk a tűzoltóság 
kialakulásával és elterjedésével Ma-
gyarországon. A gazdag egyesületi 
élet a civil szervezet egyik megha-
tározó sajátossága. Nem hiányzik 

a történetekből a majálisok, nyári 
vigadalmak, a színház, az Ostrom-
napok dokumentálása és a humor 
sem. A szerző célja: alkalmat adni 
a további kutatásokhoz, kiinduló-
pontja legyen újabb kiadványnak. 
Hiszen az összegyűjtött és feltárt 
anyag lehetetlen, hogy bemutassa 
és megjelentesse mindazt az infor-
mációmennyiséget, mellyel a kötet 
szerkesztője munkája során megis-

merkedhetett. A tartalom és a forma 
kitűnően együtt van, köszönhetően 
Trifusz Péter míves könyvborítójának 
és a könyv belső megjelenésének.

Kiss János
A Flórián katonái című könyv (ke-
ménytáblás, 258 old) megvásárlá-
sával a 150 éves Kőszegi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkáját támo-
gatja. Kapható a tűzoltóság ügye-
leti helyiségében. Ára: 3500 Ft 

Ágota, Debreceni Szilvia, 
Gelencsér Attila, Lakatár Gábor, 
Rába Attila, Seper Szilárd.
• „Kőszeg Városért” elismerésben 
részesült a Kőszegi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület a városért vég-
zett kiemelkedő tevékenységéért.
• Kőszeg Város díszoklevelét kapta:
Abért Gáborné, Abért And-
rás Márk, Kelemen Tamás, 
Schwahofer Attila, Schwahofer 
Károlyné, Rába Áron.
• Tűzoltó szolgálati idő alapján az 
alábbi személyek kaptak elismerést: 
♦ 25 éves szolgálatért: Groszman 
Ede, Fejes Zoltán Kálmán.
♦ 20 éves szolgálatért: Fehér 
András, Fejes Zsuzsanna, Fejes 
Zoltán, Horváth Gábor, Kato-
náné Abért Gertrúd, Keresztes 
András, Kovács Miklós, Kovács 
Krisztián, Markovits Józsefné.
♦ 15 éves szolgálatért: Abért Szil-
via, Bereczki Imre, Bereczkiné 
Abért Anett, Horváth Roland, 
Kelemen Richárd, Kevei Gábor, 
Pesti Andrea, Stefanich Nor-

bert,  Tóth Márton, Tóth-Seper 
Vivien, Piskor István, Horváth 
Antal.
♦ 10 éves szolgálatért: Berzlá-
novich Enikő, Bodorkós-
Gelencsér Júlia, Iszak Bálint, 
Nagy Kinga, Schwahofer Tibor, 
Simon Anett, Sopár Tamás, 
Stajrits Tamás, Süle Szabolcs, 
Molnárné Fehér Zita.
♦ 5 éves szolgálatért: Gelencsér 
Evelin, Horváth Ágnes, Maros-
völgyiné Csiszár Éva, Nagy Eve-
lin, Németh Gábor, Rába Attilá-
né, Seper Balázs, Tolnai István.
• Emléklapot kapott: Bende Rita, 
B. Szabó Dominik, Cselik Zsa-
nett, Fejes Péter, Németh Zita, 
Keveiné Heves Orsolya, Kele-
menné Vámos Vivien, Schrantz 
Katalin, Gadó Áron, Kiss Ad-
rienn, Szabados Tamás, Terjék 
Sándor.
• Jubileumi emlékkönyvet kapott a 
Flórián katonái könyv szerzője és 
szerkesztője: Tóth Árpád Ferenc, 
Trifusz Péter.



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP szuper  ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20.  Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP abc 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 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 Csepreg, Széchenyi tér 13. 

KŐSZEGI AKCIÓ

Magyar Teavaj
100 g, 2490Ft/kg

Nivea Tusfürdő
Creme Care
vagy Protect & Care
vagy Active Men
vagy Creme Smooth
250 ml, 1996Ft/l 

Ariel Mosókapszula
Mountain Spring
11db, 63Ft/db

Silan öblítõ
Sensitive vagy Fresh Sky
1,85 l, 459Ft/l

Pick Rákóczi Szalámi 
Csemege vagy Paprikás midi cel. 

Milkana Pannónia 
Eredeti Sajt lédig

Magyar ESL tej
2,8%, 1 l 

Magyar 
Félzsíros Túró
450 g, 976Ft/kg

Nescafé 3in1
Classic 10x17,5 g vagy Barna Cukorral
vagy Sweet & Creamy 10x17 g, 2935Ft/kg

Szénsavas
üdítõital
Pepsi Cola
vagy Pepsi Black 1 l 

Törley Pezsgő
Charmant Doux
vagy Muscateller Édes
0,75l, 1199Ft/l

Hell Energiaital
Strong Apple vagy 
Strong Cola
0,25 l, 676Ft/l

Fornetti
Sajtkrémes XXL

Csirkemell Filé
előhűtött vagy fagyasztott

Sertés Tarja
csont nélkül előhűtött

Polus Mezei
Kovászos Kenyér
szeletelt, 0,5 kg, 498Ft/kg
(Pannonbrot Sütőüzem

Paradicsom I.o. 

Csirkecomb egész előhűtött vagy 
fagyasztott

Sertés Comb
előhűtött

www.7forras.hu
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A belső migrációról
Az április 26-án tartott testüle-
ti ülésen több megközelítésből is 
beszéltek a belső, országon belüli 
migráció Kőszegre gyakorolt ha-
tásáról. Tény és való, a kőszegeik 
közül többen Ausztriában vállaltak 
munkát, a városban és környéken 
működő üzemekbe a keleti ország-
részből érkeztek a dolgozók. Őket 
el kell szállásolni a munkásszállóvá 
alakult panziókban. Több vállalkozó 
a minőségi munkásszálló építésében 
látta meg a lehetősséget. Az évek 
óta üresen álló, elegánsan felújí-
tott „kisebb palota” is felvette ezt a 
funkciót. Huber László polgármester 

a testületi ülésen elmondta, hogy 
az önkormányzat egy-egy nagyobb 
rendezvény előtt azzal szembesült, 
hogy több szálláshelyet elfoglaltak 
hosszú időre a munkavállalók, azok 
is, akik távolról érkeztek Kőszegre, és 
innét járnak ki Ausztriába dolgozni. 
Akik munkavégzés céljából a város-
ban szálláshelyet foglalnak, azoknak 
nem kell idegenforgalmi adót fizetni, 
amely az önkormányzat bevételét 
növelné. Tóth Gábor felvetése sze-
rint nem tekinthető „munkavégzés 
céljának” az olyan igénybe vétel, ha 
valaki Ausztriában dolgozik. 
A testületi ülésen vetődött fel a tá-

volról érkezett dolgozók orvosi ellá-
tási problémája. Ennek fontosságát 
előző nap a TESCO-ban rosszul lett, 
munkásszállón élő terhes lány el-
látása is középpontba helyezte. A 
testületi ülésen Keszei Balázs arról 
beszélt, hogy a Kőszegre érkezett 
munkavállalók semmilyen formá-
ban nem jelentkeznek be lakcímre. 
Enélkül viszont háziorvoshoz sem 
tudnak menni. Betegség esetén az 
orvosi ügyeleti szolgálatot veszik 
igénybe, ahol az orvos kötelessége 
a beteg sürgősségi ellátása. Ezzel 
nagyobb terhet rónak az ügyele-
ti ellátásra. Plechl Tibor mindezek 
pénzügyi hátteréről beszélt. Az orvosi 
ügyeleti ellátás költségeit az önkor-
mányzat a bejelentett lakosságszám 

alapján biztosítja a szolgáltatónak. 
A Kőszegen betegeskedő ellátottért 
járó díjazást az OEP a távolban lévő 
háziorvosnak fizeti meg, annak, aki-
nek nincs ezzel semmi tennivalója. 
Dr. Zalán Gábor jegyző arról beszélt, 
hogy az országgyűlési választások 
előtt több lakcímmel kapcsolatos 
problémát kellett megoldani. Minden 
állampolgárnak joga, hogy szabadon 
válassza meg a tartózkodási helyét. 
Több képviselő részéről felvetődött, 
hogy a lakcím nélküli dolgozók há-
ziorvosi ellátását törvények nem 
szabályozzák, viszont fontos, hogy 
ennek megoldására a jogalkotók fi-
gyelmét fel kell hívni. Huber László 
polgármester erre ígéretet tett. 

KZ

Új sportcsarnok?
A képviselők április 26-án a Kősze-
gi Futball Club tervezett sportfej-
lesztési programját tárgyalták. Az 
egyesület a sportcsarnok építésére 
vonatkozó pályázatát a képviselő-
testület elvi támogatásával április 
30-ig beadta a Magyar Labdarú-
gó Szövetséghez. A beruházásra 
vonatkozó elképzelést egy tanul-
mányterv tartalmazza. Ezek sze-
rint a félpinceszinten helyet kap 
a négysávos tekepálya kiszolgáló 
helyiségekkel, a földszinten büfé és 
egy 20x40 m pálya kis lelátóval, az 
emeleten karzat, öltöző és más he-
lyiségek. A beruházás becsült össz-
értéke bruttó 355 795 269 Ft, eb-
ből az önkormányzat önrésze 30%. 
A százmilliót meghaladó összeg 
biztosítása érdekében az előterjesz-
tés több variációt megfogalmazott.  
A képviselők egy ellenszavazattal 
elvi hozzájárulást adtak a pályázat 
beadásához. Básthy Béla alpolgár-
mester így fogalmazott: „mindan�-
n�iunk számára ismert, hog� az 
utolsó bérlőtől használhatatlan 
állapotba került vissza az önkor-
mányzathoz a sportpályán lévő 
tekepál�a, büfé épülete”. Majd 
kiemelte, hogy az elvi hozzájárulás 
még nem jelent a város számára kö-
telezettséget, de megvalósulása ese-
tén szolgálná a sportolók érdekeit. 
Keszei Balázs így fogalmazta meg 
álláspontját: „Azt szeretném, ha 
mondanivalómnak a végkicsen-
gése az lenne, hog� a céllal teljes 
mértékben egyetértek. Azonban 

elvi aggályaim vannak. Ha meg-
valósulna ez a fejlesztés, akkor 
Kőszegen lenne két olyan nagy 
sportcsarnok, amely a közösségi 
feladatokat – véleményem sze-
rint – nem teljesítené. Az egyik az 
Árpád-házi iskola készülő torna-
terme, a másik pedig ez lenne. A 
látványterveket látva itt nincs lehe-
tőség nézőtér kialakítására. A dél-
előtti időszakban inaktív, a gyere-
kek iskolában tanulnak, a csarnok 
távol van az iskoláktól, és az isko-
lai testnevelés szempontjából nem 

használható. A két megvalósuló 
tornaterem – szerintem – vissza-
veti annak a lehetőségét, hogy egy 
igazi városi sportcsarnok épüljön. 
Ezért nekem erről erős kételyeim 
vannak. Egy sportterületre építe-
ni eg� sportcsarnokot az nag�on 
jó. A célszerűség szerintem azt 
jelentené, ha iskolához kapcsoló-
dóan lehetne megépíteni a sport-
csarnokot, és a délelőtti időszakot 
a tankerület bérelhetné, a díjak 
hozzájárulhatnának a rezsikölt-
ségekhez. Ez az egyik aggályom, 
a másik pedig az, hogy visszaveti 
egy igazán nagy rendezvények 
megtartására alkalmas sportcsar-

nok építésének lehetőségét”.
Huber László polgármester szavai 
szerint elvi akadályok miatt nem 
szabad gátat gördíteni a lehetséges 
fejlesztés elé. Básthy Béla alpolgár-
mester arról beszélt, hogy „mind-
ann�iunk fejében futnak il�en 
gondolatok. … Az tudjuk, hogy 
nagyon sok szervezet van, akik 
helyproblémákkal küzdenek. Ez 
a mi sporttelepünk, ahol nincs se 
tekepálya, se fedett csarnok. Jobb 
lenne, ha megvalósulna. Most ez 
a lehetőség van előttünk. Nem 
biztos, hogy kapunk lehetőséget, 
de próbáljuk meg”. 

KZ

           Polifarbe Platinum színes
beltéri falfestékek 

10 % árengedménnyel!
                                             (Az akció 2018. május 31-ig

illetve a készlet erejéig érvényes!)      AKCIÓ
!
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Nara Thai Massage
KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / off en Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00

web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com Tel.: +36 20 441 4850

Traditional Healthy Massage

30 perc / min 60 perc / min 90 perc / min 120 perc /min

Infra Termál Szauna
Infraroten Thermal Sauna 4900 Ft / 16 € – – –
Tradicionális Thai Masszázs
Traditionelle Thai Massage 4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €

Thai Hát Nyak és Fejmasszázs 
Thai Rücken, Hals & Kopf Massage 4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €

Thai Talp-Refl exológia Masszázs
Thai Fußrefl exzonen Massage 4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €

Thai Aroma Olajmasszázs
Thai Aroma Ölmassage 4900 Ft / 16 € 8900 Ft / 30 € 12900 Ft / 44 € 15900 Ft / 56 €

Thai Forró Olaj Masszázs
Thai Heiße Ölmassage 5900 Ft / 19 € 9900 Ft / 33 € 13900 Ft / 47 € 16900 Ft / 58 €

Thai Gyógynövény Masszázs 
Thai Kräuterkugel Massage – – 17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

Thai Lávaköves Masszázs
Thai Hot Stone Massage – – 17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

Thai Testradír Masszázs
Thai Körperpeeling Massage – 14900 Ft / 52 € 17900 Ft / 62 € –

Minden Vasárnap / Jeden Sonntag:  25% Kedvezmény/Rabatt!

Piac és tűzoltó laktanya
A piac területén működő zöldség-
boltos évtizedek óta tudja, hogy 
az üzlete azon a helyen egyszer 
megszűnik, de ezt korábban sosem 
hitte el. A 33 éve megkötött szerző-
désében is benne van, hogy a piac 
átépítéséig működhet az üzlet. A 
Városmajor átépítéséhez megkez-
dődött a visszaszámlálás, a Kossuth 
utcai oldalon lévő zöldséges boltot 
biztosan lebontják, az utókornak 
csak a fotók örökíthetik meg. 
A Városmajor átépítése azért is 

várat magára, mert először a 150 
éves tűzoltóságnak (8. old) kell 
átköltözni a Liszt Ferenc utcai új 
laktanyába, amely még építés alatt 
áll. A Kormány idén márciusban a 
befejezés érdekében 85.750.000 
Ft-ot adott, és ezzel megtoldotta a 
korábbi 100 millió Ft támogatást. 
Az építést a Szárnyas Kft. végzi, és 
szerződésük szerint augusztus 31. 
az új tűzoltólaktanya befejezési 
időpontja. Szárnyas János ígérete 
szerint addigra elkészül a szociális, 

ügyviteli feladatokat szolgáló blokk, 
a három garázs, a belső út és a par-
koló. Aztán kezdődhet a hivatalos 
átadás, az önkéntes tűzoltóság köl-
tözése. Ha ez megtörténik, a Város-
major átépítése csak ezt követően 
kezdődhet el.   
Milyen változások lesznek?
A tűzoltóság jelenlegi garázsaiban 
és a 130 m2-es épületben mintegy 
25 db árusító pult helyezhető el, 
kialakul a zárt, temperáló fűtéssel 
ellátott vásárcsarnok. Ezzel sok 
ember vágya teljesül. A mellette 

Szemétszedés
Ha az 1%-unkat az Írottkő Natúr-
parkért Egyesület számára ajánljuk 
fel, akkor a környezetünk tisztaságá-
ért is teszünk egy keveset. Az egye-
sület minden évben szemeteszsákok, 
kesztyűk és szájmaszkok beszerzésé-
re költi a befolyt összeget. Jó szolgá-
latot tesznek a Föld Napja alkalmá-
ból meghirdetett tisztasági akción.
A résztvevők száma 310 fő körül volt 
az április 11-e és 26-a közötti moz-
galomban. „A visszajelzések szerint 

az idén a Balog iskola, a Bersek is-
kola, az evangélikus iskola egy-egy 
csoportja vett részt a szemétgyűj-
tésben, valamint a lukácsháziak a 
csömötei kilátó körül és az odaveze-
tő utak mentén gyűjtöttek szemetet” 
– tudtuk meg a szervezőktől.
A többi mellett az ügyes kezek meg-
tisztították a Bersek iskola környékét  
(játszótér, Gyöngyös-patak partja 
több ponton), a határátkelőt és kör-
nyékét, a nemezgyár utcáját, az Aral 
benzinkút és a fénysorompó közötti 
kerékpárút és a Tamás-árok területét.

TáF.

lévő épületben két üzlethelyiséget 
alakítanak ki, és majd az élet el-
dönti: mit árulnak ott. A vásárcsar-
nok elé építenek meg egy árusítást 
szolgáló fedett területet is. Mobil 
rendszerrel lesz lehetőség a piactér 
további bővítésére. 
A változások része az is, hogy a je-
lenlegi piac területén zöldövezettel 
bővített parkolókat alakítanak ki. 
Pihenő, parkfunkciót kap a jelenle-
gi tűzoltó garázsok mögött, a pla-
tánfa környezetében lévő terület. 

KZ
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Épül a tornacsarnok
Az Árpád-házi iskola tornacsarnokát 
augusztusban adják át. Május 4-én 
a délelőtti napsütésben az épít-
kezés közelében lévő intézményi 
óvoda gyermekei az árnyékos fák 
alatt játszottak, tőlük 50 méterrel 
arrébb daruk emelgették az épít-
kezéshez a betonzsalukat. Vas János 
projektvezető elmondta, hogy a 
munka megkezdéseként kilencezer 
köbméternél több földet mozgat-
tak meg, és az átadás időpontjára 
biztosan befejezik az építkezést. 
A tornacsarnok mérete 30x30 m, 

amelyhez háromszin-
tes kiszolgáló egység 
is tartozik. Mélyen a 
földbe építik a spor-
tolást szolgáló termet 
sportpadlóval, lelátó 
nem lesz, csak játék-
tér. Ehhez kapcso-
lódnak a földfelszín 
alatti szociális helyi-
ségek, öltözők, illetve 
zuhanyzók, és ezek 
felett alakítják ki a belépő teret. 
Innét üvegfalon át látható lesz a já-

téktér is. A szociális blokk harmadik 
szintjén épül meg három, különbö-
ző célokat szolgáló terem, és a mű-
szaki kiszolgáló helyiségek. A tor-
nacsarnokot acéltető zárja le, alulról 
vízzáró szigetelést alakítottak ki, a 
betonból készült oldalfalakat vastag 
hőszigetelés borítja. A projektveze-
tő elmondta, hogy a tornacsarnok 
építésének nem része a terepren-

dezés, amelyet majd 
az átadást követően 
kell elvégezni. Úgy 
tudjuk, hogy ennek 
előkészítése már 
megkezdődött. 
Az építést a húsz-
éves, ipari csarnokok 
építésére specializá-
lódott győri székhe-
lyű MIKOLASEK Kft. 
végzi, a dolgozók na-
ponta onnét utaznak 
Kőszegre. Itt, a kö-
zelben nem találtak 

alvállalkozót, a gépész és villamos 
munkákra is a régi cégkapcsolato-
kat újították fel.
A tornacsarnok épületének alap-
területe 900 m2, a beruházáshoz 
szükséges 808 millió Ft+ÁFA tá-
mogatást Magyarország Kormánya 
biztosította. Az épület alapkövét 
2017. október 25-én tették le.

KZ 

Különleges épület
Május 11-én Sgraffitós-ház (Jurisics 
tér 7.) alsó részén végezték a díszítő 
festés utolsó műveleteit. A korábbi 
napokban elkészült a homlokzat 
felső része, amelyet a fényképen 
bemutatunk. A fotózás időpontjá-
ban egy turistacsoport megcsodálta 
a tökéletes munkát, a Jurisics tér 
egyik legkülönlegesebb épületét.
A Sgraffitós-ház felújítását a Szár-
nyas Kft. végezte, de a homlokzat 

esetében a restauráto-
rok munkáját már az 
őszi hideg idő gátolta, 
ezért az önkormány-
zattól az idei tavaszra 
kértek halasztást. A fel-
újítás a KRAFT-projekt 
keretein belül valósul-
hatott meg, az építéshez 
a Kormány 1115/2017 
(III.7) határozatban 93 millió 

Ft-ot biztosított az ön-
kormányzat részére. A 
határozatban leírtak 
szerint a város épü-

letét a Felsőbbfokú Tanulmányok 
Intézete (FTI-iASK) könyvtárként 
használja majd. Az ösztöndíjasok és 
a kutatók munkájának elősegítése 
érdekében alakították ki az épület 

belső termeit. A Sgraffitós-ház és 
Szemző Ház (egykori Művészetek 
Háza) hivatalos átadása május 28-
án 16 órakor lesz a Zwingerben.

KZ

KÉZILABDAPÁLYA: Május 9-én megkezdődött a Balog iskola udva-
rán lévő aszfaltos kézilabdapálya felújítása. A játékfelületet rugalmas 
sportpadlóval borítják be, oldalra hálóval bevont magas kerítést építe-
nek, és mindez júniusig elkészül.
JÁTSZÓTÉR: Az Írottkő utcában tavaly lebontott, veszélyes játékok 
helyett júniusban újakat helyeznek el a gyermekek számára.    
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Sör–Majális
Április 27-én kezdődött a 3. Kősze-
gi Kézműves-Sör-Majális a Diáksé-
tányon. Az esti szürkületben lépett 
a közönség elé Meggie & Tomsa, 
és tőlük megszokott módon szó-
rakoztatták a közönséget az oszt-
rák zenészek érdeklődése mellett. 
Másnap, szombaton délelőtt anyu-
kák kísérték el a Fő térre a gyerme-
keket, akik a rendőrök felügyelete 

mellett kerékpáros ügyességüket 
próbálhatták ki. Az apróságok a 
Csók Művészkör tagjai segítségé-
vel aszfaltra, vagyis kőre rajzol-
hattak. A délutáni forróság még 
alig vonzotta a közönséget, pedig 
a Kőszegi Orientális Táncklub és a 
BE-JÓ Táncegyüttes sokkal erősebb 
tapsot is megérdemelt volna. Majd 
az esti időszakban két együttes is 
színpadra lépett a Fő téren.
Vasárnap délben Vlasits Gyuri az 
ebédelőknek muzsikált. Ismét kitet- tek magukért harmonika játékukkal 

Maitz József és tanítványai. Új prog-
rammal idén először lépett közön-
ség elé Kőszegen az ATARU TAIKO. 
Hihetetlen, hogy milyen zenei 
összhatást tudnak kihozni a maguk 
építette dobokból. Kiérdemelték az 
ütemes tapsot, a végsőt is, amikor 
meghajoltak a közönség előtt.   
Ekkor már a 15 méter magas fe-
nyőfa várta, hogy a díszítést köve-
tően májusfa legyen. „Merthogy a 
majális lényege a májusfa állítása” 
– mondta a mikrofonba Bakos Zol-
tán. Sok más városi programot sem 
lehet megtartani a Hajnalcsillag 
Együttes táncosai nélkül. Népvise-

letbe öltözött lányok és fiúk díszí-
tették fel a fenyőfát, amit szorgos 
férfikezek, na és egy daru emelte a 
magasba.  A szenior táncosok kör-
táncot jártak a „hajnal csillagai”-
val, sok esetben a gyermekeikkel. 
Közösen arra kérték a közönséget, 
hogy a kitáncolásánál is legyenek 
ott.
Érdemes volt elmenni a kétnapos 
programra még egy órára is, a 
retro zene kedvelőinek különösen 
szombat este. Éjszaka a sarokház 
mellett lévő lámpaoszlop kidőlt, 
amit másnap biztonságos helyre 
szállítottak.

KZ

20. Májusfa
Április 30-án este az Arborétum 
utca lakói felállították a 20. május-
fájukat. Az évfordulóhoz kapcsolód-
va retro majálist tartottak virslivel 
és hideg sörrel. Az ünneplők ketté 
váltak, az egyik csapat az utca vé-
géről indulva énekelte „Éljen május 
elseje” dalt, és erre egy táblával is 
felhívták a hallgatóság figyelmét.
Három nappal korábban Juhászék 
kertjében vágták ki a fenyőfát, a 
kórházban fekvő Marci bácsi (81) 
ezúttal nem húzhatta 
le vonókéssel a fenyő 
héját, amit korábban 
mindig elvégzett. A 
„kötelező” fogyasztá-
sú virsli és sör mellé 
jutott bőven az utcára 
kihelyezett asztalokra 
különböző „batyus” étel 
és ital. 19 óra felé járt 
az idő, amikor a férfi-
ak magasba húzták a 
14 méteres fát, előtte 
azonban a gyermekek 
és asszonyok gondosan 
feldiszítették.

Az utca lakói és a rendszeres ven-
dégek halk zene mellett beszélget-
tek késő éjszakáig. A cél idén sem 
változott: együtt tölteni néhány 
kötetlen órát. Ebben az utcában 
a szomszédhoz mindig át lehet 
menni, ha valakinek segítségre van 
szüksége. Ezért született meg 20 
évvel ezelőtt a májusfaállítás gon-
dolata. A második alkalomra elké-
szült a fát tartó vasalat, amely erős 
és stabil lesz még hosszú ideig. 
Május 1-jén zenés, délelőtti éb-
resztővel köszöntötték a fúvósok az 
utca lakóit.  
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HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL, SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA 
GÉPKEZELŐT és VIZUÁLIS ELLENŐRT KERESÜNK

A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft. 
stabil nemzetközi vállalatként több mint 20 éve gyárt üvegcsét, ampullát és karpullát Lukácsházán (10 km Szombathelytől, 7 km Kőszegtől).

Jelentkezz telefonon a +36 94 568 411 vagy +36 20 852 7939 számon, emailben: karrier.pph@schott.com  
vagy keresd jelentkezési lapunkat a portaszolgálatunkon.

Gépkezelő feladatai:
• üvegformázó gépek folyamatos működésének biztosítása

Vizuális ellenőr feladatai:
• termékek vizuális ellenőrzése és csomagolása

Amit kérünk: • középfokú vagy 8 általános iskolai végzettség

Amit nyújtunk:
• versenyképes fizetés • kiemelkedő műszakpótlékok • havi és éves bónusz • egy évre előre megadott műszakrend 

• ingyenes céges buszjárat • igény esetén szálláslehetőség • klimatizált, tiszta és rendezett munkakörnyezet

• vállalati rendezvények: egészség- és sportnapok • családi programok • sportolási és egyéb támogatások, kedvezmények

SCHOTT HUNGARY KFT. 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1. www.schott.com

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozz velünk sikereinkben!

Üdvözlünk a SCHOTT-nál!
Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!

Kőszegi sörgyár
Április 30-án a majális programok 
részeként a két éve újjászületett 
Kőszegi Sör történetéről hang-
zottak tájékoztatók, előadások az 
Írottkő Hotelben. Söptei Imre szavai 
szerint a római korban kezdődött 
a sörfőzés. Összefoglalta Kőszeg 
sörtörténelmét a 17. századtól kö-
vetően, érintve az egykori kőszegi 
sörgyárat, annak érdekes történe-
teit, amelyről kevés dokumentum 

maradt fenn. Az elmúlt századelőn 
Kőszegen még gyártották a habos 
italt a jelenlegi a Sörgyár utca kör-
nyékén. Kiss András felkérésére 
Németh János festőművész-tanár 
eredeti fotódokumentumok alap-
ján festményen örökítette meg az 
egykori gyárat, amelyet az előadás 
keretében bemutattak, és most a 
Kedves Olvasó is láthatja. 

KZ

Fúvósok
Május 1-jén reggel hét órakor fújtak 
zenés ébresztőt a fúvósok, a hagyo-
mány talán egyidős a zenekarral. 
Első állomásukra az egykori pol-
gármester hívta meg a zenészeket a 

Kórház utcába. Fél nyolc után a Rá-
kóczi úton lévő Rácz-húsbolthoz ér-
keztek, és a belső udvaron sonkával 
terített asztal várta a fúvószenekart. 
Ezután még több helyen vendégül 
látták őket. Aznap délig az ébresztő 
zenéjüket a város sok pontján hall-
gathatta a közönség. 

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Märcz Krisztián és Pasza Noémi lánya Gréta, Mészáros 
Attila és Csiszár Mária fia Attila Tibor, Riegler Márton és Weigl Erzsébet 
lánya Johanna, Deák Mónika és Kovács Balázs gyermekei Gréta és 
Botond, Csordás Roland és Burka Eszter fia Csongor Levente.
HÁZASSÁG: Szabó Janka – Varga Dániel; Szokoli Kitti – Kecskés Ta-
más; Marx Livia – Bencsics Sándor László; László Hedvig – Németh 
István József; Horváth Anita – Kolompár Antal; Jenei Katalin – Diamant 
Zoltán; Pataki Annamária – Torma Milán József; Szőlősi Evelin – Móricz 
Csaba; Németh Viktória Dóra – Váradi Áron.
HALÁLOZÁS: Lukács Zoltán, Dvorák László Antalné szül. Bánkuti 
Margit, Mester Józsefné szül. Witzmann Mária, Tóth Csaba, Szalay Imre, 
Bozsányi Ádám.

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú la-
kóit: Torda Lászlóné Nagy Máriát 

(92), Rákos Antalt (92), T. Szűcs 
Ivánt (93), Szabó Gyuláné  Olasz 
Erzsébetet (91), Kiss Józsefet (93), 
Németh Rozáliát (91), Vig Józsefné 
Boda Irént (91), Németh Istvánné 
Murányi Évát (93).
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Lukácsháza
Borverseny: Április 6-án kezdő-
dő hétvégen rendezték meg a 36. 
Térségi borversenyt a Közösségi 
Házban. A Lukácsházi Borbarát 
Hölgyek Egyesülete és az önkor-
mányzat közös rendezvényére 41 
vörösbort, 46 fehérbort és 7 rosét 
neveztek a gazdák. Az előzsűri és 
szakmai zsűri mellett a gazdák 
és a hölgyek is kóstolták a boro-
kat. Eközben a vendégsereg több 
kulturális program részese volt. 
Kákossy Endre saját versét mondta 
el, fellépett a Derű Néptánccsoport, 
a Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola 
énekes csoportja, valamint a Szent 
Márton Kórus férfi tagjai. Az ebédet 
borkóstoló követte, Mándli Tibor 
mutatta be pincészetének italait. A 
szakmai zsűri a vörösbor kategó-
riában az Albert Családi Pincészet 
Zweigelt borát tartotta a legjobb-
nak, elvitte a pálmát Balogh László 
Kékfrankos roséja. A fehérborok 
versenyét Petrovics István Nemes 
Olaszrizlingje nyerte. A borverseny 
után a hegybejáráson kóstolgatták 
tovább a gazdák borait.
Faültetés gyermekeknek: Április 
22-én, a Föld napján köszöntötte 

az önkormányzat a 2017-ben szü-
letett gyermekeket a Nemzedékek 
Parkjában. A legifjabbak tiszteleté-
re 2011 óta minden évben elülte-
tik az előző év fáját, idén a vadal-
mát. Tavaly öt gyermek született a 
településen: Kercselics Kata Kamil-
la, Polgár Dávid Noel, Varga Boglár-
ka, Viszket Liliána, Pulczer Bercel. 
Virág János polgármester köszön-
tötte az ünnepség résztvevőit, arra 
emlékeztetett, hogy az elmúlt nyolc 
évben 77 kisgyermek született. A 
Gyöngyház óvodások műsora után 
a vadalmafát a szülők, gyerekek 
és a testvérek közösen ültették el. 
Emlékként vehettek át plakettet és 
a MAM ajándékcsomagját.
Szemétszedés: A helyi természet-
védők szervezték meg a települé-
sen és a zártkertben a szemétsze-
dést. Közel 30 fő gyűjtötte zsákba 
az eldobott hulladékot. A temető 
utáni úton és a volt fekália telep 
területét páran hulladék lerakónak 
gondolták. A tiltó táblát összetör-
ték a barbárok. 700 kg hulladékot 
szedtek össze az önkéntesek, akiket 
az önkormányzat vendégül látott. 
Külön köszönet illeti Albert Móni-
kát a szervező tevékenységért, és 
minden hulladékgyűjtő önkéntest 
az elvégzett munkájáért. 

Új konyha: Április 25-én írták alá 
a gyöngyösfalui iskola mellett lé-
tesítendő új melegítő, tálaló kony-
ha és étkező építésére vonatkozó 
szerződést. A kivitelezést május 
2-án kezdte el a Szárnyas Kft., a 
befejezés határideje augusztus 
vége. A 77 millió Ft-os beruházás 
40 millió Ft NGM pályázati forrás-
ból, valamint Gyöngyösfalu és Lu-
kácsháza önkormányzatának meg-
egyezés szerinti arányú önrészéből 
épül meg. 
Építkezések
•A Nagycsömötei u. 1-35 közötti 
járdaszakasz térköves felújításának 
árajánlatai beérkeztek. A képvise-
lő-testület döntése alapján június 
30-ig befejeződik az építés, amely 
beruházás közel 50 %-os BM pá-
lyázatból és az önkormányzat önerő 
hozzájárulásával valósul meg. 
• Megtörtént a sportpálya mögöt-
ti területen az MLSZ pályaépítési 
programjához kapcsolódóan egy 
kisméretű pályavilágítással ellátott 
műfüves pálya építéséhez a mun-
katerület átadása. Az Átrium 88 
Kft. kivitelezésében megvalósuló 
pályaépítés a SCHOTT Hungary 
Kft. MLSZ TAO befizetéséből és 
Lukácsháza község Önkormány-
zatának önerejéből valósul meg 

28.311.000 Ft értékben. Június 
30. a befejezés határideje.
• A SCHOTT Lukácsháza SE TAO 
forrásból június 30-ig valósítja 
meg a pálya szennyvízelvezeté-
sét és az edzőpálya világítását. Az 
egyesület a 2018/19 bajnoki idő-
szakra is nyújtott be TAO pályázatot 
az MLSZ-hez.
• Az önkormányzat saját forrásból 
tervezi megépíteni a temetőben 
lévő utak és parkoló térköves fel-
újítását. A pályáztatás eredményé-
től függően augusztus 31-ig készül 
el a felújítás.
• Az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a BM-hez a Szombat-
helyi út 49-83 közötti járdaszakasz 
felújítására.
Majális: Április 30-án a Közösségi 
Ház udvarán a Borbarát Hölgyek 
Egyesülete a Májusköszöntő ren-
dezvény keretében „apukák és 
anyukák” közreműködésével má-
jusfát állított. Felléptek a Dr. Tol-
nay iskola néptáncosai és a Derű 
néptánccsoport.
Gyereknap: Május 26-án Lu-
kácsháza és Gyöngyösfalu 
önkormányzata a települések civil 
szervezeteinek segítségével közö-
sen Gyermeknapi rendezvényt tart 
a lukácsházi sportpályán.

Sárkányvadászat
Gyöngyösfalu: Április 30-án má-
sodik alkalommal rendezték meg 
a Pösei Sárkányvadászatot. Ér-
keztek bőven „vadászok” a Hold-
fényliget parkolójába, majd innét 
indult el a 4,5 km hosszú akadály 
és élménytúra a pösei hegyre. A 
játékos feladatok mellett a helyis-
mereti kérdések a falu értékeire is 
felhívta a figyelmet, a régi vályog-

pincékre, a berkenyefára. A túrázók 
megtekintették a „barlangpincét”, 
hogy az odvas fát keresve megta-
lálják a legendás hétfejű sárkányt. 
Támogatók felajánlásának köszön-
hetően a szervezők gulyással ven-
dégelték meg a g yermekeket.
Az elmúlt évben indult útjára a „Má-
jusfa kitáncoló” rendezvény, amely 
idén május 31-én 17.00 órakor kez-

Martinának is 
Kőszegszerdahely: Április 30-án 
az önkéntes tűzoltók kora délután-
tól készültek a májusfa állítására. 
Először Robi bajtársuk szíve vá-
lasztottjához, Martinához indultak, 
hogy magasba húzzák a megle-
petés májusfát. Kora este közel 
százan gyűltek össze a szertárnál, 
hogy részesei lehessenek a hagyo-

mányos ceremóniának. A jelenlé-
vőket Mersich Miklós az egyesület 
elnöke köszöntötte, és megnyitotta 
a házi csocsó és asztalitenisz baj-
nokságot. A májusfa állításhoz 
kapcsolódva jutott bőven az aszta-
lokra zsíroskenyér, házi sütemény, 
kiváló szerdahelyi bor, és szólt a 
zene. Éjfélig tartott a jó hangulatú 
találkozó. A gyerkőcök beülhettek 
a tűzoltó autókba, kipróbálhattak 
egyes felszereléseket, az idősebbek 

dődik Seregélyházán, a régi Hörpin-
tő melletti területén. A hagyomány 
a lakóközösség erősebb összetartása 
érdekében kezdődött. Lesz licitálás a 
májusfára, zenél a Mozaik Duó. Sok 
szeretettel várják a szervezők a la-
kosságot, nemcsak Seregélyházáról. 
Május 26-án a Lukácsházi sport-
pályán köszönti a két önkormány-
zat és a civil szervezetek a falvak 
gyermekeit a Gyermeknap alkal-
mából. Várják a szülőket, és a jövő 
nemzedékét. 

és fiatalok együtt élvezték a játék 
nyújtotta örömöket és izgalmakat. 
A versenyek győztesei átvehették a 
serlegeket.  
Nem történt más ezen a napon, 
mint a szokásos, a falu tűzoltói, 
polgárőrei ismét pezsdítették a te-
lepülés közösségi életét. Már más-
nap azon törték a fejüket, miként 
lesz június 1-jén kitáncolás, oda is 
várják a lakótársakat. 

KZ

125 év
Nemescsó: Hagyománnyá vált, 
hogy a faluban az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület állítja fel a falu május-
fáját. amelyet az idei évben egy 
zászló is díszített. A 125-ös szám 
jelzi a megalakulásuktól eltelt évek 
számát. Ennek tiszteletére június 
9-én ünnepséget rendeznek a fa-
luban. Ezen egyik kiemelt program 
az új zászló megáldása. Az önkén-
tes tűzoltók nagy szeretettel várják 
az ér deklődőket!

Kiss Alexandra 
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IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:  

 +36 30 5 870 870 

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, PÉNTEK  8-16h 

KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK  12-20h

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

Látogassa meg 
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu

Kalapot fel!
Bozsok: Az ovisok műsora után 
a Furulyás Palkó című mese elő-
adásával köszöntötték a bozsoki 
gyerekek anyák napján édesany-
jukat, nagymamáikat. A bozsoki 
színjátszás évében hetek óta pró-
bált székely-magyar népmesét a 
csúzlisok bemutatják a Bozsoki 
Kalapos Napok és a Dalos Talál-
kozó nyitónapján is. Május 31. és 
június 03. között rendezi meg a fő-
szervező Bozsoki Kökörcsin Egye-
sület a kalapos napokat, amelyre 
szeretettel várnak minden kalapos 
vendéget. Május 31-én este a 

bozsoki színjátszás 125 évéről nyí-
lik kiállítás, majd vetítést tartanak. 
Június 1-jén 18.00 órától a Bucsui 
Vadvirágok, a Vadrózsa Népdalkör, 
a Flórián Tűzoltó Énekkar, a Pe-
renyei Férfi Népdalkör, a székely 
Zetelaki Férfi Dalárda és a Bozsoki 
Dalárda lép fel a dalos találkozón. 
Június 2-án délelőtt a CASTANEA 
Egyesület, délután a Kökörcsin 
Egyesület várja a gyerekeket és a 
családokat. Június 3-án a Kalapos-
kőhöz lesz vezetett túra. Részletes 
program: www. bozsok.hu
Május 25-én 14 órától a Bozso-
ki Óvoda szülői munkaközössége 
gyermeknapi programjára szere-
tettel várják az érdeklődőket!

Május 1-jén tartotta a Nemescsó-
Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói 
Társult Evangélikus Egyházközség 
gyülekezeti majálisát az EFOP-
1.3.7-14-2017-00139 pályá-
zat támogatásával. Délelőtt a 
jelenlévők egy főzőversenyen ve-
hettek részt, ahol nyolcféle étel 
közül választhattak az ide érkezők. 
Délelőtt a Mezőberényi Evangéli-
kus Gyülekezet MIND zenekara és 
a helyi gyülekezet ifjúsága énekelt, 
zenélt közösen. Délután először 
a Mezőberényi fiatalok koncert-
jét hallgathatták meg, majd Dr. 
Németh Csaba tartott előadást a 

lengyelországi Utolsó Európai Ős-
erdőről.
A gyerekek örömmel vették bir-
tokba az ugrálóvárakat, de bár-
ki fogyaszthatta a helyben ké-
szült lángost, illetve a Nemescsói 
Tézsula Hagyományőrző Egyesü-
let által előkészített, a majálisok 
elmaradhatatlan ételét, a „retro” 
virslit. Továbbra is nagy sikert ara-
tott a már korábbi alkalmakon de-
bütált Floorball bajnokság. 
A szervezők köszönik a részvételt és 
a támogatók segítségét. 

Kalincsák Balázs
Kiss Alexandra

Gyülekezeti majális

Májusfa
Kőszegfalva: A fiatalok őseik 
hagyományát folytatva idén is 
állítottak egy 18,80 méter magas 
májusfát. Előtte összeültek, beszél-
gettek, majd megszületett a döntés 
a rekord méretű fenyőfa magasba 
húzásáról. Éppen azért döntöttek 
így, mert az elődök is rekord méret-

re törekedtek. A régmúlthoz képest 
annyit változott a helyzet, hogy ez-
úttal már nem a vállukon cipelték a 
fát kilométereken át, hanem ehhez 
járművet vettek igénybe. Amikor 
kézi erővel a magasba húzták a fát, 
ahhoz már sok fiatalra volt szük-
ség. Az erőkifejtés után a közeli 
kocsmában pótolták az elvesztett 
energiát. Ez is, és a jó hangulat is a 
hagyományokhoz kapcsolódik.

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

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Május 27.  18.00 Lajkó FéLix & VoŁosi

Június 8.  19.30
Június 9.  15.00 és 19.30
Június 10.  15.00 és 19.30

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját
CindereLLa – családi mesemusical 

Június 15.  20.00 riChard Bona & Mandekan CuBano Group – koncert 

Június 16.  20.00 a ritMus Varázsa – koncert
tHUNder Duo, She-e Wu, Chris Deviney, Rolando Morales-Matos – Közreműködik a Sopron Balett

Június 17.  20.00 BiLLy CoBhaM Band  – koncert 

Június 22., 23.  20.00 Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját:  naGyidai CiGányok

Június 24.  18.00 nyári tánC ViráGporBan – Maros Művészegyüttes, Sopron Táncegyüttes, Zalai Néptáncegyüttes

Július 1.  20.00 A Soproni Petőfi Színház bemutatja:
Csak roCk n’ roLL - Feke páL LiVe – Sztárvendégek: Szulák Andrea és Radics Gigi

Július 6., 7.  20.00 Gioachino Rossini: a seViLLai BorBéLy – vígopera
A Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciója

Július 13., 14., 15.  20.00 Giuseppe Verdi: FaLstaFF – vígopera olasz nyelven • Jiří Menzel rendezésében – Kassai Állami Opera

Július 19., 20., 21., 22., 26., 27., 
28., 29.  20.00

sinGsinGsinG – Masters Musical Show
Joël Wood (London), Stéphanie Schlesser (Párizs), Yannick Schlesser (Brüsszel), Feke Pál, Vastag Tamás, Füredi 
Nikolett, Buch Tibor, Fésűs Nelly, Savanyu Gergely, Papp Attila, Kiss Norbert

Augusztus 3.  20.00 Ray Cooeey-John Chapman: köLCsönLakás vígjáték • Játékszín

Augusztus 4.  20.00 Marc Camoletti: hatan pizsaMáBan – vígjáték • Játékszín

Augusztus 5.  20.00 Borsodi homályos – aranyosi péter önáLLó estje

Augusztus 10., 11., 12. 
 20.00

Kálmán Imre: a ChiCaGói herCeGnő
Jazzoperett magyar (08.10. és 08.11.) és német (08.12.) nyelven – Budapesti Operettszínház

Augusztus 17., 18., 19. 
 20.00

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját:  
sissi – a kiráLyné, a GróF és a CiGányLány – Közreműködnek a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái

Augusztus 24., 25., 26., 
szeptember 1.  20.00

ifj. Johann Strauss: eine naCht in VenediG (Egy éj Velencében)
Nagyoperett német nyelven – Soproni Petőfi Színház

Szeptember 7., 8., 9.  20.00 Kálmán Imre: die CsárdásFürstin (Csárdáskirálynő) – Nagyoperett német nyelven 
Operettvilág Együttes és Soproni Petőfi Színház 

Szeptember 15.  20.00 deMjén FerenC és CharLie –  „Barlangzáró” koncert

Fertőrákosi Barlangszínház – 2018-as műsor

Jegyiroda: 9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1. / Tel.: 99 517-517 
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu  •   www.barlangszinhaz.hu 
Nyitva: hétfő – péntek 9.00 – 17.00 / szombat: 9.00 – 12.00

Az alábbi előadásokra kőszegi és szombathelyi felszállással 
busztranszfert indít az Escort Tourist:

Cinderella  2018. 06. 10. 15 óra
sing sing sing  2018. 07. 27. 20 óra

Buszár: 4.000 Ft/fő – A busz min. 25 főtől indul!

Információ: Escort Tourist 
99/524-514, 99/320-670, travel@escorttourist.hu

További előadásokra buszos transzfer lehetőségről 
információ az Escort Touristnál.
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Átadták
Május 12-én Huber László pol-
gármester adta át a Jurisics 
várban a lépcsőforduló mellett 
lévő felújított Esterházy-oltárt. 
A szakrális emlék történetének 
áttekintése után arról beszélt, 
hogy az őseink által létrehozott 
értékeket meg kell őrizni. Ebben 
a város segítségére volt L. Simon 
László országgyűlési képviselő, 
aki az előző parlamenti ciklus-
ban államtitkárként segítette a 
felújítást. Meghívásra érkezett az 
ünnepségre, és gratulált a res-
taurátoroknak, „ez az ő ünnepük, 
hiszen nincs még egy másik mun-
ka, amelyhez ennyi tehetség, alázat 
és mesterfokú tudás szükséges”. 
Hangsúlyozta, hogy a Kormány az 

egyházi értékek megőrzését to-
vábbra is kiemelt célként kezeli. 
Az oltár Mária képe felé tekintve 
Harangozó Vilmos esperesplébános 
imával kérte az Úr áldását.

Felújítás előtt
A felújítás előtt lévő Esterházy-ol-
tár látszik Hack Róbert fényképész 
fotóján 2009-ből, 
amely az oltár 
szétbontása előtt 
készült. A mostani 
állapotot mutatja 
a címlapkép. Azt 
is, hogy a felújított 
oltár mellől hiány-
zik a 19. századi 
kovácsoltvas mell-
védrács, amely is-
mét méltó módon 

zárhatná le a körülötte kialakult kis 
teret. Úgy tudjuk, hogy a visszaál-
lítására a szándék megvan, de a 
kovácsoltvas műremek hiányzik. „Ki 
tud róla?” – kérdezi Mentényi Klára.

Nyitva a közönség előtt
Május első hétvégéjén került meg-
rendezésre Kőszegen a Magyar Spe-
ciális Olimpia Szövetség szervezésé-
ben a XVII. Kőszeg Kupa országos ko-
sárlabdaverseny, mely négy éve Rába 
István Emléktorna néven ismert.
Rába István a Dr. Nagy László 
EGYMI egykori igazgatója, a Ma-
gyar Speciális Olimpia Szövetség 
egykori társelnöke volt, aki egész 
életét a fogyatékkal élő gyerme-
kek nevelésének szentelte. Három 
napon keresztül, összesen három 
divízióban mérték össze tudásukat 
a versenyzők. A Rába család által 
felajánlott vándorserleg ismét Kő-
szegen maradt, hiszen a Dr. Nagy 
László EGYMI csapata nyerte a ver-
senyt. A vasárnapi díjátadón Básthy 
Béla alpolgármester köszönte meg 
a szervezők munkáját, és gratulált 
a sportolóknak az elért eredmé-
nyekhez. Kiemelte, hogy minden 
versenyző győztes. Az emléktorna 
egyik kiemelt eseménye volt a Dr. 
Nagy László EGYMI kosárlabdapá-
lyáján újonnan megépített street-
ball pálya felavatása, amely Rába 
István nevét vette fel. A közönséget 
Szőke Viktória, az M4 sportszerkesz-
tője, szóvivő köszöntötte, majd az 
avatóbeszédek következtek. Básthy 
Béla alpolgármester, Bodnár Péter 
a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségének főtitkára, Lengyel 
Lajos a Speciális Olimpia Szövetség 
elnöke és Nagy Gábor a Dr. Nagy 

László EGYMI igazgatója vágták 
át a szalagot. A pálya a Speciális 
Olimpia Szövetség támogatásával 
és a Kosárlabda Szövetség finan-
szírozásában valósult meg azon a 
pályán, melyen egykoron a kősze-
gi Fáklya kosárlabdacsapat tagjai 
is edzettek az EGYMI intézmény 
ősparkjában. Az avatáson jelen volt 
a körmendi legenda, Zsebe Ferenc, 
valamint Horti Bálint válogatott ko-
sárlabdázó is. A sportolók birtokba 
vették a pályát, amely a nagykö-
zönség számára is nyitva áll. 

Vastaps
Nyolc zenekari műből álló Tavaszi 
koncerttel köszöntötte a közönsé-
get Kőszeg Város Koncert Fúvós-
zenekara április 21-én. Szilágyi 
Miklós karnagy már a kilencedik 
alkalommal vezényelte az áprilisi 
zenei varászlatot. Az előadást belé-
pődíjasra tervezték, ezzel némiképp 
csökkent az érdeklődők száma, de – 
természetesen – nem ez volt a cél. 
Bakos György elnök külön üdvö-
zölte Kovács Ferenc támogatójukat, 
aki Dunaharasztiból rendszeresen 
segíti az együttest, és a kitüntetett 
Csárics Sándor korábbi karnagyot. 
Ezen az estén Erkel, James L. Hosey, 
Lijnschooten, Gershwin, Ed Huckeby, 
Alfred Reed, Jacob de Haan és Kees 
Vlak nyitányai csendültek fel. 

Már megszokott: mindig vastaps kí-
séri az estet, és hogy a közönségnek 
„jár” a ráadás. Bakos György elnök 
mondta az új műsorról: „Ennyi 
energia felhasználásával kár, hogy 
csak egy koncert bemutatása lehet-
séges.” A nézőtéren úgy gondoljuk: 
Igen, kár, de a rengeteg munka „ha-
szonélvezője” így is, úgy is a hálás 
közönség.
Megtudtuk, hogy a zenekar három 
vadászkürtöt szeretne vásárolni, 
amelynek együttes ára másfél mil-
lió forint. Az elsőt, Beke Áron nagy 
összegű hozzájárulásával, már be 
is szerezték. A kőszegi fúvósoknak 
is fontos az utánpótlás, a „beszok-
tatást” szolgálja a nyári ifjúsági 
fúvóstábor. Május 26-án vár rájuk 
„csúcstámadás” az Írottkőn. (5. old) 
Tartsunk velük egész évben!

Tóthárpád F.
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GesztenyeKék és a TESCO
A GesztenyeKék Természetbarát 
Egyesület harmadszor jutott a Tesco 
„Ön választ, mi segítünk” pályázat 
2. fordulójába. Sajnos a versenyki-
írás sajátosságai miatt az első hely 
megszerzése most sem tűnik való-
színűnek, azonban egy módosítás-
nak köszönhetően ebben az évben 
mindhárom döntőbe jutott szerve-
zet támogatáshoz jut helyezésének 
megfelelően, így versenybe  száll a 
kőszegi egyesület a 2. helyért.  
A GesztenyeKék csapata az elmúlt 
nyolc évben elvégzett munkájával 
már többször, konkrét fejlesztések-
kel bizonyított: Egészségkert létre-
hozása, faültetések, GesztenyeKék 

körtúra kiépítése a Kálvária-hegyen.
Jelen pályázat segítségével a „Gesz-
tenye/Bor” tanösvény létrehozását 
kívánjuk megvalósítani összhangba 
hozva a Kálvária-hegy és a Hideg-
völgy revitalizációjával. Az új tan-
ösvény 4 – 6 db interaktív állomás 
segítségével kíván emléket állítani 
a nagyhírű szőlő és szelídgesztenye 
termelésnek. A célok között szerepel 
a hagyományokkal rendelkező gyü-
mölcstermesztés helyi sajátosságai-
nak a bemutatása. Kérés: a TESCO 
áruházakban a pénztárnál kapott 
zsetonnal szavazzanak a Kedves 
Vásárlók a GesztenyeKék Termé-
szetbarát Egyesületre! 

Május 11 – 12-én több mint hét-
száz látogatója volt a Chernel Ist-
ván hagyományát folytató rendez-
vénynek, amelyet a Bechtold István 
Természetvédelmi Látogatóközpont 
és az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
szervezett. Ebben negyvennél több 
jurisichos gimnazista és TEKI-s diák 
vállalt önkéntes munkát. A zeneis-
kolások muzsikájukkal szolgálták a 

Miénk itt a rét!

Mókusok
Április 30-án mintegy negyven 
érdeklődő várta feszülten, hogy 
kinyíljon egy kis ketrec ajtaja, és 
négy vörös (erdei) mókus számára 
kitárulhasson a világ. 
Ottó Erzsébet mesélt arról, hogy 
a csupasz apróságok egy szom-
bathelyi fakivágás után maradtak 
árvák. A mindenevő, védett kis-
állatokat „nevelőanyukájuk” vette 
gondozásba. (Segítője volt még 

Erdő-Tóth Zsófia és Rába Veroni-
ka.) Háromóránkénti etetés, oda-
figyelés, huszonnégy órás „ügye-
let”… míg el nem érkezhetett a 
nap, hogy a selyemszőrű kedven-
cek birtokba vehessék az arboré-
tum egyik hatalmas fenyőfáját, 
és a két és fél hektáros kertet. A 
legbátrabb – elsőként – messzire 
szaladt, a többiek kis idő múlva a 
fa legtetejéig kapaszkodtak. Bizo-
nyára elégedetten nyugtázták: „Jó 
helyen vagyunk!”. Ezen a vidéken 
bőségesen akad fenyőmag, de 

hogy könnyebb legyen a 
beilleszkedés, dióval töl-
tött odút is kihelyeztek a 
fa egyik alsó ágára.
Ha kilátogatunk a 
Chernel-kertbe nem szá-
mít az sem csodának, ha 
szembenéz velünk egy 
mókus!

Tórhárpád F. 

Kutyaharapás
Április 21-én egy kutya támadott 
meg egy második osztályos kislányt 
Répcevisen. A kislány családjával 
nemrég költözött albérletbe. A kis-
lány, mint máskor is játszani ment 
át barátaival a szomszédba, ahol a 
megkötött kutyát akarta simogat-
ni. A játék helyett az eb megmarta 
a gyermek arcát, sérülései miatt 
mentőhelikopterrel szállították a 
szombathelyi kórházba. Több mű-
tétet is elvégeztek a kislányon. 

Azóta újra otthonába mehetett a 
sérült lány, de a gyógyulásához 
plasztikai műtétre lenne szükség. 
A gyermek édesanyja Kőszegen a 
Kromberg és Schubert Kft.-nél dol-
gozik. A gyári dolgozók egy ládát 
helyeztek el, és abba adományokat 
gyűjtenek. A második osztályos kis-
lány gyógyulását eddig sokan segí-
tették pénzadománnyal. Köszönet 
érte! Nem gyári adományozók a dol-
gozókon keresztül küldték el a pénzt.
Segítsen Ön is! Egy gyermek életét 
teszi ezzel szebbé. 

Kiss Alexandra 

célt: örüljenek a látogatók, amely 
valóság lett az Alsó-rét védett te-
rületén. Két km-es sávot jelöltek ki, 
ahol többek között ott volt a jelmez-
be öltözött vándorsólyom, valamint  
gólyafészek is. Fekvő helyzetben 
kellett felismerni a madársziluettet, 
élő darázspók „bőrébe bújva”, len-
gőtekével szereztek zsákmányt a 
diákok. Szép volt!
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Sorfalat állva
Április 26 – 28. között a Bersek 
iskola 35 hetedikes tanulója és 
három kísérő a „Határtalanul” pá-
lyázat támogatásával a Felvidék 
értékeivel ismerkedett. 
Pozsony után felkerestük Dé-
vény várát, Magyarország kapuját. 
Alsóbodokon megtekintettük az 
Esterházy János hamvait magában 
foglaló sziklabarlangot, és leróttuk 
kegyeletünket a mártírhalált halt mi-
niszter előtt. Találkoztunk Zoboralján 
a Gímesi Alapiskola diákjaival, a 29 
magyar gyermek őrzi a magyarságát. 
Vörös Attila felvidéki honismereti 
vezetőnk három napig volt min-
denben a segítségünkre. Bajmó-
con láttuk a középkori lovagvárat, 
amely Mátyás király országgyűlé-
seinek is volt helyszíne. 
Részesei lehettünk a Nemzetközi 
Szellem- és Kísértet Fesztiválnak.
Láttuk a Selmecbányai Óvárat, ud-
varán az 1848-49-es szabadság-
harc emlékművével. Felfedeztük a 
Petőfi Sándor emléktáblát az evan-
gélikus líceum épületén.

A szülők sorfalat állva búcsúztak 
tőlünk és vártak bennünket érke-
zéskor. Kívánjuk, hogy másoknak 
is legyen lehetősége megismerni a 
Felvidéket.

Kovácsné Zsolt Andrea
Tóth-Percze Mária, Vilits Katalin

Csodálatos szülők
Április 29-én a BE-JÓ Táncegyüt-
tes három korcsoporttal vett részt 
a IV. Crystal Kupa Országos Tavaszi 
Versenyen. A 151 produkció között 
hét versenyszámmal képviselték 
Kőszeget és a Bersek iskolát. Hét-
szer állhattak a dobogó legfelső 
fokára, a profik két különdíjat hoz-
tak el.
Az 5-6. osztályosok ARANY mi-
nősítést kaptak legújabb látvá-
nyos, színpadi látványtáncukra, a 
„Kalózok”-ra és a ÷Riói karne-
vál” című majorette és twirling 
produkcióra. A 8-11. osztályo-
sok mindkét majorette tánca, az 

egybotos „Katchi” és a kétbotos 
„Kuba” is az első helyet érde-
melte ki. A profik közül Baranyai 
Katalin szóló majorette táncával a 
dobogó legfelső fokára állhatott. 
A „Burlesque” című musicalből 
esernyős színpadi látványtánc, és 
a Tolnay Veronika énekével kísért 
„Táncolj!” című majorette show 
ARANY-at kapott. Ez utóbbi és 
Veronika éneke megkapta a kü-
löndíjat.
A díjesőt anyagi támogatással 
segítette a Bersek Iskola Szülői 
Munkaközössége, és a csodálatos 
szülők fáradhatatlan segítsége.

Köszönjük! 
Az UFC Kőszeg Foci és Kézilabda 
Szakosztály nevében köszönetün-
ket fejezzük ki az április 14-én 
tartott UFC Jótékonysági Esten 
megjelent minden vendégnek, tá-
mogatónak, tombolatárgy felaján-
lónak! Kiemelten Farkas Ágnesnek, 
hogy jelenlétével növelte az est 
színvonalát. Horváth Péter zenész-
nek, aki fergeteges műsort produ-
kált. Kitűnő ital és étel kiszolgálást 
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A Magyar Látványtánc Sportszö-
vetség országos bajnokságán né-
pes mezőnyben, kiváló versenytár-
sakkal kellett megküzdeni a Dan ce 
Jam tánccsoportnak. A gyermek 
kategóriában A magad útján című 
koreográfia első helyezést ért el, 
míg a Baráth  Blanka és Tulok La-
ura alkotta duó a dobogó 2. helyét 
szerezte meg. 

A junior korú versenyzők között szó-
ló kategóriában Hanák Rebeka 3. 
helye kiváló teljesítmény, hiszen az 
ország minden részéről érkező re-
mek 16 táncos között szerezte meg. 
A Kiteljesedés koreográfia 3. he-
lyezett, míg az Eg�etlen pillanat 
című koreográfia 4. lett.
Németh Anna 7. és Dorner Gréta 
11. helye dicséretet érdemel.
Mindegyik versenyszám kvalifikálta 
magát az EB-re, amely idén Bras-
sóban lesz.

nyújtott Polyák An deas Krisztián, 
aki a Csónakázótó Hattyú Büféjével 
segítette az est sikerét. Köszönjük 
a Kőszegi Orientális Táncklub frissí-
tő, látványos műsorát, a biztonsági 
őrök megnyugtató segítségét. A Dr. 
Nagy László EGYMI dolgozói, a di-
ákok az ügy mellé álltak.  Örülünk, 
hogy sokan eljöttek közénk, vagy 
hozzájárulásukkal segítették a 
gyermekek sportolását!

UFC Kőszeg vezetősége
Foci Kézilabda Szakosztály

Dance Jam
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Ballagás és ösztöndíjak
A Kőszegi Evangélikus Szakgimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégi-
um 63 végzős diákja május 4-én, 
pénteken ballagott. Az ünnepséget 
az evangélikus templomban tar-
tották, ahol Zsóri-Ments Orsolya 
iskolalelkész és Baranyay Csaba, a 

gyülekezet lelkésze közös áhítaton 
megáldotta a ballagókat, majd 
útravaló gondolatait Illés Péter 
igazgató osztotta meg:: „á poljátok 
és adjátok tovább azt a hagyo-
mányt és lelkiséget, amelyet az 
iskola a mögötte lévő közel 120 

Történelmet írnak
Amikor 1948-ban, az államosítás 
előtt, a kőszegi domonkos nővé-
rek átadták végzős diákjaiknak az 
utolsó érettségi bizonyítványokat, 
senki nem sejtette, mennyit kell 
várni, míg újra középiskolai bal-
lagási ünnepre készülhet a Vár-
körön álló intézményben. Hetven 
esztendő elteltével a most ballagó 
kilenc „árpád-házis” gimnazista 
történelmet ír: ők azok, akik bát-
ran belevágtak az ismeretlenbe és 
megalapozták egy új gimnázium 
szokásrendjét és arculatát. 
A kilenc fiatal május 5-én, szom-
baton osztályfőnökük, Edit nővér 
vezetésével vonult be a feldíszített 

Zárdatemplomba, ahol a diáktársak 
nevében Berta Boglárka köszön-
tötte őket. A végzősök búcsúszavait 
Antalovits Orsolya tolmácsolta, majd 
az intézmény fenntartója, Dr. Deák 
Hedvig nővér biztatta derűs, kedves 
szavakkal az érettségire készülőket, 
akik közül néhányan 12 éven át az 
Árpád-házi tanulói voltak. Búcsú-
ajándékként Kakucs Petra igazgató 
nővér elmondta a ballagóknak a 
gyermekkor utolsó meséjét. Az együtt 
töltött évek gazdagságával feltarisz-
nyálva, és a mese életprogramnak 
is beillő zárókérdésével indította a 
nagybetűs Életbe a 12. évfolyamot: 
„Ugye te is látó ember leszel?”

A körtefánál
A hagyományokhoz híven a Jurisich 
Miklós Gimnáziumban május 5-én 
11 órakor csendült fel: ÷Ballag már 
a vén diák”, akkor 86 végzős diák 
búcsúzott az alma matertől. Keszei 
Balázs igazgató József Attila gon-
dolataival kezdte ünnepi beszédét, 
amely a 140 éves körtefa helyén 
kialakított körtefa-emlékhelyen 
olvasható:
÷Volt az ember. Járt, megállt, szét-
nézett,/ Aztán azt mondta: Körtefa 
vagyok./ S gyökere lett a föld, de-
reka a magasság,/ Lombja az ég.” 
Reményei szerint az iskola olyan 
értékekkel vértezi fel tanítványa-
it, amely az elkövetkező években 

is biztonságot nyújt a diákoknak, 
mint a körtefának a termőföld. Bí-
zik benne, hogy a most ballagó di-
ákok között is lesznek olyanok, akik 
a gyökereikre támaszkodva törnek 
a magasba. Kiemelte a három osz-
tály tanulmányi, sport és művészeti 
eredményeit. A ballagó diákokat 
Papp Julianna 11. D osztályos ta-
nuló búcsúztatta. A végzősök gon-
dolatait, érzéseit Sztrókay Fanni 12. 
D osztályos tolmácsolta. 
A Jurisics téren búcsúztak a város-
tól a ballagók, akiket Básthy Béla 
alpolgármester köszöntő szavaiban 
arra emlékeztetett, hogy Kőszeg 
mindig szeretettel várja vissza egy-
kori diákjait. A kollégisták nevében 
Zsédenyi Loretta (12. D) búcsúzott 
a várostól. 

év örökségével képvisel”. Az alsóbb 
évesek képviseletében Horváth 
Anna búcsúzott a társaktól: „ne 
feledjétek, amit ettől a közösségtől 
kaptatok, a tiétek lesz mindaddig, 
amíg szívetekben őrzitek”. A balla-
gó diákok nevében Bozzay Balázs 
mondott köszönetet az eltöltött di-
ákévekért szüleinek, és tanárainak.
Kiemelkedő tanulmányi munkájá-

ért, szorgalmáért, közösségi tevé-
kenységéért a Gyurátz Ferenc Ala-
pítvány a Fiatalok Támogatásáért 
ösztöndíjában Csonka Anna 12. A 
osztályos tanuló részesült. A Kősze-
gi Evangélikus Szakgimnáziumért 
Alapítvány ösztöndíját Csuka Erik 
12. A osztályos és Bokor Krisztina 
13. A osztályos tanuló kapta ki-
emelkedő szakmai teljesítményéért.
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Prva majuška nedilja
U Ameriki kćer jednoga prodikača A. Jarvis se je 
1907. ljeta kanila spomenuti svoje majke, ka je 
dvoja ljeta ranije umrla. Jarvis je u crikvi drugim 
ženam podilila 500 bijelih klinčacev. Klinčaci 
su nje majki bile najdraže kitice. U Ugarskoj se 
Majkin dan svečuje od 1925. ljeta, kada je Črlje-
ni križ s majuškim Marijanskim svetkom  uklju-
čio slavljenje Majkov. Na ov dan dica želju svoju 

Na majkin dan

Danas kada celim svitom,
vsaki slavi Majkin dan,
evo i ja hoću ništo,
kotno hvalu da ti dam.
Nimam zlata niti srebra,
da te š njim nakinčim vsu,
ali kinč sam vindar našal,
v srcu za te pesmu vu.
Zvadil sam ju z srca moga,
da ju k tebi Majka dam,
danas kada celim svitom,
vsaki slavi Majkin dan.

Mate Šinković

Na majkinom grobu

U protulićnu dob
Odnesli su va grob, 

Va škuri grob
Majku ljubljenu!

A ja klečim na njem
I suzami zaljem
 Travu zelenu,
 Travu zelenu.

Jednoč vazmenu dob
Otvorit će se grob,

I s njega će dojt
Majka ljubljena. 

Povida mi uz grob
Na protulićnu dob

Trava zelena,
Trava zelena.

Mate Miloradić

ljubav i poštivanje pokazati s darovanjem kitic i 
čestitkami.Na ovom listu ćestitamo Majke s pje-
smami naših pjesnikov. Primite je s radošćem.

Marija Fülöp Huljev

St. Florian Kirchentag in Schwabendorf
÷Kommt lasst uns singen, dass uns Gottes 
Güte vor Feuers’gfahr uns gnädiglich behüte.
Gott hat auserwählet, und zum Trost bestellet 
uns den heil’gen Florian, rufet seinen 
Beistand an.”
Május 6-án Kőszegfalván a Flórián búcsúra 
és körmenetre a település lakói, a tűzoltók iz-
galommal készültek. A falu fogadalmi búcsúja 
ez, hiszen a történelme során többször leégett, 
így választották a lakók Szt. Flóriánt védőszent-
té. A templomtól a temető kápolnájáig az utat 
„Flórián ágakkal” – nyírfaágakkal díszítették. A 
búcsúi szentmisén Németh Csaba atya megem-

lékezett az édesanyákról, nagymamákról, majd 
a tűzoltók vezetésével, körmenettel a temető 
kápolnához indultak a hívek. Közben a litániát 
imádkozták, elénekelték a Szt. Flórián éneket 
és a Te Deumot, majd ünnepi hangulatban tért 
mindenki otthonába.

÷Ó, jertek hívek és kérjétek Istent, hogy tűzve-
szélyben óvjon, védjen minket.
Isten reánk hagyta, oltalmunkra hagyta, Szent 
Flóriánt minékünk, ő legyen a reményünk.”

Májusban több közös találkozóra hívjuk és vár-
juk a német közösség tagjait:
• Május 13. Fatimai mise és körmenet német 

nyelven a Jézus Szíve templomban (18.00).
• Május 20-án gyalogos és buszos zarándok-

lat lesz Steinbergbe a Bründel-kápolnához. 
(Indulás gyalog Rattersdorfból 12.30, busszal 
Kőszegfalváról 15.00.)

• Május 26. Heimattreffen-német kórusok ta-
lálkozója Nagykanizsán.

Kőszegfalvi Ágnes NNÖ elnök
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Kodály Ünnep Kőszegen
másodszor
Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy, 
Kőszeg díszpolgára művészeti ve-
zetésével 2018-ban is lesz Kodály 
Ünnep Kőszegen. Az idei rendezvény 
középpontjában a gyermekek áll-
nak, így a szervezésben összefogott 
Kőszeg Város Önkormányzata és az 
Árpád-házi Szent Margit Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium. A Kodály Ünnep fővédnöke 

Dr. Székely János megyéspüspök, 
védnökei Gróf Nádasdy Borbála, Dr. 
Deák Hedvig általános rendfőnöknő, 
és Ágh Péter Kőszeg országgyűlési 
képviselője. A program megvalósítá-
sát támogatja az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az Árpád-házi Szent 
Margit Iskola, Kőszeg Város valamint 
Vas megye Önkormányzata, illetve a 
Kőszegi Polgári Kaszinó.
 

A II. Kőszegi Kodály Ünnep programja

MÁJUS 26. szombat, 11–15 óra
Módszertani bemutatók
Kodály Zoltán zenepedagógiai módszere az egész világon elterjedt, 
és a magyar pedagógia egyik legsikeresebb „exportcikkének” számít. 
Ami a Kodály-módszer a zenében, az a Timár Sándor által kifejlesztett 
Timár-módszer a táncban. Május 26-án szombaton 11 órától a két 
módszert kiemelkedő szinten alkalmazó pedagógusok tartanak bemu-
tató órákat az Árpád-házi Szent Margit Iskola dísztermében. A Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Városmajori Mintatagozatának három 
osztálya (3. osztály - Barabás Edina tanárnő, 6. osztály – Szirányi Bor-
bála tanárnő és 10. osztály – Gráf Zsuzsanna tanárnő vezetésével) 
tart bemutató órákat, amit Timár Böske és a Csillagszeműek táncpeda-
gógiai bemutatója követ. A résztvevőknek lehetőségük lesz az előadó 
tanárokkal való beszélgetésre is. A részvétel ingyenes, de a szervezők 
előzetes jelentkezést kérnek a kodaly@arpadhazi.hu email címen.

MÁJUS 26. szombat, 19 óra
Jótékonysági Gálahangverseny Kodály Zoltán műveiből
A Gálahangverseny helyszíne a Jurisics-vár Lovagterme, fellépői vala-
mennyien kiemelkedő művészeti színvonalat képviselnek. A Domonkos 
Rendi Nővérek vendégeként a Kodály Ünnep idején Kőszegen tartóz-
kodik és fellép a Gálahangversenyen az erdélyi Marosszéki Kodály Zol-
tán Gyermekkar Szovátáról Nagy Éva Vera nővér és Czakó Gabriella 
vezetésével. A 2015-ben Magyar Örökség Díjjal kitüntetett kórust a 
Boldogasszony Iskolanővérek felső-nyárádmenti énekes missziója hoz-
ta létre és működteti immár 14 éve. A koncert másik fellépő kórusa 
a Kőszegen régóta ismert és kedvelt Magyar Örökség és Junior Príma 
Díjas Angelica Leánykar, melynek alapító vezetője Gráf Zsuzsanna Kő-
szeg díszpolgára, Liszt Ferenc, Bartók-Pásztory és Apáczai Csere János 
díjas karnagy. A gála harmadik fellépője a Magyar Örökség és Príma 
Primissima díjas Csillagszemű Táncegyüttes, Timár Böske vezetésével. 
A Jótékonysági Gálahangverseny bevételét a szervezők és a fellépők a 
Boldogasszony Iskolanővérek erdélyi énekes missziójának támogatá-
sára ajánlják fel.

MÁJUS 27. vasárnap 9.30
Kodály Zoltán Magyar mise című művét az Angelica Leánykar és a 
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar adja elő szentmise keretében a 
Jézus Szíve Plébániatemplomban.

Háry, a nagy kópé
A Kodály Ünnep tiszteletére május 25-én pénteken 11 órakor az Ár-
pád-házi Szent Margit Általános Iskola 2. évfolyamos diákjaiból, va-
lamint a Kőszegi Tücskökből és a Kőszegi Vonósokból alakult KÓPÉ 
Társulat előadja Háry, a nagy kópé című népdaljátékát az Árpád-házi 
Iskola dísztermében. Kórusvezető Kubányi Renáta nővér, zenekarveze-
tő Scheer Bernadett, vezényel Scheer Uwe. 

Kedves Kőszegi Polgárok!
Hihetetlen, hogy lassan egy év 
eltelt, mióta Kodály Zoltán emlé-
kére együtt lehettünk Kőszegen. 
Lelkesedésük, mellyel a Kodály 
Ünnepen részt vettek, nagy öröm 
volt számunkra, így Kodály Zoltán-
né asszonnyal elhatároztuk, hogy 

folytatjuk. A minap érkeztem meg 
Argentínából és Uruguayból, ahol 
Kodály-szemináriumokat vezettem, 
és még tíz tanítványomat is elvit-
tem, hogy általuk is bemutassam 
az autentikus Kodály módszert. 
Az idei programban Kőszegen is 

bemutatjuk Kodály zenei 
műhelyét, valamint meg-
hívtuk a Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkart Nagy 
Éva Vera és Czakó Gabriel-
la karnagyok vezetésével, 
valamint a világhírű Csil-
lagszeműeket Tímár Böske 
vezetésével. Természetesen 
jelen lesz az Angelica is. 
Vasárnap az ünnepi szent-
misén a meghívott együt-
tesekkel Kodály Zoltán 
Magyar miséjét adjuk elő. 
Megtisztelő, hogy novem-
ber óta mint Kőszeg dísz-
polgára hívhatom Önöket 
tisztelettel és szeretettel 
rendezvényünkre!

Gráf Zsuzsanna
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In memoriam Milos Lászlóné
Megdöbbenten értesültünk a hír-
ről, hogy Milos Lászlóné, a Jurisich 
Miklós Gimnázium egykori tanára 
elhunyt. A hír, az oly közelinek tűnő 
nyugdíjazása miatt még inkább 
megrázta gimnáziumunk tantes-
tületét, és a Zsuzsa nénit ismerő, 
szerető tanítványokat.
Szárnyas Mária Zsuzsanna Kősze-
gen született, iskoláit is itt végezte. 
A Jurisich Miklós Gimnáziumban 
érettségizett, német nemzetiségi 
tagozatos osztályban. Kőszegen 
Deutsches Gymnasium műkö-
dött már akkor, amikor a német 
nyelv tanulását még nem igazán 
támogatta a hatalom. 1969-ben 
a szegedi József Attila Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi 
Karán szerzett német-orosz nyelv 
és irodalom szakos középiskolai 
tanári oklevelet. Közben 1967-ben 
házasságot kötött Milos Lászlóval. 
Tanulmányait levelező tagozaton 
folytatta és kollégiumi nevelői 
munkát vállalt Zsámbékon. A dip-
loma megszerzése után Kőszegen 
telepedtek le, és a tanárnő egy év 
a MÁV általános iskolájában vég-
zett munka után kezdett el tanítani 
a gimnáziumban. Két gyermekük 
született, Adrienn és András.
Milosné tanárnő szakmai munkáját 
mindig a kiválóság jellemezte! 
Éveken keresztül az idegen nyelvi 
munkaközösség vezetője volt, és a 
tanórai feladatok mellett fontos 
szerepet játszott a város és a gim-

názium németországi, ausztriai 
kapcsolatainak építésében. Nem 
gondolom, hogy túlzás lenne a 
vaihingeni és a mödlingi kapcsola-
tok egyik kulcsszemélyiségeként 
említeni. Évtizedeken át fordított, 
tolmácsolt, és kiváló nyelvismere-
tével rendelkezésére állt szülővá-
rosának.
Tanulók generációi nőttek fel, sa-
játították el a nyelvtudást gondos 
munkájának köszönhetően. Tanít-
ványai szerették! Osztályfőnöki 
munkájában nem csak tanulók 
képességeit fejlesztette, hanem az 
embert is meglátta bennük. Nem 
lehet véletlen, hogy a Jurisich 
gimnázium jelenlegi nevelőtestü-
letének tagjai közül hárman voltak 
Zsuzsa néni valamelyik osztályának 
tanulói.
Milos Lászlóné októberben volt 72 
éves. Nyugodjon békében!

Keszei Balázs
igazgató

A hivatás vértanúja
Boldoggá avatták Brenner Já-
nost május 1-jén Szombathelyen. 
1957. december 15-én éjjel sú-
lyos beteghez hívták, és ő, bár ko-
rábban életveszélyesen megfenye-
gették, nem félt elindulni. Követte 
hivatásának és emberszeretetének 
parancsát, mellyel visszaéltek 
gyilkosai, akik a sötét erdőben 
32 késszúrással oltották ki fiatal 
életét. A boldoggá avatásra össze-
gyűlt több mint tizenötezer hívő 
között számosan voltunk Kőszeg-
ről, sokan autóval, mások a plébá-
nia által indított autóbusszal, vagy 
éppen, mint a ministránsok egy 

csoportja, kerékpárral érkeztek 
Szombathelyre. Már a helyszín is 
lenyűgöző volt: az emlékműdomb 
alján felállított oltár-színpad a ha-
talmas Brenner János portréval és 
a háttér fák lombja fölött jól látha-
tó székesegyház sziluettjével fest-
ményre illő látvány volt. Az éles 
szeműek azt is észrevették, hogy a 
hátuk mögött a dombtetőn emel-
kedő emlékmű csúcsához közel a 
betonfalat az egykori vöröscsillag 
helyén ezen a napon kereszt dí-
szítette. A hitvalló vértanú jel-
vénye bűnbocsánatot hirdet és 
megtérésre hív a gyilkos ideológia 

szimbólumának helyén. A hosz-
szúnak ígérkező liturgia két és fél 
órája meglepően gyorsan elrepült 
a nyarat idézően szikrázó napsü-
tésben. Azóta bár tudjuk, igazából 
még fel nem fogtuk mit kaptunk: 
Brenner János személyében egy 
új példaképet állított elénk az 
Egyház. Ajándékként mindenki-
nek. A hívők az Istennek szentelt 
élet áldozatát csodálják és követik 
személyében, de a nem hívőknek 
is muszáj meglátni Brenner Já-
nosban a hivatását félelmet nem 
ismerő hűséggel teljesítő embert. 

A boldoggá avatási ünnep nagy-
szerű élménye nem múlik el köny-
nyen. A hallott mondatok sokáig 
visszhangoznak még a fülemben, 
fejemben. Kőszegre jeles napok 
köszöntenek: hivatásukat teljesítő 
emberek ünnepnapjai. Jubileumot 
ünneplő tűzoltók, diákjaikat érett-
ségi felé ballagtató tanárok. Talán 
ők is meghallották, talán őket is 
erősíti hivatásuk teljesítése során 
a vértanú példája, és megszólít-
ja szívü ket Szent Páltól választott 
üzenete: „Az Istent szeretőknek 
minden a javukra válik!”

Básthy Béla
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Klarinétművész búcsúkoncertje
Horváth László Liszt-díjas klarinét-
művész június 9-én 18.00 órakor 
tartja a zeneiskolában a búcsú-
koncertjét. A Lajtha zenei táborok 
szervezője idén is zenei csemegével 
ajándékozza meg a közönséget, jú-
nius 16-tól négy héten át minden 
szombaton 16 órakor Fischer Annie 
ösztöndíjasok adnak koncertet a 
Budaker Gusztáv Zeneiskolában.
Kőszeg városához erősen ragasz-
kodó Horváth Lászlót művészi 
teljesítménye elismeréseként a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
2017. december 21-én örökös 
tagjává fogadta. A klarinétművész 
1965-ben, húsz éves korában lett 
a Magyar Állami Hangversenyze-
nekar ösztöndíjasa. Majd három év 
elteltével kapta meg a szóló klari-
nétművész megbízást 30 éven át. 

Zenei pályafutása során eljátszotta 
a teljes klarinét-irodalmat. Ennek 
részeként a Filharmonikus és Rá-
dió Zenekar koncertjein keresztül 
1970 óta a közönség megismerte 
a klarinétművész tehetségét. Zenei 
pályáján számtalan hangfelvétel ré-
szese volt, tizenötször járt Japánban, 
Bécs, London és Párizs közönsége is 
megismerhette a zenei tehetségét. 
Fiatal művészként sorra vette át a 
versenyen kapott díjakat. Előszőr 
1970-ben első díjat, a következő 
három évben Genfben és München-
ben rendezett versenyeken kapott 
érmeket. Életpályáján a zenei tu-
dását átadta a fiataloknak, 1974-
től öt éven át tanított Debrecenben 
a Zeneművészeti Főiskolán, majd 
1992-től Budapesten a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakiskolában. Kül-

honban (Japán és Kanada) 
és itthon tartott zenei kur-
zusokon tanította a tehet-
séges fiatalokat. Történel-
met írt Kőszegen a Lajtha 
László Nemzetközi Zenei 
Tábor és Fesztivál 1992-
ben történt létrehozásával, 
amelynek folytatása az idei 
Fischer Annie ösztöndíjasa-
inak a koncertje. 
A klarinétművész 1998-tól 
visszatért a szülőföldjére, 
megkapta a Szombathelyi 
Szimfonikus Zenekar igaz-
gatói megbízását, amelyet 
2006-ig töltött be.
Művészpályáján harmonikus él-
ményekben volt része. Szavaiban 
azt a három percet emeli ki, amit 
Jose Carrerassal töltött el. Csak 
élmény volt három perc, a közös 
munka sokkal több. Puccini: Tosca 
című operáját rögzítették hangle-
mezre 2000. augusztus 16-án. A 
Levélária felvételére így emlékszik 
Horváth László klarinétművész: 
„Szívemet, lelkemet beleadva 

játszottam neki, aki megérdemli. 
Végül elérkezett a nagy pillanat, 
amikor a rendező jelezte: Készen 
vagyunk. Jose elindult felém. Ösz-
szeölelkezve, beszéd nélkül érez-
tük, hogy valami fontos történt az 
elmúlt percekben”.
Horváth László klarinétművész Kő-
szegről indult, ide tért vissza, ahol 
aktív szerepet tölt be a város zenei 
életében.

Kámán Z 

Hajmeresztő!!!
Májusban még ki volt függesztve a 
Margitszigeti Szabadtéri Színpad bü-
féjében a Kőszegi Várszínház 2017-
es image plakátja, de itthon termé-
szetesen már az idei szezonra készül 
a stáb. Áprilisban kisorsolták a sze-
rencséseket, akik különböző nyere-
ményeket, színházjegyeket is nyertek. 
A DEKK Színház és a Füge közremű-
ködésével készülő darabnak, Vinnai 
András Vojáger című groteszkjének 
olvasópróbái is április óta folynak.
Négy kőszegi bemutatóra ké-
szülhetünk: A Vinnai-darabon kí-
vül a Mesebolt Bábszínházzal az 

„Estimese”; Gergye Krisztián Tár-
sulatával pedig egy kortárs tánc- 
és drámaest készül. A Kőszegi 
Várszínház önálló bemutatója Paul 
Portner: Hajmeresztő című elő-
adása lesz. Portner-darabot még 
nem láthattunk Kőszegen. Ráadás-
újdonság lesz, hogy új rendezőt is 
üdvözölhetünk Göttinger Pál sze-
mélyében. A nyarat még tizenkét 
produkció tarkítja majd, kezdve a 
kiállítás megnyitótól Molnár Ferenc 
Egy, kettő, három című előadásán 
át A Sevillai borbélyig.

TáF. 

HORVÁTH LÁSZLÓ Liszt Ferenc-díjas klarinétművész hangversenye 
Zongorán közreműködik: Kardos Éva

2018  június 9-én szombaton 18.00 órakor
Kőszegen a Budaker Gusztáv Zeneiskolában                                   

J. S.  BACH: Sarabande  és Bourrée anglaise          
W. A. MOZART:  Larghetto  KV.581                      
G. F. TELEMANN: Trombitácska  
REMO GIAZOTTO: Adagio g-moll-ban  Tomaso Albinoni témája után
KODÁLY ZOLTÁN: Hívogató (a Szent Imre tábortűzhöz)
BARTÓK BÉLA: Három csíkmegyei népdal  
FARKAS FERENC: Bihari román táncok   
RÓZSA MIKLÓS: Sonatina  Téma variációkkal, Vivo e giocoso          
SERÉNYI TIBOR: Sonata alla Antiqua Op. 167       

Serényi Tibor (1933 -2008) Kőszegi születésű zeneszerző
Halála 10. évfordulójának tiszteletére!

A belépés díjtalan, de adományokat a Zeneiskola javára elfogadunk.



www.koszegivarszinhaz.hu

JÚNIUS 1.   Jurisics vár, Lovagterem 17.00

 „18±” TRIFUSZ PÉTER PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA

JÚNIUS 2.   Jurisics vár, Lovagterem 19.00

KŐSZEGI VONÓSOK KONCERTJE

JÚNIUS 9.   Jurisics vár, Lovagterem 20.30 

„EMBERI HANG…” MOLNÁR PIROSKA ZENÉS SZÍNHÁZI ESTJE  
(Rózsavölgyi Szalon) Belépőjegy: 2.500.-

JÚNIUS 11.   Jurisics vár, Lovagterem 10.00

PAPÍRVARÁZS – PÖTTÖMSZÍNHÁZ (MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ)
1-4 éves korig, Belépőjegy: 1.500.- (egy gyermek és egy felnőtt)

JÚNIUS 16.   (esőnap jún. 17.) Jurisics vár 20.30 óra

MOLNÁR FERENC: EGY, KETTŐ, HÁROM - vígjáték valós időben 
(a Kultúrbrigád és az Átrium előadása) Belépőjegy: 4.000.-

JÚNIUS 19.   Fő tér 19.00 óra 

ALMAGRÁNÁT (Soltis Lajos Színház)
A teremtés története – utcaszínházi produkció (ingyenes)

JÚNIUS 20.   Jurisics vár 19.00 óra (rossz idő esetén Lovagterem) 

KOZMA ANDRÁS: MESE A NAPKIRÁLYRÓL ÉS A HOLDKIRÁLYNŐRŐL, 
avagy hogyan született a Csillagszemű 
(Magyar Népmese Színház) Belépőjegy: 1.000.-

JÚNIUS 21.   Jurisics vár, Lovagterem 20.30

ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU... A MI JÓZSINK – ERZSIKE
Lázár Kati és Epres Attila estje  Belépőjegy: 2.500.-

JÚNIUS 23.  (esőnap jún. 24.) Jurisics vár 20.30 óra

GEORGES FEYDEAU: A KÉZRŐL KÉZRE) 
(Pesti Művész Színház) Belépőjegy: 3.500.-

JÚNIUS 26.   (esőnap jún. 27.) Jurisics vár 20.30 óra 

JOHN OSBORNE: DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG 
(Orlai produkció) Belépőjegy: 4.000.-

JÚNIUS 28.  (esőnap Június 29.) Jurisics vár 20.30 óra

ROSSINI: A SEVILLAI BORBÉLY – vígopera 
(Dáva Díva Bt.) Belépőjegy: 4.000.-

JÚNIUS 30.  (esőnap júl. 1.) Jurisics vár 20.30 óra

DÉS LÁSZLÓ–NEMES ISTVÁN–KOLTAI RÓBERT–NÓGRÁDI GÁBOR: 
SOSE HALUNK MEG – zenés játék (Roxinház) Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 2-3.   Jurisics vár Lovagterem 19.00

PEER KRISZTIÁN: ESTIMESE 
A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház 
közös előadása iskolásoknak   Belépőjegy: 1.000.-

JÚLIUS 12.   (esőnap júl. 15.) Jurisics vár 20.30 óra

PAUL PORTNER: HAJMERESZTŐ – zenés bűnügyi vígjáték
A Kőszegi Várszínház bemutatója  Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 13., 14.   (esőnap júl. 15.) Jurisics vár 20.30 óra

PAUL PORTNER: HAJMERESZTŐ – zenés bűnügyi vígjáték
A Kőszegi Várszínház előadása  Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 17., 18.   (esőnap júl. 19.) Jurisics vár 20.30 óra

PAUL PORTNER: HAJMERESZTŐ – zenés bűnügyi vígjáték
A Kőszegi Várszínház előadása  Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 20., 21., 22.   (esőnap júl. 23.) Jurisics vár 20.30 óra

PAUL PORTNER: HAJMERESZTŐ – zenés bűnügyi vígjáték
A Kőszegi Várszínház előadása  Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 25.   Jurisics vár 20.30 óra 

VINNAI ANDRÁS: VOJÁGER 
A Kőszegi Várszínház a DEKK és a Füge közös bemutatója  
Belépőjegy: 2.500.-

JÚLIUS 28.   (esőnap júl. 29.) Jurisics vár 20.30 óra

FORGÁCH ANDRÁS: LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK! 
(Budaörsi Latinovits Színház és a Múzsák Társulat előadása)
Belépőjegy: 3.500.-

JÚLIUS 30.   (esőnap júl. 31.) Jurisics vár 20.30 óra

KORTÁRS TÁNC ÉS DRÁMA EST – A Kőszegi Várszínház és 
Gergye Krisztián Társulatának közös előadása   Belépőjegy: 2.500.-

AUGUSZTUS 1.   (esőnap aug. 2.) Jurisics vár  20.30 óra

SAM HOLCROFT: CSALÁDI JÁTSZMÁK 
(Orlai produkció)  Belépőjegy: 3.500.-
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Könyvtári hírek
2018 áprilisában a könyvtár útjára indított egy kezdeményezést, mellyel 
a könyvtár munkatársai szeretnék kifejezni megbecsülésüket mindazok-
nak, akik valamilyen formában kiemelkedően részt vesznek a könyvtár 
mindennapi életében – azoknak, akik évek óta hűséges látogatói az in-
tézménynek, illetve azoknak, akik ebben a rohanó világban rendszeresen 
járnak könyvtárba, olvasnak, részt vesznek rendezvényeinken.
A díjat kétfordulós versenyben, a könyvtárosok titkos szavazással ítélték 
oda. A díjjal örökös tagság és könyvnyeremény jár. A díjat minden évben 
a költészet napjához kötött rendezvényen egy felnőtt olvasó kaphatja. Első 
alkalommal a címet: Stefánka László olvasónk kapta. Gratulálunk!
RENDEZVÉNYEK:
Május 24. (csütörtök) 18.00: Ilon Gábor régész előadása Báró Miske 
Kálmán régész, múzeumigazgató és múzeumalapító címmel.
Június 4. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub
Június 7. (csütörtök) 17.30: A könyvtár vendége Grecsó Krisztián. Az 
íróval Bokányi Péter beszélget a Harminc évről és még sok minden másról.

Programajánló
Május 17.  18.00 Bonobókat filmeztem Kongóban – a ti-

tokzatos emberszabású majmok nyomában – Garai 
Cintia zoológus előadása a természetvédelmi látoga-
tóközpontban. 

Május 19. 10.00 Mesetúra – Jelmezes gyalogtúra nemcsak 
gyerekeknek! Indulás a Tourinform irodától.

Május 19. Falunap és Forrásrámolás Kiszsidányban.
Május 20.  Kőszeghegyaljai Nyitott Pince Nap – Pogányok-Cák
Május 20.  14.00 Milyen virág nyílik itt? Vezetett séta a 

Chernel-kertben. 
Május 21. 17.00 A harmónia ünnepe – Dance Jam évadzáró – 

lovagterem.    
Május 22.  10.00 13.30 A mindent látó királylány – Gyermek 

Színházi Bérlet – Soltis Lajos Színház.
Május 24.  15.00 Ki lakik itt? Vezetett madárodú-ellenőrzés a 

Chernel-kertben.
Május 24–25. Magyar Régészet Napja – Kőszeg régészeti értéke-

iről ismeretterjesztő előadások/foglalkozások az Arany 
Egyszarvú Patikában és a városi könyvtárban.

Május 25–27. Kodály ünnep – Jurisics vár
Május 25-27.  Országos Természet- és Környezetvédelmi Film-

napok a természetvédelmi látogatóközpontban.
Május 26. alpannonia túraünnep a Natúrparkban.
Május 26. 9.00 Gyermeknapi bringamóka (Fő tér – Ólmodi 

út – Őz kút (Kiserdő) – Kőszeg) Indulás a Tourinform 
irodától.

Május 27. Gyereknap – Jurisics vár  
Május 27. Elsőáldozás  (Állami Iskolások)  
Május 27.  18.00 Hősök napi megemlékezés – Jurisics tér
Május 28. 16.00 Szemző Ház és a Sgraffitós-ház átadása – 

Zwinger
Június 1.  17.00 18+ – a Kőszegi Várszínház színházi plakátjai – 

Trifusz Péter kiállítása.
Június 1–3. Bozsoki Kalapos Napok
Június 2. 19.00 Kőszegi Vonósok Hangversenye – Jurisics vár
Június 3. 17.00 Titok és vallomás – Baradács Anett festmény 

kiállítása a Hotel Írottkőben.
Június 3. 16.00 Be-Jó Évadzáró – Jurisics vár lovagterem
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 
Június 7. Országos Ünnepi Könyvhét – Vendég: Grecsó Krisz-

tián a könyvtárban.
Június 9. 9.00 Árkon-bokron át a madárdal nyomában /24 

km/. Találkozó a Jurisics várnál.
Június 9. 9.00 Vadvirág túra a Pintér-tetőre. Indulás a Tou-

rinform irodától.
Június 9.  Kőszegfalva alapításának napja – Sportpálya 
Június 9.  16.30 Zenés irodalmi délután a Szabóhegyen 

(Tóthárpád Ferenc és a Rózsabors zenekar).
Június 9. 18.00 Horváth László Liszt Ferenc-díjas klarinét-

művész hangversenye a zeneiskolában.
Június 9.  „Emberi hang…” Molnár Piroska zenés színházi estje 
Június 11.  10.00 Papírvarázs – Pöttömszínház (Mesebolt Báb-

színház) 1-4 éves korig – Jurisics vár lovagterem
Június 12. Zeneiskola Évzáró – Jurisics vár lovagterem
Június 14. Gyereknap és évadzáró a Bersek iskolában.
Június 16.(esőnap jún. 17.) Molnár Ferenc: Egy, kettő, három – 

vígjáték valós időben. 
Június 16. Cőgerek Napja – Dr. Nagy EGYMI
Június 17. Szent Vid búcsú, Gesztenyevirág túra – Velem

Gyereknap
A Művelődési Központ színes 
GYERMEKNAPI programokkal vár-
ja a legkisebbeket 2018. május 
27-én 13.30–17.00 óráig a Juri-
sics várba és a várárokba. Előtte 
10.00–11.30 óráig horgászverseny 
a Csónakázótónál. Délután a Jurisics 
várnál óvodás és iskolás kerékpáros 
ügyességi verseny, arcfestés, játé-

kos feladatok, Találkozás Tildával, a 
Chernel-kertben élő vándorsólyom-
mal (Őrségi Nemzeti Park Igazga-
tóság), bütykölde. A gyermekeknek 
ingyenes ugráló a rendezvény alatt! 
A Kőszegi Tűzoltóság és Rendőrka-
pitányság bemutatója! A versenyek 
résztvevői tombolaszelvényt kap-
nak, melyek az eredményhirdetés 
után külön sorsoláson vesznek részt. 
Információ: 94/ 360-113-as telefo-
non, és a www.koszeg.hu honlapon

Nyári tábor
A kőszegi SOS Gyermekfalu nyári 
napközis tábort szervez Kőszegen 6 
– 14 éves korosztály számára au-
gusztus 06 – 10. és augusztus 13 
–17. közötti időszakban. Bőséges 
programkínálat várja a gyereke-
ket: állatsimogató, fürdőzés Bükön, 
kézműves foglalkozások, túrák, 
Holdfényliget Kalandpark. 

A tábor hétköznapokon 9.00 – 
15.30 óráig tart. 
Térítési díj: 1500 Ft/fő/nap.
Jelentkezni és további tájékozta-
tást kérni munkanapokon 9.00 és 
15.00 óra között az alábbi telefon-
számokon lehet: 06 20 384 7391 
• 06 20 375 6712 
• 06 20 399 5260.
Részvétel a jelentkezés sorrendjé-
ben lehetséges!

Püspöki szentmise
Június 9-én Kőszegfalván Falu-
napot tartanak. Dr. Székely János 
megyéspüspök kezdeményezésére 
az esemény a nemzetiségek ta-
lálkozója is lesz. Több plébániáról 
szlovénok, horvátok, németek is 
eljönnek a sváb nemzetiségi fa-
luba. Délelőtt 10.00 órakor em-
lékeznek meg a hősökről, a kite-

lepítettekről a temető kapujánál. 
Majd 11.00 órakor a sportpályán 
felállított sátorban kezdődik meg 
a püspöki szentmise. A több kon-
dérban készülő ebéd után a nem-
zetiségek fellépésével színpadi 
programok sorozata következik. Az 
egész napos program szervezője a 
Kőszegfalvi Baráti Kör.       

Ökumenikus: Május 21-én, pünkösdhétfőn 10 órakor ökumenikus is-
tentisztelet lesz az evangélikus templomban. Igét hirdet Németh Csa-
ba káplán, énekkel szolgál a város ökumenikus énekkara. Mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk!
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„Élvezzétek az életet”
Április 23-án a Bécsikapu Étte-
remben tartották meg a Pannon 
Egyetem Kőszegi Kampusza és az 
iASK szervezésében a Tudomány 
a kocsmában sorozat előadását. 
A rendezvényen tudósok – kocs-
mában, étteremben – lépnek a 
nem kocsmai közönség elé. Mizsei 
Zoltán a szőlőművelésről szóló gre-
gorián énekkel vezette be Mátay 
Mónika előadását. Az iASK kutatója 
Kőszeg kiemelkedő kulturális örök-
sége iranti érdeklődéssel indokolta 
a jelenlévők nagy számát. Értékü-
ket megőrizve szinte érintetlenül 
maradtak a városban a történelmi 
épületek. Az iASK-ban kutató tudó-
sok nemcsak társadalomtörténetet 
tárnak fel, hanem az épületekhez 

kötődő művészeti értékeket is. A 
kutatásokba bekapcsolódott több, 
a városban élő társadalomtudós – 
Söptei Imre, Bokányi Péter –, és 
külső szakértők is segítik a munkát.
A titkok felderítésére kitűnő hely-
szín a Chernel utca 10-ben talál-
ható Festetics-palota, amelynek 
a felújítása jelenleg is zajlik. Az 
épületben barokk-kori falfestményt 
találtak. (KéV. februári lapszám 20. 
old). A palota – cselédek által hasz-
nált – padlásfeljáró ajtójának belső 
oldalára plakátnyomatot ragasztot-
tak, feltehetőleg még a 19. század 
második felében. Mentényi Klára 
és Benkhard Lilla, valamint továb-
bi hat kutató munkáját dicsérte az 
előadó, és elmondta, hogy a  nép-

nek szóló, irónikus, szórakoztató 
plakát egyedi jelenetet ábrázol. Kö-
zépen egy gőzgép látható, „balol-
dalon bedobják a vénasszonyokat, 
a jobb oldalon kibújnak a fiatalok. 
Azaz, ez egy fiatalító gép. Ugye, 
vonzó alternatíva?” – hangzott el 
az előadáson. A nyomat alján ne-
hezen olvasható szöveg, versrészlet 
található, amelynek eredeti, teljes 
változatát egy cseh-évkönyvben 
fedezték fel: „gyertek hát érdemes 
matrónák /ragadjátok meg az al-
kalmat/ élvezzétek az életet….”.
Kőszegen a Chernel utca 10. szám 
alatt lévő palotában élt évtizede-
ken át Festetics Imre, aki – Mátay 
Mónika szavai szerint – a genetika 
nagyapja. Örökléssel kapcsolatos 
észrevételeit 1819-ben publikálta. 
Felfedezésének jövőre, 2019-ben 

lesz a 200. évfordulója, amire ér-
demes időben felkészülni. Szinte 
felszólításként említette az előadó, 
hogy Festetics Imre megérdemelné 
a Kőszeg Díszpolgára címet.
A Festetics-palota házasság révén 
került a Chernel család tulajdonába. 
Chernel István ornitológus 1896-
ban írta meg a lábszánkózás kézi-
könyve című munkáját. Egyik be-
jegyzésében rögzítette, ahogy egy 
hideg, téli napon lábszánkón, azaz 
sílécen haladtak a Hétforrás felé. 
Az előadás alcíme „tizenegy kő-
szegi rejtély”, de Mátay Mónika 
szavai szerint 111-nél is több van 
a történelmi városban. Annak adott 
reményt, hogy még ebben az év-
ben kiadásra kerül a titkokat feltáró 
könyv.    

      Kámán Z

20. évforduló
A gyöngyösfalui Szent Márton 
Templom Énekkara ez évben 
ünnepli fennállásának 20. évfordu-
lóját. Ebből az alkalomból ünnepi 
hangversenyt tartanak a Szent Már-
ton-templomban június 10-én (va-

sárnap) délután 15 órakor. A műsor 
vendégelőadói helyi művésznöven-
dékek és azok a művésztanárok, 
akik évek óta rendszeresen vissza-
térő fellépői műsoraiknak. A jubile-
umra hívják és várják az alapító ta-
gokat és azokat is, akik a 20 év alatt 
rövidebb vagy hosszabb ideig részt 
vettek az énekkar munkájában. 

Új készülék
Május 12-én a Jurisics vár látoga-
tói ingyenesen vehették igénybe az 
új képes audio guide készüléket, 
amelyet Huber László polgármester 

és Pócza Zoltán is kipróbált. A fotón 
Ilon Gábor is hallgatja a Jurisics vár, 
reneszánsz palota történetét bemu-
tató szöveget, amelyet a régész írt, 
és Epres Attila tolmácsolásában ve-
zeti a vár mindenkori látogatóját a 
műemlék épületben.
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Boksz hírek, EB érem

Három kőszegi lánnyal soraiban utazott a magyar női ifjúsági válogatott 
az olaszországi kontinens bajnokságra. A másfél éve veretlen Hámori 
Luca (60 kg) kellő önbizalommal vághatott neki az EB-nek. Erőnyerőként 
kezdett, majd a korábbi kontinensbajnok Sönmezt (Törökország) búcsúztat-
ta egyhangú pontozással. Az elődöntőben a tavalyi ezüstérmes Aszatrjant 
(Oroszország) nagy harcra kényszerítette, de a bírák az ellenfelet látták jobb-
nak. Hámori bronzéremmel büszkélkedhet. Lakotár Hanna (51 kg) lengyel 
ellenfél magabiztos legyőzésével kezdett. A negyeddöntőben, 4:1-es ponto-
zással a címvédő Sztoeva-t hozták ki győztesnek. Ambrus Viktória (69 kg) 
sorsa hasonlóan alakult. Fehérorosz riválisát a harmadik menetben lelép-
tették. Ő is osztott pontozással szenvedett vereséget a legjobb nyolc között. 
A lengyel Borys búcsúztatta. Varsányi Áron elégedetten elemezte versenyzői 
teljesítményét, ugyanakkor hozzátette: erősebb sportdiplomáciával, némi 
szerencsével, egy kicsivel több önbizalommal, még szebb lehetett volna a 
lányok mérlege. Hámori Luca medáliája külön büszkeséget jelent, hiszen az 
a 2009-ben alapított egyesületnek a 10. világversenyen elért érme.
Budapesten a Vasas Sport Clubban rendezték Id. Süllős Gyula Emlék-
versenyt. Buza Rafael (serdülő 48 kg) három győzelemmel első helyen 
végzett, Buza Rómeó (serdülő 46 kg) egy-egy győzelemmel és vereséggel 
harmadik helyen zárt.
Két aranyérmet szereztek a Fitt-Box öklözői Tatabányán a VI. Richter 
Tibor Emlékversenyen. Heten képviselték a klubot. Az aranyak Szoták 
Titusz (ifjúsági 64 kg) és Lendvai Liliána (junior 54 kg) nyakába kerültek. 
Buza Rómeó (serdülő 46 kg) nagy csatában vereséget szenvedett. Málics 
Róbert (junior 70 kg) első mérkőzésén jó bemutató mérkőzést vívott. Lu-
kács Tifani, Lukács Nataniel és Farkas Richárd ellenfelei az utolsó pillanat-
ban lemondták a mérkőzést, így sajnos ellenfél nélkül maradtak.
Egerben az Olimpiai Reménységek Versenyén Buza Rafaelt (serdülő 
48 kg) cseh ellenfél legyőzése után a döntőben a szombathelyi Oláh-
Vadász Zoltán sem tudta megállítani. Pesti Gabriella (junior 57 kg) első 
válogatottsága alkalmával szoros mérkőzésen vereséget szenvedett szlo-
vák ellenfelétől.
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Három kőszegi lánnyal soraiban utazott a magyar női ifjúsági válogatott 

Futsal: NB III-as érem
A Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség égisze alatt, Regio-
nális Futsal Bajnokság néven futó NB III-ban a Kőszegi FC a záró fordu-
lóban, az esélyeknek megfelelően vereséget szenvedett a Haladástól. A 
remélt és várt bronzérmet ez már nem befolyásolta, annál is inkább, mert 
a rivális Győrújbarát némiképp váratlan vereséget szenvedett. A Kőszegi 
FC így első futsal szezonjában dobogón, annak harmadik fokán végzett. 

Eredmény: 21. forduló: Kőszegi FC-Swietelsky Haladás VSE II. 3:8 (2:4), gó-
lok: Rácz, Keresztes, Bíró.
Tabella: 3. Kőszegi FC 18 mérkőzés, 10 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség, 
114:75 gólarány, 31 pont. Legjobb góllövők: Fehér Dániel 23, Prán Domi-
nik 16, Gugcsó Benjamin 14. Játékosok: Bigner Dániel, Bíró Renátó, Csák 
Dominik, Dévai Roland. Fehér Dániel, Fischer Attila, Gordos Kristóf, Gugcsó 
Ákos, Gugcsó Benjamin, Kasalo Jura, Keresztes András, Keszthelyi Dávid, Ko-
vács András, Lintner Dénes,Nagy Zsolt, Prán Dominik, Rácz Bence, Sári Dávid, 
Tóth Dániel. Edzők: Rácz Bence, Őri Gábor.

Labdarúgás: Sűrű program

Sűrű volt a programja a megyeiben szereplő kőszegi labdarúgóknak. Öt 
forduló plusz a tavaszelő elmaradt két mérkőzése. A sorsolás sem volt 
könnyű, hiszen az első hat helyezett csapatból néggyel meccseltek. Az él-
mezőny csapatai bizonyították is a papírformát. A többi mérkőzésről: A 
Király SzE megelőzi ugyan a kőszegieket, de ellenük, Szolyák korai góljá-
val, sikerült itthon tartani a három pontot. A Vasvár elleni siker is fontos: 
„hatpontos” mérkőzésen győzött a KFC. A sereghajtó Vasszécseny elleni 
1:0 soványnak tűnik, de ugyanúgy három pont a jutalma, mint a gólzá-
pornak. A bajnoki hajrá sem lesz könnyű. Idegenben kell megküzdeni a két 
legerősebb csapattal (Sárvár, Celldömölk), s hazai pályán egy közvetlen 
riválissal (Vép) és a tabella vége felé álló rumiakkal.

Eredmények: 16. forduló: Kőszegi FC-Petőfi SE Vasszécseny, 1:0 (0:0), gól: 
Szolyák, 18. forduló:Kőszegi FC-Körmendi FC, 1:3 (0:1), gól: Bujtás, 22. 
forduló: Kőszegi FC-Király SzE 1:0 (1:0), gól: Szolyák, 23. forduló: Kőszegi 
FC-Vasvár VSE 2:1 (1:1), gólok: Szolyák, Varga B., 24. forduló: Répcelaki SE-
Kőszegi FC 3:0 (0:0), 25. forduló: Kőszegi FC-Schott Lukácsháza 0:2.

Gólban gazdag hónapot tud maga mögött a kőszegfalvi csapat. Az utolsó 
öt mérkőzés mindegyikén legalább öt gól esett. Két mérkőzésen kilenc-
szer zördült meg a háló. A Kőszegfalva többnyire győztesként jöhetett le 
a pályáról: Vassuránynak nyolcat, Gyöngyösfalunak hatot, Nemeskoltának 
ötöt vágtak. A Náraiban kapott hat, a bucsui négy kevésbé mutat jól. Pintér 
háromszor duplázott, Slankovits 3-2-1 arányban osztotta el hat találatát.

Eredmények: 17. forduló:Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 8:1 (6:0), gólok: 
Slankovits (2), Pintér (2), Bozóki, Nagy, Ódor, Horváth, 18. forduló: Nemes-
kolta KSK-Kőszegfalvi SE 0:5 (0:3), gólok: Pintér (2), Nagy, Slakovits, Németh 
(öngól), 19. forduló: Bucsu KSK-Kőszegfalvi SE 4:2 (3:2), gólok: Molnár, Nagy, 
20. forduló: Nárai SK- Kőszegfalvi SE 6:3 (4:2), gólok: Pintér (2), Horváth, 
21. forduló: Kőszegfalvi SE-Gyöngyösfalu SE 6:2 (3:1), gólok: Slankovits (3), 
Ódor, Fekete, Komáromi.

Kosárlabda: 11. hely a megyeiben
A Kőszegi SE kosarasainak újabb három mérkőzéssel lezárult a Szombat-
hely Város és Városkörnyék néven futó, megyei bajnokság. Az alsóházban 
a 9-15. helyért küzdő csapatok között az alapszakasz másik csoportjának 
csapatai ellen a második kör kevésbé sikerült. A Répcelakot ugyan sikerült 
legyűrni: a félidőig szoros küzdelem után, a harmadik negyedet 20:4-re 
hozták a kőszegiek, ezzel a mérkőzés el is dőlt. A Szombathelyen idegen-
ben legyőzött Deck Bistro a visszavágón sem játszott félelmetesen, de a 
második negyedben fordítottak a jól kezdő KSE ellenében. A kőszegiek 
a második félidőben nem érezték a játék ritmusát, így nem sikerülhetett 
visszavenni a vezetést, s kiharcolni a győzelmet. Bükön a hazaiak uralták 
a mérkőzést. Az elején elhúztak, s bár voltak a mérkőzésnek kiegyenlítet-

tebb időszakai is, végül magabiztosan gyűjtötték be a két pontot. Barabás 
Krisztián és Horváth Roland pontjai nagyon hiányoztak, így Nyilicska hiá-
ba termelt 30 egységet.
A Kőszegi SE a 15 csapatos megyei bajnokságban a 11. helyen végzett. 
A pontdobók versenyében Horváth Roland 313 ponttal a második helyen 
végzett. 17,39-es meccsenkénti átlaga is második helyezést ér. Meccsen-
kénti 5,5 kétpontosával harmadik a rangsorban. Büntető eredményessége 
– 3,56 bedobott büntető meccsenként – legjobb a listán. Ugyanitt Barabás 
Krisztián az 5. (2,72 sikeres büntető/mérkőzés). Büntető hatékonyságban 
Barabás a jobb 69,01 % (5. hely), Horváth 67,37 % (7. hely). Horváth a 
fault listán is előkelő helyen végzett: meccsenként 2,83 személyi hibával.

Eredmények: 4. forduló Répcelak SE-Kőszegi SE- 31:54 (7:9, 13:13, 4:20, 
7:12), 5. forduló Kőszegi SE-Deck Bistro SE 59:66 (15:11, 12:23, 20:22, 
12:10), 6. forduló: Büki TK-Kőszegi SE 68:46 (21:10, 11:15, 26:7, 10:14).
Alsóházi tabella: 11. Kőszegi SE 12 mérkőzés, 7 győzelem, 5 vereség, 
668:613 kosárarány.
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Tenisz: 25 éve Ausztriában
Huszonöt év nagy idő egy sportszakosztály életé-
ben. Ennyi ideje kezdődött a kőszegi teniszezők 
szereplése a burgenlandi bajnokságokban. Tiha-
nyi Tibor személyes kapcsolatait is kihasználva 
indította útjára azt a folyamatot, mely mára 
természetessé teszi a kőszegi teniszezők auszt-
riai szereplését. A hazai tenisz-versenyrendszer 
kialakulatlansága miatt jó lehetőségnek tűnt a 
burgenlandi vendégszereplés. A Szalay László, 
Szalay Balázs, Táncsics András, Tánczos Dávid 
összetételű gyermek csapat volt az első fecske. 
Fokozatosan bővült a kör. 1996-ban 36 kőszegi 
teniszező szerepelt a szomszéd tartomány külön-
böző bajnokságaiban. A baráti kapcsolatoknak 
hála az ottani szövetség sokáig a nevezési díjtól 
is eltekintett. Mára természetessé vált az egykor 
merész, úttörő kezdeményezés, de a kőszegi te-
nisz történetében jelentős a szerepe a 25 évvel 
ezelőtt elinduló folyamat. A jó kapcsolatokat mu-
tatja, hogy a Burgenlandi Tenisz Szövetség ezévi 
díjazottjai között két kőszegi fiatalt Schlapschy 
Diánát és Tihanyi Lucát is üdvözölhetjük.

Teke: Bajnok csapat
Vereséggel zárta a megyei bajnokságot a KSE 
tekecsapata. Így is eldőlt, hogy a megyei baj-
nokság 2017-18-as kiírását a kőszegiek nyerik. 
Május második hetében pótolták a bajnokságból 
még elmaradt mérkőzéseket, így véglegessé vált 
a bajnoki sorrend. A Kőszegi SE 4 pont előnnyel 
az élen végzett.

Eredmény:19. forduló Thermalpark Szentgotthár-
di VSE II.Kőszegi SE 5:1 (4:4, 1880:1832), Sár-
közi 465, Németh 434, Kovács 456, , Horváth 
477 (Vastagítva a pontszerző.) Tabella: 1. KSE 16 
m-13 gy-3 v-94,5:33,5 szp-73,5:22,5 csp-26 p

Írottkőre fel

A Hillclimb lényege, hogy a versenytáv igazi 
hegymenet. A VII. Írottkő HillClimb versenyen 
Rattersdorfból indulva kellett felkerekezni illet-
ve futni az Írottkő 883 méteres csúcsára. A 47 
kerékpáros és 36 terepfutó 741 méter szint-
különbséget győzött le 12,1 km-es táv alatt az 
Alpannónia túraútvonal jelzéseit követve, hogy a 
határvonalon álló kilátónál ünnepelhesse a cél-
ba érést. A versenyt a Canyon kerékpárüzlet és 
a Kőszegi Kerékpáros Egyesület szervezte. A te-
repfutás a „Perfect Change-Metex ’05” terepfutó 
sorozat részét képezte. Bringával a többszörös 
győztes Hattyár Dániel (40:31) pályacsúccsal 
nyerte az abszolút versenyt. Master II. korcsoport-
ban a kőszegi Horváth Balázs érte el a legjobb 
időt (56:03). A futóknál sem hiányoztak a remek 
kőszegi eredmények: Fábrics Gábor 58:34-es 
idővel lett abszolút győztes. Master II. kategóri-
ában Molnár Károly (1:24:26) második helyezést 
ért el. A női Master I-ben Pillisz Renáta (1:21:43) 
örülhetett győzelemnek.

DIÁKSPORT
Országos mezei döntő
Szépszámú küldöttség utazott Gödöllőre, az or-
szágos Mezeifutó Diákolimpiára. Néhány egyéni 
továbbjutó mellett a Balog iskola három, az Ár-
pád-házi iskola és a Jurisich gimnázium két-két 
csapata képviselte Kőszeget a döntőn. A verseny 
rajtjai látványnak sem utolsók: az összes álta-
lános iskolás korcsoportban több mint 200-an 
vágtak neki versenytávjuknak. A nekiiramodó 
tömeg a sport igazi ünnepe. Egy-egy mezőny-
ben 35-39 csapat rajtolt. A legértékesebb he-
lyezéseket Pápai Nerina és Iker Natália érték el: 
korcsoportjukban 8. illetve 7. helyen értek célba. 
Csapatban a Balog iskola III. korcsoportos lányai 
egy helyezéssel csúsztak le a dobogóról. A kö-
zépiskolásoknál kisebb volt az induló létszám, de 
általában itt is több mint 150 fős mezőnyök ver-
sengtek. A Jurisich gimnáziumból emberemléke-
zet óta nem jutott csapat az első tízbe. Ezúttal a 
VI. korcsoportos lányok 6. helyezést értek el, s az 
eredményhirdető pódiumhoz is felsorakozhattak.

A kőszegi iskolák csapateredményei, az első 
húszba jutók illetve a korcsoport legjobb kő-
szegi eredménye: II. kcs. lány (1500 m) egyéni 
8. Pápai Nerina/BA 6:54, fiú (2000 m) egyéni 
14. Vert Bence/BA 7:20, III. kcs. lány (2000 m) 
egyéni 7. Iker Natália/BA 7:11, 18. Róka Bora/
BA 7:27, csapat 4. Balog 260 hsz. (7. Iker Natá-
lia, 18. Róka Bora, 73. Ecker Nikolett 8:07, 162. 
Almási Leila 8:47, 213. Sárközi Tirza 9:19), fiú 
(2500 m) egyéni 61. Medvegy András/ÁH 9:07, 
fiú csapat 26. Árpád-házi 511 hsz. 37. Balog 764 
hsz. IV. kcs lány (2500 m) egyéni 95. Biegner 
Petra/BA 10:24, csapat 20. Balog 462 hsz. fiú 
(4000 m) egyéni 19. Thaler Levente/ÁH 14:07, 
csapat 17. Árpád-házi 411 hsz. V. kcs lány (3000 
m) egyéni 67.Medvegy Nóra/JMG 13:55, VI. kcs 
lány (3000 m) egyéni 22. Pillisz Réka/JMG 12:35, 
csapat 6. Jurisich 195 hsz. (22. Pillisz Réka, 44. 
Horváth Rebeka 13:42, 49. Keresztes Gréta 
13:57, Marosvölgyi Adél 15:55, Németh Dorka 
16:16), fiú (5000 m) egyéni 73. Varga Márk/JMG 
18:39, csapat 16. Jurisich 392 hsz.

Körzeti labdarúgó diákolimpia
A labdarúgó Diákolimpia körzeti fordulójában 
a II. és IV. korcsoportos csapatokat Bük látta 
vendégül, az I. és III. korcsoportnak a Lóránt 
sporttelep adott otthont. A büki tornát a megyei 
DSE elnök is meglátogatta. Az MDSZ újabb tö-
rekvéseinek hála a dobogós csapatok játékosai 
éremmel gazdagodhattak. A megyei döntőkön a 
Balog iskolát három, Gyöngyösfalut, Büköt és a 
Bersek iskolát egy-egy csapat képviselheti.

Dobogósok (aláhúzva a továbbjutók) I. kcs. (5 
csapat) 1. Dr. Tolnay, 2. Balog „A”, 3. Árpád-házi, 
II. kcs. (7 csapat) 1. Balog „A”, Bersek, 3. Dr. Tol-
nay, III. kcs. 1. Balog, 2. Bük, 3. Bersek, IV. kcs. 1. 
Balog, 2. Bersek, 3. Dr. Tolnay.

Középiskolások focija
A középiskolások labdarúgó megyei elődöntő-
jén Vépen csoportja második helyén végzett két 
győzelemmel és egy vereséggel, így a harmadik 
helyért mérkőzhetett. A bronzmeccsen a sárvári 

Barabás szakgimnáziumot legyőzve harmadik 
helyen zárt. Megyei döntőt sajnos csak az első 
két hely ért.

Eredmények csoportkör: Jurisch-Rázsó, Körmend 
3:0, Jurisich-SZOI, Szentgotthárd 0:2, Jurisich-
Tinódi, Sárvár 5:0, bronzmérkőzés: Jurisich-
Barabás, Sárvár 1:0

Atlétika megyei döntők
Az atlétika megyei döntőkön a Balog iskola kép-
viselte Kőszeget, s a körzetből a Dr. Tolnay iskola 
Gyöngyösfaluból is több korcsoportban gyűjtött 
értékes helyezéseket. A többpróba versenyeken 
a Balog iskola egyéniben és csapatban összesen 
8 érmet gyűjtött. Közte két számban a bajnoki 
címet is elhódította.

Érmesek a megyei döntőn: II. kcs. lány csapat 
3. Balog (1735 p.) III. kcs. fiú csapat 3. Balog 
(2270 p.), lány csapat 2. Balog (2911 p.), lány 
egyéni 1. Róka Bora/BA, IV. kcs fiú csapat 1. Ba-
log (3667 p.), fiú egyéni 2. Ecker Dávid/BA (836 
p.), 3. Németh Márk/BA (798 p.), lány csapat 3. 
Balog (2898 p.), lány egyéni 3. Hankó Annamária 
(847 p.)

Néhány éve egyéni versenyszámokban is ren-
deznek diákolimpiai versenyeket. A megyei dön-
tőn a Balog iskola mérlege 4 arany, 3 ezüst, 4 
bronz érem, a Dr. Tolnaynál az érmek elosztása 
1-4-1. Teljesítette az országos döntő meghívási 
szintjét Róka Bora/BA (60 m), Iker Natália (600 
m) Ecker Dávid/BA és Németh Márk/BA (300 
m), a Balog iskola III. korcsoportos leány 4x100 
m-es váltója. Kuglics Lili kislabdahajításban, bár 
csak 4. helyen végzett de a meghívási szintet ő 
is megdobta.

Kőszegi érmesek: III.kcs. fiú 600 m 3. Béres 
Milán/BA 1:53,7, lány 60 m 2. Róka Bora/BA 
8,3 (Ef. 8,5), 600 m 1. Iker Natália/BA 1:47,8, 
kislabdahajítás 4. Kuglics Lili/BA 49,17, 4.kcs. 
fiú 300 m 1. Ecker Dávid/BA 37,5, 2. Németh 
Márk/BA 39,9, súlylökés Milos Mátyás/TO 11,16, 
4x100 váltó 3. Dr. Tolnay 52,2, lány 100 m 2. 
Vörös Dorka/TO 13,2 (Ef. 13,4), 3. Hankó Anna-
mária/BA 13,2 (Ef. 13,5), 13,5, 300 m 1. Vörös 
Dorka/TO 45,4, 2. Varga Dorina/TO 49,4, 3. Ilon 
Marcella/BA 49,7, 1500 m 3. Bigner Petra/BA 
6:16,5,magasugrás 1. Ilon Marcella/BA 125, tá-
volugrás 1. Hankó Annamária/BA 477, 4x100 m 
2. Dr. Tolnay 56,6.

A középiskolások diákolimpiáján a Jurisich gim-
názium nem akármilyen éremkollekciót halmo-
zott fel. Tavalyi 12 érmük után idén 25-öt gyűj-
töttek, köztük 8-at a legfényesebből. (8 arany, 12 
ezüst, 5 bronz) Hat versenyszámban teljesítették 
az országos döntő nevezési szintjét. Sárközi Do-
minik négy számban is érdekelt lesz a döntőn. 
Az Evangélikus szakgimnáziumból Ecker Tamás 
hibátlanul teljesített: szinten belüli idővel győzött 
200 és 400 méteren.

Kőszegi győztesek és országos meghívási szintet 
teljesítők: V. korcsoport lány 3000 m 2. Medvegy 
Nóra/JMG 11:55,6, fiú 200 m és 400 m 1. Ecker 
Tamás/Evangélikus 22,6 illetve53,2, VI. kcs. lány 
3000 m 1. Pillisz Réka/JMG 11:39,5, fiú 200 m 
1. Sárközi Dominik/JMG 22,5, 400 m 2. Sárközi 
Dominik 51,2, 4x100 m 1. Jurisich gimnázium 
45,8, 4x400 m 1. Jurisich gimnázium 3:39,0.
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*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása ese-
tén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket 
és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói 
Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank 
Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás 
nem teljes körű, és a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) 
és fi ókjainkban tájékozódhat.

Hitel
határok 
nélkül

THM: 2,98%-8,69%*

Külföldi jövedelme esetén 
hitelfelvételét egyszerűen, személyre 
szabottan, akár fordítói költségek 
nélkül tesszük lehetővé.
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