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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.

A 34. ÉVAd
A Kőszegi Várszínház, mint Kiváló Mű-
vészeti Fesztivál, és mint a Nyugat-Du-
nántúl Kiemelt rendezvénye, augusztus 
4-ig várja szórakozni vágyó nagyérde-
mű közönségét.
„Idén is szeretnénk megmutatni a ma-
gyar szabadtéri színjátszás sokszínűsé-
gét, műfaji sokoldalúságát! Repertoá-
runkból kiemelkednek az új előadások, 
amelyek itt és most születnek. Művé-
szeti programunkban két bemutató kap 
kiemelt hangsúlyt” – mondta Pócza 
Zoltán színigazgató úr.
A Mesebolt Bábszínházzal való együtt-
működés eredményét (jeles András: jó-
zsef és testvérei) július 4-én már láthat-
ta a közönség. Az önálló darabnak, az 
„ízig-vérig mai magyar történetnek”, A 
falu rossza című előadásnak pedig még 
július 20-ig tapsolhatunk. Tóth Ede 
művéről a rendező Znamenák István 
ezt mondta: „Látszólag a paraszti világ 
idealizált ábrázolására, falusi életképek 
és magánéleti szenvedélyek dramatizá-
lására szűkült, ennél sokkal több van 
benne: bárki beleélheti magát ebbe a 
világba, hisz az emberi viselkedések 
mozgatórugói nem változnak semmi-
lyen térben, semmilyen időben.”
Akit kivet a falu, nem más, mint Pál 
András, de a zenés, számos poént rejtő 
történetben viszontláthatjuk Bánfalvi 
Esztert, Epres Attilát, Gazsó Györgyöt, 
Hámori Gabriellát, Kovács Zsoltot (a 
vele készült interjú a 6. oldalon olvas-
ható), Némedi árpádot, Pogány juditot 
és Szilágyi Csengét. A társulat új tag-
jaként üdvözölhetjük Novkov Mátét 
és Varga Lilit, Dékány Barnát, jéger 
Zsombort és Pálya Pompóniát.
A klasszikus zenétől a kortárs tánc-
esten át a könnyűzenéig minden, mi 
szem-szájnak ingere ezen a nyáron is 
itt kerül színpadra: Kőszegen! jöjjenek, 
élvezzék, hogy együtt „színre visszük a 
nyarat”! (Lásd még a 21. oldalon)

Tóthárpád Ferenc
Fényképezte: Németh Iván

PÁL ANDRÁS ÉS KOVÁCS ZSOLT
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www.sopronbank.huf

A nem akciós � hónapos betéti kamat 
jelenleg évi �,��%, EBKM �,��%.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���

SEMPALA
kombinált betét
• maximum ��%-a � hónapos 

lekötött betét, kamatláb évi

A kombinált betétben elhelyezett összeg

�,��%, EBKM �,��%
• minimum ��%-a � vagy �� éves futamidejű 

egyszeri díjas GRAWE életbiztosítás
A tájékoztatás nem teljeskörű, a hir-
detés nem minősül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerződés további 
szerződési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. További részletekről 
érdeklődjön bankfi ókjainkban és a 
www.sopronbank.hu oldalon!

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss jános (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6230 példányban

Fogadóórák időpontjai
HUBEr LÁSZLÓ polgármester: augusztus 5. 
dr. ZALÁN GÁBOr jegyző: augusztus 12.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: július 15., augusztus 19.
dr. NAGY EdINA aljegyző: július 22., augusztus 26.

A tisztségviselők hivatali helyiségükben tartják fogadóórájukat
9 – 11 és 14 – 15.30 óra között.

TÓTH GÁBOr az Összefogás Kőszegért Egyesület
önkormányzati képviselője július 16-án

(csütörtökön) 17 – 18 óra között tart fogadóórát. 
PLECHL TIBOR az Összefogás Kőszegért Egyesület

önkormányzati képviselője augusztus 6-án
(csütörtökön) 17 – 18 óra között tart fogadóórát. 

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

HUBEr LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
augusztus 5-én, (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Szakrendelés
Július 6-tól az orvosok járóbeteg 
szakrendelésre az új egészség-
házban fogadják a betegeket. 
Előjegyzés kérhető a 94/360-482 
telefonszámon, amely július 13-án 
még nem működött, mert a szol-
gáltató nem helyezte át a szolgál-
tatás helyszínét. 
SZAKrENdELÉSEK: 
Reuma szakrendelés: Dr. Horváth 
Péter reumatológus szakorvos, há-
ziorvosi beutalóval, előjegyzéssel. 
Csütörtökön 13:00 – 16:00 óra.
Szemészeti szakrendelés: Dr. 
Kovács Eszter szemész szakorvos, 
előjegyzéssel, beutaló nélkül. Pén-
tek: 7:30 – 11:30 óra.
UH szakrendelés:  Dr. Firisz Bor-
bála és Dr. Orbán Zsuzsanna  elő-

jegyzéssel, háziorvosi beutalóval, 
Szerda 14:00 – 16:00 óra.
Belgyógyászati szakrendelés: 
Dr. Komáromy Anette  belgyógyász 
szakorvos, háziorvosi beutalóval, 
előjegyzéssel. Hétfő: 13:00 – 15:00 
óra, Kedd: 13:00 – 15:00 óra.
Nőgyógyászati szakrendelés: Dr. 
Bencsik László nőgyógyász szakor-
vos, beutaló nélkül, előjegyzéssel, 
Kedd: 7:30 – 13:30; Dr. Leiner 
Frigyes nőgyógyász szakorvos, be-
utaló nélkül, előjegyzéssel, Szerda 
7:30 – 13:30.
Fül-orr-gége szakrendelés: Dr. 
Németh jános fül-orr-gége szak-
orvos; beutaló és előjegyzés nélkül, 
Kedd: 10:00 – 13:00 óra; Péntek: 
10:00 – 13:00 óra.
Vérvétel: Kedd 7:00 – 8:30 óra; 
Szerda: 7:00 – 9:00 óra; Csütör-
tök. 7:00 – 8:30 óra.

Rövid hírek
Az önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Kulturális, Oktatási, Szoci-
ális, Egészségügyi és Sport Bizott-
ságba külső tagként dr. Bokányi 
Pétert választotta meg. A városban 
jól ismert irodalomtörténész az Eu-
rópa Ház Egyesület elnöki felada-
tait is ellátja.
Önkormányzatának képviselő-
testülete az ISES Társadalomtudo-
mányok és Európa-tanulmányok 
Intézete Alapítvány részére ingye-
nes használatba adta a Kőszeg, 
Munkácsy M. u. 17. szám alatti 
épületet az Európa Ház felújítási 
munkái időtartamára 2015. szep-
tember 30-ig. A rezsiköltségeket 
a használó köteles megfizetni. A 
KRAFT projekt keretén belül meg-

kezdődtek a Chernel u. 14. sz. alat-
ti Európa Ház felújítási munkálatai. 
Ezért vált szükségessé a részleges 
költözés. Az átmeneti időszak prob-
lémainak a megoldását segítették 
a képviselők egyhangú szavazással. 
Huber László polgármester nyári, 
júliusi szabadságának megkezdése 
előtt  jó egészséget kívánt az ala-
pítvány munkatársainak az épület 
használatához.
A Kőszegi Városvédő Egyesület 
elnöke, Martis Anna két díszes ke-
retbe öltöztetett képet ajándékozott 
Kőszeg városának. Az ajándék a 
Feszty-körkép egy-egy részletéről 
készült nyomdatechnikai másolat. 
Az adományt Huber László polgár-
mester vette át a városért sokat tett 
adományozótól, Martis Annától, aki-
nek a városvezető a június 25-i tes-
tületi ülésen is köszönetet mondott.
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Hírek
A képviselő-testület a 2059 
helyrajzi számú, 245 m2 nagyságú, 
beépítetlen terület liciteljárással 
történő értékesítéséről döntött. A 
Strand-sétány közelében lévő terü-
let induló vételára 171 500 Ft, amit 
értékbecslő állapított meg.  A terü-
let útcsatlakozással nem rendelke-
zik, a szomszédos telek tulajdonosa 
kérte a vásárlási lehetőségét. 
A képviselő-testület külön dön-
tésben is biztosította a jurisics-vár 

Művelődési Központ és Várszínház  
számára az egymillió Ft összegű 
önerőt a közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatáshoz. A kért 
összeg az intézmény éves költség-
vetésében szerepel. Pócza Zoltán 
igazgató indoklása szerint az ér-
dekeltségnövelő pályázaton elnyert 
összeget és az önrészt az intézmény 
technikai, műszaki fejlesztésére kí-
vánják felhasználni. Így a KÖSZ-
HáZ hangtechnikai, a lovagterem 
audiovizuális fejlesztése, valamint 
a mobilszínpad elemek bővítése 
céljára.

június 25-én a Vas Megyei Temet-
kezési Kft. ügyvezetője, Kiskós Fe-
renc számolt be a képviselőknek 
a Kőszegen és Kőszegfalván lévő 
temetők üzemeltetéséről. A város 
tulajdonában lévő területek üze-
meltetését a kft. és az önkormány-
zat között megkötött szerződés 
szabályozza. A képviselők elfogad-
ták a beszámolót, az abban felso-
rolt üzemviteli költségeket is. A kft. 
feladata a terület rendben tartá-
sán kívül a díszpolgárok sírhelye-
inek a gondozása. Terplán Zoltán 
kérdésére válaszolva az ügyvezető 
elmondta, hogy a Kőszegen lévő 
temető még 5-6 évig üzemelhet, 
majd ezt követően – várható-
an – nem lehet helyet biztosítani 
koporsós temetésre. Huber László 
polgármester szerint a koporsós 
temetéshez a terület biztosítása 
jelenleg is az üzemeltető ügyessé-
gén múlik. A Fenyő utca megépí-
tésével megszűnt a város közepén 
lévő temető bővítési lehetősége. 
Az utca közelében rendelkezésre 
álló szabad tér kizárólag urnás te-

metésre ad lehetőséget. A Cák felé 
vezető út mellett az önkormányzat 
már több tulajdonostól megvá-
sárolta a területet, de egyikük-
kel árvita miatt nem születhetett 
megállapodás. A városvezető el-
mondta, hogy komolyabb összegű 
pályázati, kormányzati támogatás 
nélkül nem készülhet el az új köz-
temető. Egyetértett az ügyvezető 
álláspontjával, amely szerint az 
építészek túlzott költségigénnyel 
tervezték meg az új köztemetőt.  A 
kft. vezetője szerint más városok-
ban új köztemetőre nincs szükség, 
egy szakmai konferencián pedig 
jelezte a Kőszegen meglévő prob-
lémát.

•
2010 áprilisában a képviselők 
tárgyaltak az új köztemető épü-
letkomplexumának terveiről. 
Ez alapján a Cák felé vezető út 
mellett, az egykori vízmű mö-
götti lejtős szántóföldön épülhet 
meg. A leendő köztemető bejá-
rata a közútról nyílik. A közel hét 
hektárnyi, I. ütemben létesítendő 

köztemető centrális elrendezésű, a 
lejtős domboldalhoz igazodó belső 
úthálózatot kap, amely a temető 
bejáratánál kialakítandó centrális 
fogadótérből indul ki. A köztemető 
hat meghatározó egységből áll. A 
fogadóépület az üzemeltetéséhez 
szükséges funkciókat foglalja ma-
gába. A bejáraton belépve az első 
útelágazásnál kerül elhelyezésre a 
központi kegyeleti tér. A ravatalozó 
az új köztemető magasabban lévő 
részén kissé a terepbe süllyesz-
tetten kerül kialakításra. Szellős, 

nem zsúfolt sírhelyek kerülnek el-
helyezésre, fokozottan zöldfelületi 
jelleg dominál. Az urnafal kisebb 
egységekből iparművészeti kiala-
kításban kerül elhelyezésre, amely 
igény szerint bővíthető. Kialakí-
tanak szóró parcellát a hamvak 
helyben történő elbúcsúztatásá-
nak, vízzel történő bemosásának 
lehetőségével. 
Az új köztemető harminc méter 
erdősített védősávval lesz levá-
lasztva.

KZ

A köztemető jövőjéről
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Tisztelt Kőszegiek!
javában benne járunk a nyárban, 
kaptunk már ízelítőt a nyár szép-
ségeiből és egy kicsit az embert 
próbáló kellemetlen oldalából is. 
A kellemetlen élményeket aztán 
igyekszünk elfelejteni, és inkább a 

szépre, a jóra emlékezünk vissza 
szívesen. Elkönyveljük magunkban, 
hogy a nyár már csak ilyen, elfo-
gadjuk a szeszélyességét, kétarcú-
ságával együtt is szeretjük. 
Ebben a nyári időszakban érkezik 
városunkba a legtöbb vendég és tu-
rista, akiknek a többsége bizonyára 
Kőszeg egyedi szépsége, történelmi 
hangulata, csodálatos környezete, 
és a város adta programkínálat és 
lehetőségek miatt jön ide. Gondo-
lok itt elsősorban a Várszínház egész 
júliust betöltő változatos előadásso-
rozatára, vagy az Ostromnapok au-
gusztus 7–30. közötti rendezvénye-
ire. úgy gondolom, hogy egyáltalán 
nem mindegy, milyen élményekkel, 
véleményekkel mennek el a vendé-
geink, milyen hírét keltik Kőszegnek, 
és vissza jönnek-e még máskor is. 
Éppen ezért, nekünk kőszegieknek, 
mindent meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy kellemetlen él-
ményben ne legyen részük. Ilyenkor 
legyen még inkább tiszta és rende-
zett a város, látsszon rajta, hogy az 
itt élők szeretik városukat és tesz-
nek is érte. Ez természetesen min-
denkire kell, hogy vonatkozzon nem 
csak a „hivatásos” rendfenntartók-
ra. Csak Önökkel összefogva, együtt 
tudunk igazán eredményesek lenni, 
ebben a kicsit időnként szélmalom-
harcnak tűnő, de elkerülhetetlen és 
fontos feladatunkban. Kérem, hogy 
legyenek ebben partnereink és se-
gítőink, kedves kőszegiek!

Huber László polgármester 

Ipari park
június 25-én a „jurisics Ipari Park – 
Kőszeg” megvalósításának jelenlegi 
állapotáról tárgyaltak a képviselők. 
Megvitatták a megvalósítással 
megbízott cég (Nemzeti Ipari Park 
Fejlesztő Zrt.) vezérigazgatójának 
a beszámolóját. janzsó Miklós a 
testületi ülés előtt jelezte, hogy 
azon nem tud részt venni, kérte a 
tárgyalás halasztását vagy távol-
létében a döntés meghozatalát.  A 
képviselők nyolc igen szavazattal 
arról határoztak, hogy a követke-
ző ülésen ismét napirendre tűzik a 
témakört. Kérik a vezérigazgatót, 
hogy részletesen számoljon be az 
eddigi fejleményekről, különösen a 
megvalósítás menetrendjéről.
A tervezett ipari park helyszíne a 
Horvátzsidány felé vezető út két 
oldala.    
janzsó Miklós vezérigazgató írásban 
a következő tájékoztatást adta a 
képviselőknek: „Az együttműködé-
si megállapodásunk értelmében a 
„jurisics Ipari Park – Kőszeg” cím 
pályázati dokumentációja és meg-
valósíthatósági tanulmánya illetve a 
Vállalkozói Inkubátorház fejlesztési 
koncepció határidőben elkészítésre 
és benyújtásra került. Cégünk és az 
Önkormányzat is teljesítette a szer-
ződésben foglalt kötelezettségeit.”
Az ipari park cím elnyerésének két 
kiemelt feltétele van: egyik a húsz 
hektár területnagyság, a másik a 
legalább 100 fő foglalkoztatása.  A 
Wienerberger Téglaipari Zrt. viszont 
nem írta alá a csatlakozási kérelmet. 
Május 27-i levelükben kérdéseket 
tettek fel az önkormányzat felé, 
amelyben arról írtak, hogy „nem 
tisztázottak a csatlakozó vállalkozás 
és az ipari park cím jogosultjának 
jogai, kötelezettségei, a csatlakozó 
vállalkozás kilépésének feltételei”.
Huber László polgármester nem 
talált magyarázatot arra, hogy ez 
a levél miért ilyen késői dátummal 
érkezett meg, mikor tárgyalt erről a 
projekt megvalósításával megbízott 
cég. A városvezető szerint a  zrt. el-
várásai teljesíthetőek. Básthy Béla 
alpolgármester a levél lényegéről 
beszélt, hogy a zrt. nem zárkózik el 
a csatlakozástól. joggal elvárható 
lenne, ha a megvalósult ipari park 
feladatairól tárgyalhatna a képvi-
selő-testület.

KZ

Jelentés
A városfejlesztési bizottság az 
önkormányzat vagyonrendelete 
értelmében jóváhagyta a Kőszeg, 
Írottkő u. 9/C. III/33. sz. alatti 57 
m2 nagyságú lakás értékesítését az 
értékbecslésben meghatározott 6,3 
millió Ft vételáron.
A városfejlesztési és üzemelte-
tési osztály adatai szerint június 
hónapban a közösségi együttélés 
szabályainak megszegése miatt 4 
db közigazgatási bírságot szabott 
ki, és 10 db eljárás van folyamat-
ban. Alkalmi behajtási engedélyt 

41 db-ot, behajtási és várakozási 
engedélyből 4 db-ot adtak ki. 
Az igazgatási és építéshatósági 
osztály a polgármester nevében 
május 27. és június 24. között ösz-
szesen 80 települési támogatást, 
továbbá 10 lakhatási támogatást 
állapított meg.

Kőszeg Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet alapján

liciteljárás útján értékesíti az alábbi ingatlanokat:
Lakás: Kőszeg, Gyöngyös 19. fszt. 2. 

Építési telek: Kőszeg, 2975/101 hrsz. 
(Egészségház melletti fejlesztési terület) 
Üzlethelyiség: Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. 

(volt Ciao Amico)
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 

faliújságján, Kőszeg város honlapján,
valamint Németh Ildikó ügyintézőnél (Tel: 94/562-529).

Lakossági apró
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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Jégkorong pálya
Kőszeg Város Önkormányzata és a 
Vasi jégkorongért Alapítvány kö-
zött 2014. június 20-án haszná-
lati és ráépítési megállapodás jött 
létre, amely szerint az alapítvány, 
mint használó az önkormányzat 

tulajdonát képező, az egészségház 
melletti területen (helyrajzi szám: 
2975/107) jégkorong- és görhoki 
pályát valósít meg, és legkésőbb 
2015. június 30-ig annak üzemel-
tetését is megkezdik. június 25-én 
a képviselők elfogadták Soós Attila 
alapítványi elnök kérését, miszerint 
az üzembe állítás határideje 2015. 
december 15. időpontra változzon. 
Egy képviselői kérdésre elhangzott: 

reális az időpont a beruházás befe-
jezéséhez.
Telefonon kértünk tájékoztatást 
a beruházás jelenlegi helyzeté-
ről.  Soós Attila elmondta, hogy az 
építési tervek elfogadása a végső 

stádiumba került, megtörtént a 
szakhatóságok által kért hiánypót-
lás leadása. Az építés két hónapot 
vehet igénybe, földfelszín alatt nem 
történik építkezés, a jégpálya sátor-
tetős lesz, a kiszolgáló helyiségeket 
konténerben helyezik el. Az ala-
pítvány elnöke szerint októberben 
már tudják fogadni a korcsolyázni 
vágyókat. 

KZ

Kimagasló
június 25-én a Chernel Kálmán Vá-
rosi Könyvtár elmúlt évi működésé-
ről tárgyaltak a képviselők. Keszei 
Balázs – szavai szerint – jól ismeri 
az intézmény kimagaslóan végzett 
munkáját. Huber László polgár-
mester elmondta, hogy az önkor-
mányzat az elmúlt évben a  Királyi 
Városnapon KŐSZEG VáROSÉRT 
kitüntetésben részesítette az intéz-
mény dolgozóit, és ezzel fejezte a 
tevékenységük elismerését.
Lajos Tiborné igazgató elmondta, 
hogy a könyvtár gondoskodik Kő-
szeg és környéke múltját, valamint 
jelenét bemutató dokumentumok 

beszerzéséről. Fotók, aprónyomtat-
ványok és a Kőszeggel kapcsolatos 
újságcikkek adatai is bekerülnek az 
online katalógusba. (Elérhetőség: 
http://koszeg-konyvtar.hu/szikla/
osszetett_kereses). A regisztrált 
felhasználók számára biztosított a 
távfelhasználás. Szolgáltatásaikat 
Kőszeg és a környező települések ve-
szik igénybe. Kiemelt módon kezelik 
a pályázati lehetőségeket a műkö-
dés feltételeinek javítása érdekében. 
A könyvtár az éves költségvetéséből 
mindig jól gazdálkodott, miközben 
rendezvények sokaságát szervezi kis 
létszámmal. A plusz egy fő dolgozói 
létszám szükségességét a szakfel-
ügyeleti ellenőrzés is megállapította. 

KZ

A Magyar Kézilabda Szövetség el-
készítette a kézilabda sport fejlesz-
tési programját. Ennek részeként 
kértek javaslatot a megyei vezetők-
től olyan helyszínekre, ahol adottak, 
illetve létrehozhatóak a feltételek a 
sportág fejlesztésére. Farkas ágnes 
a Vas Megyei Kézilabda Szövetség 
elnöke Kőszeget is javasolta fejlesz-
tési központként. A döntés országos 
és kormányzati szinten születhet 
meg. A megépített munkacsarnok 
más sportágaknak is lehetőséget 
ad a felkészülésre, és szolgálhat 
oktatási célokat is. A gimnázium 
területén a csarnok megépíthető, 
amit támogat az intézmény vezeté-
se. A Magyar Kézilabda Szövetség 
felé Huber László polgármester le-

vélben fejezte ki az önkormányzat 
partneri szándékát. Kedvező döntés 
esetén kormányzati beruházásban 
a megépítendő munkacsarnok 
legkisebb mérete 25 méter x 46 
méter.  Farkas ágnes kérdésünkre 
elmondta, hogy a munkacsarnok 
építésére azért javasolták Kősze-
get, mert jelenleg nincs a városban 
egy sportobjektum, amely kiváló 
lehetőséget biztosít a versenyzők 
és a tömegsport számára egyaránt. 
Ősztől az árpád-házi iskolában a 
testnevelés órák tananyagaként 
megkezdődik a kézilabda oktatása. 
A kézilabda ilyen jellegű népszerű-
sítése, oktatása országos célok közé 
tartozik.

KZ      

Munkacsarnok?!

Parkolók
június 25-én törvényi változások 
miatt módosították a képviselők a 
parkolásról szóló rendeletet. Díjté-
telekben és a lakosságot érintő más 
feltételekben nem lesz változás a 
következő időszakban. A képviselők 
elfogadták azt a javaslatot, amely 
szerint a történelmi egyházak kép-
viselői kedvezményes bérletet vá-
sárolhatnak.  Viszont elutasították a 
testületi ülésről távol maradt kép-
viselő, Tóth Gábor írásban benyúj-
tott javaslatait. 
A javaslat szerint mentesülne az 
első két óra várakozási, parkolási 
díj megfizetése alól az, aki a gép-
kocsi szélvédője mögé elhelyezett 
kereskedelemben forgalmazott 
vagy saját készítésű óratárcsával 
várakozik. Mentesülne a parkolási 
díj megfizetése, és az időkorláto-
zás alól az a személy is, aki Kőszeg 
Városkártyával rendelkezik. Város-

kártyát 1–12 hónap időtartamra 
lehetne vásárolni havi 1532 Ft díj 
megfizetés mellett. (Éves díja 18 
384 Ft.) 
Az elutasítás indoklása szerint vá-
roskártyához hasonló konstrukció 
jelenleg az éves lakossági bérlet, 
amely kedvezményes áron, bruttó 
7620 Ft-ért vásárolható meg, és 
a lakóhelyhez legközelebbi parko-
lóhelyre érvényes, és nem indokolt 
az összes parkolóhelyre történő ki-
terjesztése. Az óratárcsás várakozás 
a jelenlegi feltételekkel megoldha-
tatlan. 
A május 28-án megtartott testü-
leti ülésen a képviselők a város-
gondnokság 2014. évi működését 
tárgyalták. Az akkor közzé tett 
adatok szerint a parkolásból szár-
mazó éves árbevétel 22,7 millió Ft 
volt. A költségeken felül megma-
radt összeget a városgondnokság 
közösségi célok megvalósítására 
fordítja. 

KZ
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Rezsicsökkentés!  
 Legyen Önnek is nulla forintos villanyszámlája! 

 

Háztartási méretű napelemes áramtermelő 
rendszerek 

tervezése, telepítése, beüzemelése, szervízelése! 

Rezsicsökkentés!
Legyen Önnek is nulla forintos villanyszámlája!

Háztartási méretű NAPELEMES
áramtermelő rendszerek

tervezése, telepítése, beüzemelése, szervízelése!
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– Említette, hogy a nyári kőszegi szereplőgár-
da kis változásokkal szinte évek óta állandó. 
Nem lehet egyszerű az időpont-egyeztetés, 
hiszen más-más színházaknál dolgoznak. 
Becsúszhat egy filmforgatás, vagy az anya-
színháznál egy-egy szerep. Az Újratervezés is 
nyári munka volt.

– Előfordul, hogy a próbát át kell valamelyi-
künk miatt szervezni. Kollégáim elismert szí-
nészek, nem ritkán fordul elő, hogy egy-egy 
fellépésre, forgatási napra el kell utazniuk. Az 
említett kisfilm, az újratervezés azonban egy 
kőszegi nyári fellépés után született, Pogány 
judit volt a partnerem. úgy emlékszem, két-
három nap alatt leforgattuk, Budapest egyik 
külső kerületében. Számomra csak az okozott 
némi nehézséget, hogy végig vezetnem kellett, 
viszont nincs jogsim. Ilyenkor a leleményes fil-
mesek trélerre rakják a kocsit, és így rögzítik a 
jeleneteket.
– Szinte az ország valamennyi színházában 
megfordult már, Pécsett is játszott. Ismertsé-
ge, karaktere bizonyára beindítja a rendezők 
fantáziáját. Nem hinném, hogy nem csábí-
tották.
– Kaposváron élek. A feleségem is színész. Van 
egy lányunk. Időnként valóban megszólítanak 
szerződési ajánlattal más színházak is, Buda-
pestről is, de mint említettem, nem vezetek, így 
vonatoznom vagy buszoznom kellene előadá-
sokra, próbákra, ami jelentős energiákat vonna 
el a munkámtól, a szállások megszervezéséről 
nem is beszélve, és ez nem megengedhető. Bár 
barátaim rendre felajánlják, aludhatok náluk, 

KáVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Kovács Zsolt színművésszel
 Nem véletlenül hívja a csapatba Znamenák István   

Játszott Békéscsabán, Kecskeméten, Sze-
geden, Győrött, húsz éve a Kaposvári Csiky 
Gergely Színház tagja. Amikor végignéztük 
a szereplistáját, nehezen értünk a végére. 
Mindig elkényeztették a színházak szere-
pekkel. Néhány éve Kőszegen is felbukkant 
a Várszínház saját darabjaiban. A Brenner 
Ház udvarán felállított színpadon debütált 
2011-ben a várszínházban. Óriási sikere 
volt a Sörgyári capriccio táncmestereként. 
Az idei nyáron Tóth Ede három felvonásos 
népszínművében a Makkhetes korcsmá-
rosaként találkozhatunk vele. Nemrég az 
interneten terjedő Tóth Barnabás: Újra-
tervezés című rövidfilmjével lepett meg 
bennünket.  A tízperces alkotás megjárta a 
Montreáli Filmfesztivált is, besöpörve egy 
rakás díjat, köztük a Filmkritikusok díját, 
a Friss Hús fesztivál közönségdíját, AISFF 
közönségdíjat kapott Szöulban és a leg-
jobb kisfilm lett egy indianapolisi fesztivá-
lon. Nemesen egyszerű, és mégis minden 
benne van, a szeretettől a figyelmen és a 
kitartáson át az elengedésig. Tökéletesen 
szép, gyönyörűen megkomponált alkotás. 
Pogány Judit a partnere a filmben. Kovács 
Zsolt az elmúlt évek során a világirodalom 
számos fő vagy karakterszerepét eljátszot-
ta, tehetségét különösen a hányatott sorsú 
kisemberek megformálásával bizonyította. 
Birtokosa az anyaszínháza alapította Ko-
mor István emlékgyűrűnek. 2009-ben a 
Somogy megyei Príma-díjra jelölték. Sok-
oldalú színész, drámában, vígjátékban, ope-
rettben egyaránt szívesen dolgoznak vele a 
rendezők. Állandó és ideiglenes (kőszegi) 
társulatai megbecsült tagja, munkája révén 
nagy tisztelet övezi. Nem véletlenül hívja a 
csapatba Znamenák István rendező. 

 – Szívesen jövök Kőszegre, már meg-megis-
mernek, kicsit otthon érzem magam. Nagyon jó 
reggelente az Ibrahim Kávézóban ébredni Kő-
szeggel. Itt jól érzékelhető a város élete, a ke-
reskedők is itt isszák az első reggeli kávét, olykor 
üzletet kötnek, megbeszélik a napi teendőket. 
jönnek a kutyasétáltatók, csupa-csupa ismerős 
arc. Kiváló pincérek, az Ibrahim főpincére tanít-
hatná ezt a szakmát. Néhány napja fodrásznál 
voltam. úgy beszélgettünk, mintha ezer éve 
ismernénk egymást. Szívom magamba ezeket 
a különös vagy épp egyszerű, kedves, nyitott 
embereket, rosszabb napokra, bezzeg emléknek. 
A kapuk elé kirakott becsületkasszás gyümölcs-
vásárlási lehetőség országosan is párját ritkító, 
kőszegi kuriózum. Barátságos város, amit lehet 
szeretni.

ez hosszabb távon, bizonyos kor után, megfon-
tolandó. Volt egy konkrét eset, amikor megbil-
lentem, Katona józsef Színház – ez jól hangzott. 
A lányom még gimnazista volt. Megkérdeztem 
tőle, akarsz Budapesten élni, a válasza rövid 
volt: „Nem.” jó, akkor ezt megbeszéltük.
–Az Önt ismerők fogalmazták meg, hogy a leg-
kisebb szerepből is képes főszerepet formálni.  
– Nagyon jól esik, de fontos, hogy egy adott 
szerep értékének és energiájának megfelelő-
en legyen jelen az előadásban. Ezen belül vi-
szont bármi megtehető. Az anyaszínházamban 
bőségesen elláttak szerepekkel az utóbbi húsz 
évben, azelőtt is folyamatosan játszottam. Volt, 
hogy 4–5 főszerepet kaptam egy évadban, ami 
fizikailag és szellemileg sem sétamenet, szezon 
végére el lehet fáradni rendesen. Most, hogy 
idősebb vagyok, mint szeretném, érzem is, hogy 
vissza kell venni az adagokból, de örömmel ját-
szom kisebb, akár pármondatos szerepet is, ami 
más képességet igényel, tudni kell úgy megjele-
níteni egy embert, hogy kevesebbet látjuk, hall-
juk, mégis ugyanúgy teljes képet kapjunk róla 
az előadás végére. Én ezekben a szerepekben 
is nagyon jól tudom érezni magam. Szerencsés 
esetben a közönség is.
– A falu rosszában a kocsmáros szerepét 
játssza. 
– Lehet már tíz éve is, hogy Kaposváron is ját-
szottuk. Az egyik főszereplő én voltam. Most a 
korcsmáros szerepe az enyém. Remélem, hogy a 
próbák leleményei egybeállnak, és sikerül vala-
mi egyedit kihozni ebből a szerepből is. Remek 
partnereim vannak, és egy végzős színi növen-
dékekből álló tehetséges fiatal csapat segíti 
munkánkat.
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– Amikor Kőszegre jön, ez kikap-
csolódás Önnek?
– Kikapcsolódás, a nyár és a város 
miatt, de munka is, mert az elő-
adást létre kell hozni, és ilyenkor 
nyáron sokkal több a kísértés, 
ami próbálja elterelni az ember 
figyelmét, a szélsőséges időjárást 
is beleértve. A három próbahét és 
a főpróbahét kemény munkát és 
koncentrációt igényel. Néha „túl-
órákat” is, ha például este 11-kor 
jön az alkotókedv, akkor van re-
mény arra, hogy egy jelenet vagy 
felvonás a helyére kerülhet, akkor 
akár éjszakába nyúlóan is pró-
báljuk, és még utána a levezető 
fröccsök mellett is ez a téma.  
Mindenesetre az előadások viszont 
hétkor, nálunk kicsit később nyolc-
kor, vagy fél kilenckor kezdődnek 
a nyári szabadtéri fényviszonyokra 
való tekintettel. Egy ilyen nyári 
produkciónál elvárható, felvál-
lalható a szórakoztató jelleg. Ezt 
igyekszünk jó ízléssel megtenni. 
A falu rossza erre alkalmas mű: 
szerelem, jó zene Némedi árpi 
zenekarától, jó és rossz emberek, 
konfliktusok, minden, ami egy nem 
komor nyárestéhez kell. Remélem 

nézőink is hasonló következteté-
sekkel hagyják el majd a nézőteret 
az előadás végén.
– Errefelé úgy mondják, hogy lerí 
róla, ha egy ember elégedett. Úgy 
tűnik Ön is az.
– Inkább szerencsésnek monda-
nám magamat, hogy változatlanul 
kapok olyan szerepeket, amikben 
örömömet lelem, de az elégedett-
ségtől óvnám magamat, mert a mi 
munkánk éppen arra épül, hogy 
újra kell kezdenünk folytonosan. 
Ha az ezzel járó nyitottság kikopik 
belőlünk, fennáll a veszély, hogy 
„szakemberek” leszünk, ami épp 
ezeket a nem tudni hova néző 
ablakokat csukja be praktikusan, 
és idővel kissé áporodott levegőjű 
szobában találjuk magunkat. Az a 
felebarátom jó úton jár, aki öröm-
mel és szenvedélyesen végezheti 
mindennapi munkáját, legyen az 
élet bármely területén, mint pél-
dául a kislányom, aki állatorvosi 
asszisztens, de a fárasztó műtétes 
napok után is azzal a jó érzéssel 
jön haza, hogy megint csak sike-
rült segítenie néhány földön lakó 
barátunkon.

Kiss János

A kontaktlencse viseléséről
Kontaktlencse viselés kompromisz-
szumok nélkül. Akár adhatnám e 
havi cikkemnek ezt a címet is. A jó 
idő beköszöntével egyre többször 
merül fel kedves Vásárlóinkban a 
kontaktlencse viselésének lehetősé-
ge. A kontaktlencsék a szemüvegek 
tökéletes kiegészítői. Kényelmes 
őket viselni, egyszerűen kezelhető-
ek, és viselők millióinak változtatták 
meg gyökeresen az életét, hiszen 
szabadságot és magabiztosságot 
nyújtanak. A mai kontaktlencse-
gyártó technológiáknak és magas 
szintű fejlesztéseknek köszönhető-
en, minden igényt kielégítően vá-
laszthatunk a napi, havi, cilinderes 
és multifokális vagy akár a magas 
dioptria tartomá-
nyokban illeszthető, 
speciális kontakt-
lencsék közül. Ehhez 
nyújt segítséget szé-
les palettájú kínála-
tával, prémium ka-
tegóriás termékeivel, 
a világ egyik vezető 
kontaktlencse gyártó 
cége, a CooperVision. 

Szilikon hidrogél alapanyagú, puha, 
könnyen kezelhető, lélegző lencséi 
olyan kényelmesek, hogy az ember 
meg is feledkezik arról, hogy kon-
taktlencse van a szemében, és csak 
a komfortos viselés élménye marad. 
Többéves kutatás eredményeként 
alakult ki az egyedülálló anyagösz-
szetételük, amely a szem számára 
szükséges oxigén áteresztést nyújt-
ja. Ezenfelül magas víztartalmúak 
és kitűnő uV-védelmük biztosítja az 
egészségesebb és fehér szemeket. 
Folytatjuk…
Látogassanak el hozzánk, és mi 

megkeressük az Önök 
számára legmegfele-
lőbb kontaktlencsét. 
Régi és új vásárlóink-
nak július hónapban a 
készlet erejéig minden 
kontaktlencse rendelés 
mellé ajándék folya-
dékkal kedveskedünk.  

Kőhalmi-Szalay 
Mónika

számára legmegfele-

dékkal kedveskedünk.  

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

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

Ifjúsági önkormányzat?
június 25-én Rába Kálmán a kép-
viselők elé terjesztette az „Ifjúsági 
Önkormányzat” megvalósításának 
tervezetét. Célként jelölte az érdek-
képviselet, a drogprevenciós prog-
ramok létrehozását, a pályaválasz-
tás elősegítését, a helyi problémák 
felvetését. A jövőképen túl fontosak 
a mindennapi időtöltést szolgáló 
ifjúsági programok. Ehhez lenne 
szükség szervezeti keretekre, ame-
lyeken keresztül a problémák a fel-
színre jutnak. A feladat ellátásához 
a város önkormányzata biztosítson 
pénzügyi támogatást! 
A szavazásnál két támogató szavaza-
tot kapott a javaslat, így elutasították 
a képviselők. A nem szavazatok vol-
tak döntő többségben a külső tagok-
kal is rendelkező szakbizottságokban 
is. Keszei Balázs a testületi ülésen 

elhangzott szavai szerint fontosnak 
tartotta, hogy az ifjúság bekapcso-
lódjon az önkormányzat működési 
mechanizmusába. Az előterjesztés-
ben leírtak megvalósíthatóságában 
viszont kételkedik. Nem volt rögzítve 
a választás módja, annak jogosultsá-
ga, a képviselők korosztályonkénti, 
csoportonkénti megoszlása. javaslata 
szerint a pártok vállalják fel az ifjú-
ság politikai kultúrájának növelését. 
Básthy Béla alpolgármester szerint 
az ifjúsági önkormányzat nem tudná 
jobban ellátni a feladatot, amint azt 
az erre a célra szakosodott szerve-
zetek, civil egyesületek megteszik. 
Hasznosabb, ha a kiforrott működési 
mechanizmussal rendelkező szerve-
zetek használják fel a rendelkezésre 
álló pénzeszközöket. 

KZ
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CIVIL ÉLET

 

„ÉLETEKET MENTÜNK – SAVING LIVES” 

A világ legnagyobb gépjármű utasvédelmi 
berendezéseket gyártó, stockholmi székhelyű 
cégcsoportja az Autoliv. Az Autoliv Kft. a 
vállalatcsoport legnagyobb európai, 
biztonsági öveket gyártó részlege, 
amely Sopronkövesden közel 1900 főt 
foglalkoztat és folyamatos bővülése miatt 
több száz új munkaerőt keres, álláslehetőséget 
kínál.  

 b    Biztonságiöv-összeszerelő munkára 
 

várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének jó 
munkakörülmények között, 

3 műszakos munkarendben dolgozni. 
 

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a  
30/268-6172, 99/536-332, 99/536-323-as telefonszámokon. 

Tesztírás minden héten, keddi napokon. 
 

A munkába járást ingyenes Autoliv buszjáratokkal 
biztosítjuk. 
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A munkába járást ingyenes Autoliv buszjáratokkal A munkába járást ingyenes Autoliv buszjáratokkal A munkába járást ingyenes Autoliv buszjáratokkal 
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SAVING LIVES”

A világ legnagyobb
berendezéseket gyártó, stockholmi székhelyű 
cégcsoportja az Autoliv. Az Autoliv Kft. a 
vállalatcsoport legnagyobb európai, 
biztonsági öveket gyártó részlege
amely Sopronkövesden
foglalkoztat és folyamatos bővülése miatt 
több száz új munkaerőt keres, 
kínál.
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világ legnagyobb gépjármű utasvédelmi
berendezéseket gyártó, stockholmi székhelyű 
cégcsoportja az Autoliv. Az Autoliv Kft. a 

legnagyobb európai, 
biztonsági öveket gyártó részlege, 
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Csillagos ötös
A június 25-én megtartott testületi 
ülésen Huber László polgármester 
„csillagos ötös” minősítést adott a 
Kőszegi Sporthorgász Egyesület 
tagsága által elvégzett munkára. 
Az egyesület újabb öt évre jogot 
kapott a Csónakázótó és a Tégla-
gyári-tó halászati jogára az önkor-
mányzattól. A horgászok alkotják a 
legnagyobb létszámú egyesületet, 
2014-ben 404 fő tagsággal, amely 
az elmúlt években közel száz fővel 
növekedett. A testületi ülés napján 
is aktívan tevékenykedtek a tavon, 
a délutáni halászlére Kelemen Pé-
ter elnöktől meghívást kaptak a 
képviselők. 
Az egyesület tagsága látványo-
san rendben tartja a két tavat, és 
azok környezetét. Mindez vonzerőt 
jelent a horgász-turisták számára 
is, így növekszik a vendégéjszakák 
száma, amit a natúrpark kártyák 
igénybevételével tudnak bizonyí-
tani. A távolabbi településekről 
érkező horgászok a kifogható halak 
miatt is érkeznek Kőszegre. A kő-
szegi horgászok évente 50 mázsa 

halat telepítenek, ennek kétharma-
dából készül halétel a fogási naplók 
szerint.   
A környezet rendben tartása ér-
dekében végzett tevékenységük 
költségeit saját bevételeikből 
biztosítják. jelentős a díjazás nél-
küli társadalmi munka, és a helyi 
vállalkozók önzetlen segítsége. 
Aki a tavak környékén sétál vagy 
sportol, kulturált környezetet vehet 
szemügyre. A kirándulók erről kü-
lönböző fórumokon adnak vissza-
jelzéseket. 
A horgászok még jobb, még szebb 
környezetet, több szabadidős te-
vékenység lehetőségét szeretnék 

megvalósítani a tópartra érkező 
horgászkísérők, kirándulók részé-
re. Ezért kérték a képviselőktől a 
Csónakázótó mellett lévő terület 

használati jogát a kiskapus futball-
pálya, tollaslabdapálya kialakítása 
érdekében. A képviselők erre lehe-
tőséget adtak. Még előtte Kelemen 
Péter az indoklásban elmondta, 
hogy az egyesület „munkát kér, 
és nem a terület tulajdonjogát”. A 
tó mellett lévő egykori kerékpáros 
centrumot pedig „rezervátumnak” 
nevezte. Az egyesület elnöke kife-
jezte azt a szándékot, hogy a terü-
leten a kor igényeit kielégítő  WC 
készüljön el, a költségek egy részét 
a horgászok vállalják. A megva-
lósításban kérik az önkormányzat 
támogatását. A megoldás módjáról 
tájékoztatást kaptak a képviselők.

Kámán Z.   

Félsorompót szerelnek
A Szombathely – Kőszeg vonalon 
is biztonságosabbak lesznek a vas-
úti átjárók – kaptuk a tájékoztatót 
Rázó Lászlótól, a GYSEV Zrt. szó-
vivőjétől.
Tavasztól kezdve a vasútvonal 
mentén markológépek dolgoznak 
a cél érdekében.  A GYSEV Zrt. és 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
májusban jelentette be, hogy a vas-
úttársaság 2 milliárd 325 millió fo-
rint összköltségű projekt keretében 
növeli a vasútbiztonságot vonal-
hálózatán. A fejlesztés a Kőszeg–
Szombathely vonalat is érinti.
A teljes egészében fejlesztési támo-
gatásból megvalósuló közlekedés-
biztonsági projekt kivitelezési mun-
kálatai a tavaly novemberben aláírt 
támogatási szerződések alapján 
kezdődtek meg. A teljes beruházás 
2015 augusztusában fejeződik be. 
A munkálatok érintik a Kőszeg és 
Szombathely közötti vasúti szakaszt 
is: a GYSEV Zrt. által üzemeltetett 
vonalon hat vasúti átjáróban lesz 

magasabb a biztonsági szint, mert 
LED-es fénysorompóval szerelik fel 
az átjárókat, egy helyszínen félso-
rompóval egészítik ki a fénysorom-
pót. A projekt célja a vasúti átjá-
rókban történt balesetek számának 
a csökkentése.
GYSEV Zrt.-nek nem ez az első 
beruházása a kőszegi vasútvonal 
mentén. Kőszegfalvánál a tragikus 
halálesetek után az egyik közúti 
átjárót lezárták az autók elől. Az 
utasok számára modern megállót 
építettek. A másik átjárónál pedig 
félsorompót szereltek fel. Bizton-
ságosabbak lettek az átjárók, és 
lehet abban bízni, hogy a baleset 
helyszínén elhelyezett kereszt csak 
figyelmeztető emlék marad az utó-
kor számára. Bízni lehet abban is, 
hogy az átjáró lezárása ellen til-
takozók elfogadják az emberi élet 
védelme érdekében tett változást, 
amely kétségtelenül hosszabbítja a 
87-es útra való csatlakozást.  

KZ

Három első helyezést szereztek a 
kőszegi önkéntes tűzoltók a június 
21-én megrendezett VI. Országos 
Hagyományos Tűzoltóversenyen.  A 
férfi, a női, és a férfi korpontosok 
csapata a kategóriájukban legjobb 
eredményt érte el. A versenyre 29 
csapat nevezett be, azok, amelyek 
egy-egy megyei megmérettetésen 
dobogóra állhattak. A férfiak sze-
relési gyakorlatban megdöntötték 
az eddigi országos csúcsot. A ver-
senyzőket szurkolásával buzdította 
Erdélyi Krisztián megyei igazgató, 

ezredes is. Az eredményeik alapján 
a kőszegiek biztos résztvevői lesznek 
a 2017-ben Villachban megrende-
zendő olimpiának. A korábbi olim-
piákról négy ezüst, és egy bronzmi-
nősítéssel tértek haza. Az tűzoltók 
épületében, a polcokon elhelyezett 
kupák „végtelen” darabszáma jelzi 
az önkéntesek kiváló munkáját. Se-
per András elmondta, hogy a három 
első díj azért is értékes, mert a fér-
fiak és a nők „fiatalított” csapatban 
indultak el a versenyen.

KZ

Első helyezések
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KAUGUSZTUS 04. kedd
17.00 „Ég-föld, tűz-víz és az ember” – az 
én Törökországom. Nijat Ayvaz fotográfus, 
kultúrantropológus fotókiállítása.
A kiállítást megnyitja: Farkas Gábor, a kecske-
méti Európa jövője Egyesület elnöke.
Helyszín: jurisics-vár, lovagterem.

AUGUSZTUS 06. csütörtök
17.00 „Török mesék” – kiállítás a jurisich 
Miklós Gimnázium diákjainak rajzaiból.
A kiállítást megnyitja: Rónaszéki Linda a jMG 
tanára. Helyszín: jurisics-vár Galéria, földszint.

AUGUSZTUS 07. péntek
Katonai táborok építése.
Helyszín: jurisics-vár, Diáksétány, Várárok.
14.00 Szulejmán túra.
Gyülekező: Ostrominformáció.
Táv: 6 km, időtartam: 3 óra.
15.00 Kirakodó vásár.
Helyszín: Fő tér, jurisics tér.
16.30 ATARU dobkoncert.
Helyszín: jurisics tér.
17.15 Megnyitó a Fő téren.
A hadiállapot kihirdetése, az Ostromtanács dön-
téseinek ismertetése. Helyszín: Fő tér.
17.30 Kasza Tibi műsora. Helyszín: Fő tér.
18.30 Végvárak kesztyűs vitézei.
Ostrombox a kőszegi Fitt-Boksz Egyesület és 
vendégei részvételével. Közreműködők: Kősze-
gi Mazsorettek, BE-jÓ Történelmi Táncegyüttes, 
Kőszegi Orientális Táncklub. Helyszín: Fő tér.
20.30 Setnja Együttes – horvát muzsika és 
táncház. Helyszín: jurisics tér.
21.30 Éjszakai túra Szulejmán szultán sá-
torhelyéhez.
Találkozó: Ostrominformáció (Tourinform) előtt.
Táv: 3 km, időtartam: 2 óra.
22.00 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes tűz-
tánca.
23.00 Éjszakai őrjárat, a Kőszegi Darabon-
tokkal.

AUGUSZTUS 08. szombat
Vásári forgatag a Fő téren és a csatlakozó ut-
cákban.
13.00 – 17.00 Véradás.
Helyszín: Kőszeg és Vidéke Ipartestület székháza 
(jurisics tér 11.).
10.00 Müezzinének, Szulejmán sétája a vá-
rosban. Helyszín: Fő tér.
10.00-15.00 Amatőr íjászverseny.
Helyszín: jurisics-vár, Diák-sétány.
10.30 – 16.00 Apródpróba – játékos felada-
tok, fegyver és ruhapróbák.
Helyszín: Katonai táborok, elővár.

11.00 Gyulaffy László Bandérium katonai 
fegyver és viselet bemutatója. Helyszín: Fő tér.
11.30 VÁSÁrÜTÉS.
Helyszín: Fő tér, jurisics tér.
12.00 A Kőszegi Tornyosok déli muzsikája.
Helyszín: Hősök tornya.
13.30 Leányrablás, majd leányvásár. 
Helyszín: Fő tér.
14.30 A Kőszegi Darabontok a Nádasdy 
Bandérium (Sárvár) és a Batthyány Bandé-
rium (Körmend) bemutatója.
Helyszín: jurisics tér.
15.00 A Kőszegi Orientális Táncklub műso-
ra. Helyszín: Fő téri színpad.
16.00 Langaléta Gólyalábasok műsora.
Helyszín: Fő tér.
17.00 Ostromfelvonulás.
Helyszín: a Fekete kerttől a Fő téri színpadig.
19.00 Várostrom.
Helyszín: Várfal, Diáksétány.
A várostrom megtekintése belépő váltás mellett 
lehetséges, a helyszín befogadó képességé-
nek figyelembevételével. jegyek 700,- illetve 
1000,- forintos áron válthatók, és rossz idő 
esetén a vasárnapi ostromra érvényesek! A be-
lépőjegyet váltók részt vesznek a kótya-vetye 
sorsoláson!
20.00 Térzene a Kőszegi Fúvósokkal.
Helyszín: jurisics tér.
21.00 Koncert – Folk Error – Szittya népi 
rákendroll. Helyszín: Fő tér.
Éjszakai őrjárat a Kőszegi Darabontok-
kal.

AUGUSZTUS 09. vasárnap
Egész napos vásári forgatag a Fő téren és a 
jurisics téren, játékok a katonai táborokban.
Gyermekprogram – kézművesség – a jurisics-
várban.

9.00 Kőszeg védművei.
Történelmi séta Révész józsef múzeumigazgató 
vezetésével. Gyülekező: Hősök tornya.
9.30 Szulejmán túra.
Találkozó: Ostrominformáció (Tourinform) előtt.
Táv: 6 km, időtartam: 3 óra.
10.00 Gulyás László vándor muzsikus gyer-
mekműsora. Helyszín: jurisics tér.
11.00 ESŐNAP.
Szombati rossz idő esetén Várostrom.
11.00-16.00 Őrségi Nemzeti Park madár-
bemutatója. Helyszín: jurisics vár (elővár, árok).
12.00 A Kőszegi Tornyosok déli muzsikája.
Helyszín: Hősök tornya.
15.45 Tóthárpád Ferenc gyermekműsora.
Helyszín: jurisics-vár, elővár.
16.30 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes mű-
sora. Helyszín: jurisics tér.
17.00 „A magyarok nyilaitól…”.
Marton-Szállás lovas íjászainak bemutatója a 
magyar könnyűlovas harcmodorról.
Helyszín:  Várárok.
17.30 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes mű-
sora. Helyszín: Fő tér
18.00 A Kőszegi Orientális Táncklub műso-
ra. Helyszín: Fő tér.
19.00 Bourdon Együttes Koncertje és rene-
szánsz táncháza. Helyszín: Fő tér.
20.30 Bordó Sárkány Régizene Rend kon-
certje. Helyszín: Fő tér.
22.00 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes tűz-
tánca. Helyszín: Fő tér.

A szervezők a programváltoztatás jogát 
fenntartják!

AUGUSZTUS 16. vasárnap
Kelet Varázsa Nyugaton Hastáncfesztivál.
Helyszín: jurisics-vár.
(Részletek az augusztusi lapszámban)

Félhold és Telihold – 9. Kőszegi Ostromnapok
Program 2015.



2015. július 16 - július 18. 2015. július 30 - augusztus 1.2015. július 23 - július 25.

2015. július 15- augusztus 4.

Kőszegi akcióink

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 * 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

Sertés tarja
csontos, el h tött Szénsavas üdít  

Citrom íz  vagy Bodza íz
vagy Málna íz , 1,5 l, 66,-Ft/l
(Aquarius-Aqua Kft.,
Co-op Hungary Zrt.)

szibarack I.o. lédig

Soproni
dobozos sör
4,5%, 0,4 l, 472,50Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

Tolle ESL Tej
1,5%, 1 l (Tolnatej Zrt.)

Druget Kárpát 
Szalámi (Kaffka Kft.)

 Frissföl
Vödrös 20%, 900 g
398,89Ft/kg (Friss Élelmiszer Kft.,
Co-op Hungary Zrt.)

Nesquik 
Kakaópor
200 g, 1645,-Ft/kg
(Nestlé Hungária Kft.) Fanta Narancs

2,5 l, 159,60Ft/l
(Coca-Cola HBC Magyarország Kft.)

SSe
csoso

1099
Ft/kg

189
Ft/db

349
Ft/kg 99

Ft/kg

1139
Ft/kg

539
Ft/kg

1399
Ft/kg

Csirkemell
csontos, el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.  Hungerit Zrt.)

f t tt

959
Ft/kg

get Kárpát

2299
Ft/kg

1399
Ft/db

Frissfölöll

SL TeT j

Delfin Halfilé
gyf., 1000 g/800 g, 
1748,75Ft/kg
(Jégtrade Kft.)

Ne
Ka
200
(Ne

219
Ft/db

329
Ft/db 399

Ft/db

FFF
2
(C

359
Ft/db

Csirkemell filé
el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

Sertés Oldalas

Csirkeszárny
el h tött vagy fagyasztott 
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

ott 
rt.)

KoszegiHirdetes_20150708_03.indd   1 2015.07.08.   12:04:56
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A vonat elvitte 1945-ben
„Azt akarom, hogy az emberek 
mindig mosolyogjanak, és ne néz-
zenek keserű szemekkel egymásra” 
– fogalmazta meg kívánságát dr. 
juhász Ferenc egy nyári vasárnap 
délután a kőszegi te-
niszezők győztes mér-
kőzése után, és az esti 
komolyzenei koncert 
előtt. A sport és a zene 
szeretete végigkísérte 
a közgazdász életét. 
A kőszegi teniszmér-
kőzések rendszeres 
látogatója, a sportág 
fontos támogatója, 
de nélküle a júliusi 
zenei koncertek is 
alig jöhettek volna 
létre. Régen, amikor 
a nyaranta megren-
dezett Lajtha-tábor 
a kőszegi zenei élet 
meghatározója lett, alig volt ismert 
az a személy, aki a megvalósítá-
sát támogatta. Könyvek sorozata, 
a Kőszegi Hírmondó is az egyko-
ri egyetemi óraadó segítségével 
kerülhetett az olvasók kezébe. A 
temetőben lévő magyar katonák 
sírjainak a rendbe tételét is fon-
tosnak tartotta. A bencés templom 
bejárata mellett a kőszegi hősök 
emlékét idézi fel Tornay Endre 
András szobrászművész alkotása, 
amely a várostól 1945-ben elsza-
kadt, jelenleg a 90. életévét tapo-
só férfi adományából valósult meg. 
Egykori bencés diákként szívügye 
a bencés templom. A tetőzet fel-
újításához nagyobb összeggel 
járult hozzá, de a végső számot 
most is magának tartja meg. Az 
elmúlt időszakban megkezdődött 
ablakcseréhez adott támogatását 
is titkosította. „Szeretném a ben-
cés templomot felújítva látni” – 
mondta visszafogottan, miközben 
az asztalra kirakott fotók, könyvek 
között válogatott, amelyek az élet-
útjához tartoznak.  Ifjúként a kom-
munistákat nem akarta látni, ezért 
a szabad, de ismeretlen világba 
távozott. A mai fiatalokat arra kéri, 
maradjanak itthon. A kérdésre: „Ön 
is távozott?” alig tud válaszolni, 
hiszen a maiak nem tudják meg-
érteni a két korszak közötti valós 
különbséget. A földrészeket bejáró 

életútja visszahozta a szülőföldjé-
re. A szülőföldje Budapest volt, de 
hatéves korától Kőszegen nyaralt 
az itt élő rokonságnál. Nemcsak 
játékkal teltek el a nyarak, hanem 

a gyümölcsösökben végzett mun-
kával is. A barátok és egy okirat 
miatt Kőszegen, a Ferenc józsefről 
elnevezett bencés gimnáziumban 
kezdte el a középiskolai tanulmá-
nyait. A jeles érettségit Szombat-
helyen szerezte meg. Németország 
után Ausztráliába vitte a sorsa, a 
doktori diplomáját a távoli földrész 
támogatásával írta meg Angliában 
a tengervíz ár-apály jelenségénél 
meglévő energia hasznosításának 
lehetőségeiről. Velence előtt a ten-
geren gát épül az ár-apály okozta 

épületkárok csökkentése érdeké-
ben, ennek szakmai lehetőségeit 
egy tanulmányban foglalta össze 
olasz szakemberekkel közösen.
A közgazdász évtizedeken át távol 
élt Magyarországtól, de erősek ma-
radtak a rokoni, a baráti kapcsola-
tok. Stabil kötelék volt a Kőszegen 
élő édesanyja, aki rendszerint meg-
látogatta a fiát Európa egy-egy vá-
rosában. Dr. juhász Ferenc 1975-
ben tért vissza először Kőszegre, 
majd a nyarakat itthon töltötte. A 
rendszerváltás után lett kőszegi 
lakos, ide tér vissza a jó időjárás 
megérkezésekor, és itt él annak 
meglétéig. Tervszerűen beosztja az 
idejét, részt vesz a városban ren-

dezett programokon. Fontosak szá-
mára a Kőszegen és Kőszegpatyon 
is meglévő családi kapcsolatok, és a 
korosztályos barátai. A „hétfői” ba-
rátok fix pont az életében. A kőszegi 
temetőben nyugvó – német szár-
mazású – feleségéről elnevezett, és 
évente megtartott teniszverseny jó 
érzéssel tölti el. Az egykori bencés 
diák erősen kötődik a városhoz, de 
stabilak maradtak az élete során 
kialakult külhoni, ausztráliai baráti 
kapcsolatai is. Az itthoni hűvösebb 
időszakot velük tölti el a távoli vá-
rosokban, de rendszerint visszatér 
Kőszegre, ahonnét a vonat elvitte 
1945-ben.

Kámán Z
 

június elején Boross Péter volt 
miniszterelnök a Dr. Nagy László 
EGYMI-ben tartott előadást. Az ak-
tuális napi témák mellett szívesen 
nosztalgiázott, szavaiban gyakran 
visszatért az itt 
töltött diákéve-
ire. Az élvezetes 
előadás lekötöt-
te a hallgatók 
figyelmét. A volt 
miniszterelnök 
látogatása azért 
is volt értékes, 
mert egyre ke-
vésbé tudja vál-
lalni a vidékre 

történő utazásokat. Kőszegre eljött, 
hiszen a „szíve ide köti” erősen. Az 
előadás megtartásával ágh Péter 
országgyűlési képviselő kérésének 
tett eleget.   

Boross Péter Kőszegen
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Vasárnapi ebéd
Egy nyári vasárnapon „családi” ebé-
den voltam beszélgető partner. A 
hajléktalanok – vagy, ahogy egyikük 
nevezte „lakásnélküliek” – ebédjé-
nek elfogyasztása közben ültem le 
az egyik vendéglői asztalhoz beszél-
getni. Húsleves volt az első fogás. 
A társasztaltól odajött hozzánk egy 
férfi, és kérte: írjam le köszönetüket 
mindazoknak, akik lehetővé teszik 
a rendszeres vasárnapi ebédet. Kü-
lön kiemelte Michael Glavanovits jó 
szándékú támogatását. A vasárna-
ponkénti ebéd plusz ajándék, amit 
két éve a nyári időszakban étterem-
ben fogyaszthatnak el. ugyanolyan 

vendégek ők, mint bárki más. Étke-
zés közben beszéltek az életükről, a 
mindennapokról. Csak egyikük kér-
te, hogy ne szerepeljen a fényképen. 
A tányérok mellett ott voltak a lepe-
csételt ebédjegyek, amit a hajlékta-
lanszállón kaphatnak meg az érin-
tettek. Hétköznapi ruhában érkeztek 
a vendéglőbe, egyikük szerint előtte 
meg kell borotválkozni.  A reggelit a 
szállón fogyasztották el, a test táp-
lálásához arra is szükség van. Hét-
főtől folytatódnak a munkásnapok, 
hiszen az ott lakók döntő többsége 
dolgozik, többnyire közmunkán. Kö-
zülük kevesen élnek csak a szociális 

segélyből. Az ebédelők egyike most 
ugyanabban a házban él, ahol szü-
letett. (A mostani hajléktalanszálló 
egykor a város szülőotthonaként 
működött 1984-ig.)
Vasárnaponként átlagosan 25 rá-
szoruló kap ajándék ebédet, mert 
ennyi az igény. Giczy józsef szavai 
szerint – aki részt vesz a szervezés-
ben – „jó érzés látni az emberek 
arcán megjelenő köszönetet”. Az 
egykori önkormányzati képviselő 
elhárít magáról minden szót, amely 

az ő érdemeit méltatná. Azokat az 
asszonyokat említi, akik nap mint 
nap a Liszt Ferenc utcai szociális 
helyiségben dolgoznak önkéntesen, 
rendezik az érkező adományokat. 
Bárki válogathat ezekből magának, 
és adhat érte néhány forintot. Ezek-
ből az aprópénzekből gyűlik össze az 
ajándék ebéd ára. Emögött a folya-
mat mögött áll Michael Glavanovits, 
aki rendszeresen gyűjti és hozza Kő-
szegre az adományokat.

KZ

A SCHOTT Hungary Kft. idén ün-
nepli a lukácsházi üzemben meg-
indult termelés 20. évfordulóját. A 
gyógyszeripari csomagoló anyagok 
gyártását 1995-ben kezdte meg a 
jogelőd cég, a forma vitrum Kft. Az 
évfordulóra emlékezve nyílt napot 
tartanak július 17-én (pénteken) 13 
– 18 óra között. Nemcsak a dolgozók 
családtagjait, hanem minden érdek-
lődőt tisztelettel várnak. Bemutat-
ják a gyárat, a gyártás folyamatát, 
amely rendkívüli látványt nyújthat 

az érdeklődő számára. Üvegcsőből 
gyártanak ampullát, üvegcsét és 
karpullát. A gyártás minőségellenőr-
zési rendszere, a környezet tisztasá-
ga önmagában is érdekfeszítő lehet 
a látogatók számára. A gyárlátoga-
tás részeként kvízt is lehet kitölteni, 
a helyesen válaszolók között nyere-
ményt sorsolnak ki.
A 20. évforduló részeként július 
18-án a dolgozóknak családi napot 
szerveznek a Holdfény Ligetben. 

KZ   

Várják a látogatókat!
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Sok a megrendelésük
Másfél éve az egykori óvodaépü-
letben helyezte el munkapadjait a 
MEA-GOLD Kft., amely megvál-
tozott munkaképességűeket fog-
lalkoztat. Sok a megrendelésük, 
és várnak új munkatársakat is. A 
munkabéreket a kft. árbevételéből 
kell biztosítani.
A KRAFT projekt indulásával a 
Bencés-székházat el kellett hagy-
niuk. Több ajánlatot is kaptak az új 
munkaterület bérlésére. Szívélyes 
fogadtatás, igazi ajánlat a Dr. Nagy 
László EGYMI vezetésétől érkezett, 
és a munkavégzésre kiváló körül-
ményeket találtak – a korábban 
használaton kívüli – óvoda épüle-
tében. 

Rusznyákné Biczó Valéria cégvezető 
elmondása szerint a munkákat tí-
pusok szerint tudják csoportosítani, 
amely előnyös a termelés szem-
pontjából. Erősödött irányukban a 
megrendelői bizalom. 
Egy zalaegerszegi kft. számára 
gyártott kétfajta elektromos kap-
csoló összeszerelését kizárólag a 
kőszegi kft. végezheti. Erről a belga 
megrendelő döntött a MEA-GOLD 
Kft.-nél tett látogatásának más-
napján. 
Tömegével hajtogatnak, csomagol-
nak mikroszálas törlőkendőket, il-
letve műanyag alkatrészek sorjázá-
sát végzik a Kromberg és Schubert 
Kft., mint legrégebbi megrende-

lőjük számára. A készárut napon-
ta kiszállítják, nincs lehetőség a 
határidő módosítására, hiszen a 
kőszegi kft. a termelői lánc része, a 
termékek végső vásárlói elvárják a 
pontosságot.     

A megváltozott munkaképessé-
gűek naponta 4–7 órát dolgoz-
nak, a kezdés időpontját megha-
tározhatják, és azt pontosan be is 
tartják.

Kámán Z 

Átadták a feldolgozót
Lukácsháza: június 19-én adták 
át a Varga Ottó. u. 6. szám alatt 
megépült Biogyümölcs Feldolgozó 
és Oktató Központot. A beruházás 
70 millió forintos pályázati és sa-
ját forrásokból készült el. A léte-
sítményt a felhasználóknak átadta 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
Virág jános polgármester köszöntő 
szavait követően. 
A pályázatban a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete, valamint a 
Sághegyalja Leader Egyesület vett 
részt. Az új épület a jövőben magok 
őrlésére, gyümölcsök aszalására, 
lekvárok és natúr gyümölcslé ké-

szítésére ad lehetőséget a csalá-
dok számára. Az oktató teremben 
lehetőség nyílik az elkészítés fo-

lyamatainak megismerésére. Az 
átadáson elhangzottak szerint a 
beruházás alapötlete volt a pincés, 
kemencés napok továbbgondolá-
sa. Cél, hogy a rendezvényekhez 
legyen helyi termék, és vissza kell 
állítani a helyben megtermett gyü-
mölcsök értékét. Biztosítani kell, 
hogy a termelők önköltségi áron, 
szakmai tanácsadás mellett önma-
guk dolgozhassák fel a gyümölcsö-
ket. jónak bizonyult a feldolgozóról 
szóló döntés, hiszen jelentős az 
igénylők száma. Teljesülhet a cél, 
hogy a térség gyümölcstermelői a 
saját termelésüket fogyasszák, és 
jusson ezekből a különböző ren-
dezvényekre is.

KZ

Lemondott
július 7-én másnapi határidővel le-
mondott Nádor István Gyöngyösfalu 
polgármestere. Tóth jános körjegyző-
nek átadott felmondó levél indoklást 
nem tartalmazott. A lemondás ha-
tályba lépésének időpontjától kezdve 
Debreceniné Imre Anita alpolgár-
mester vezeti a települést. A törvény 
által előírt határidők okán a rend-
kívüli önkormányzati választásokra 
október 18-án kerülhet sor. A falu 
önkormányzata változatlanul törvé-
nyesen működik tovább, és meghoz-
hatja a szükséges döntéseket. 
A falu elsőszámú vezetői megbíza-

tással rendelkező Debreceniné Imre 
Anita alpolgármesterrel Lukácsháza 
falunapján találkoztunk. Elmondta, 
hogy a képviselő-testület tudomásul 
veszi a változást, és a jövőben is a 
falu érdekében dolgoznak. Kérik és 
köszönettel fogadják továbbra is a 
lakosság bizalmát. Mindenkit tiszte-
lettel várnak július 18-án – a progra-
mokban megújított – falunapra!

Kámán Z

Gyögyösfaluban július 18-án 14 
órakor a falunapon a színdarab 
szereplői bevonják a közönséget 
is az előadásba. Az előzetes infor-
mációk szerint szenzációs lesz az 
előadás, érdemes időben helyet 
foglalni. A gyermekeket egész nap, 
11.00 – 17.00 óra között leköti a 
Buboréktündér, aki buborékokat 
fújva csodás élményekben részesíti 
az ifjúságot, a felnőtteket óriásbu-
borékba is képes lesz elhelyezni.
A tornacsarnok mellett megrende-
zendő falunap labdarúgó tornával 
kezdődik. Családi délelőttöt szervez-

nek, amikor a település különböző 
részén élők mérik össze tudásukat.  
Az extra feladatok a nézőknek is 
látványosak lesznek. 13 órától a 
Szent Márton Plébániatemplom 
Kórusa énekel a jó ebédhez. A meg-
nyitót fél kettőkor tartják, a délutáni 
program része a sportrendezvények 
eredményhirdetése. A korábbiak-
ban már megszokottá vált operett 
műsor 16 órakor kezdődik. Az esti 
időszak a felhőtlen szórakozást 
szolgálja, 22.30 órától az uNICuM 
zenekar lép a színpadra.

KZ

Sobri Jóska színre lép

Lakossági apró
• KŐSZEGEN 2093 m2-es 
építési telek, építési engedé-
lyekkel, a Vaihingen utcából 
nyíló magánúton eladó! 
Tel.: 06 70 626 3668
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Malacfesztivál
„Hatalmas teljesítmény, egy kicsi 
falutól ilyen nagy rendezvény meg-
tartása” – mondta egy szombathe-
lyi férfi június 20-án (szombaton) 
Pusztacsóban a déli órákban, ami-
kor a sült malachús illata terjedt a 
levegőben. Egy nappal korábban 
kezdődött a negyedik alkalommal 
megrendezett Malacfesztivál. Pén-
tek este a falu lakói gyújtották meg 
a tábortüzet, sütötték a szalonná-
jukat. Az éjszakába nyúló beszél-
getések erősítették az összetartást. 
Stabil összefogás nélkül nem jöhe-
tett volna létre az országban egye-
dülálló rendezvény. Gagyi Levente 
a megyei közgyűlés képviseletében 
arról beszélt, hogy a „rendezvény 
bárhol megállná a helyét”. A fesz-
tiválra érkezők tapasztalták azt a 
többlet vendégszeretetet, amit a 
„Pusztacsó” feliratú pólót viselő 
aktivisták nyújtottak. A szavaikból 
érződött, hogy iszonytatóan sokat 
dolgoztak a fesztivál sikere érdeké-
ben. Róluk is beszélt Kollarits Kor-
nél polgármester, amikor a meg-
nyitón így fogalmazott: „Elképesztő 

összefogásról nyújt tanúbizonyságot 
községünk apraja-nagyja”. Majd 
hosszasan sorolta a segítők, támo-
gatók névsorát, így Dorogi árpád 
(GSD PIG Kft.), Antal Csaba (Fruit 
Holding Hungary Kft.) és kollégái, 
valamint árvai Gábor nevét, aki 
előkészítette a malacsütést. A szer-
vezésben nyújtottak értékes segít-
séget a jVMK munkatársai.
Való igaz, hogy idén kevesebben 
látogattak el a rendezvényre, de a 
faluba vezető bekötőút így is meg-
telt autókkal. A programdömping 
és a terjengő illatok maradásra 
csábították a vendégeket az időn-
ként lezúduló nyári zápor ellenére 
is. A négy éve újjáépített faluköz-
pontban, a rendezvény területén 
a gyerekek középpontba kerültek 
a játékok bőségével. Ebből kivette 
részét a kőszegi ipartestület, amely-
nek tagjai nemcsak malacot húztak 
nyársra, hanem a „szárnyasokat” is. 
A munkájukat kóstolással Szőnye 
józsef ellenőrizte. Tizenegy csapat,  
(többségében a falu lakói), sütött 
egy-egy malacot. Reggel hattól 

forgatták a láng felett, fűszerezték 
saját receptjük szerint. Déltől a né-
zelődők egy-egy ízes falatot kóstol-
hattak. A lukácsháziak a sajátosan 
elkészített finomságokkal, Albert 
Csaba borával kínálták a vendége-
ket.  A déli órákban hosszú sor állt 
a Malacfesztivál „konyhasátora” 
előtt a több kondérban készült éte-
lekért.  Délután háromtól – nagy 
adagokban tálalt – malacsültért. 
Gyarapodott a sátorban a nézők 
száma a „helyi”, vagyis a lukácsházi 
óvodások műsora alatt, majd meg-
telt Sólymos Tóni – régi slágereket 
felsorakoztató – koncertjének a 

végére. Az élőzenét szolgáltató ze-
nészek kiérdemelték a tapsot, majd 
az egyik helyi csapat malachúsát. A 
11 csapat által tálalt sülteket a zsűri 
„kötelezően” fogyasztotta, és győz-
test hirdetett. Az igazi győztes a 11 
résztvevő csapat volt, és a látogatók 
sokasága. A malacszépségversenyt 
a „hét törpék” malaca nyerte, a 
törpök felkészültsége és produk-
ciója okán. Magdi anyus Red Bull 
malaca „meglépett” a zsűrit jelentő 
nézők elől. A közönség viszont tö-
megével érkezett az esti REPuBLIC 
koncertre, és az éjszakai bálra.

Kámán Z    
    

Nemescsó
július 4-én tartotta a falunapot 
Nemescsó Község Önkormányza-
ta, amelynek célja volt a kikap-
csolódás, a szórakozás, valamint 
az, hogy a gyermekek, a sportolni 
vágyók is kellemes programokat 
találjanak maguknak. 
Reggel 8 órakor startolt öt csapat 
– Kőszegpaty, Cák, Kőszegfalva, 
Tűzoltók, Nemescsó – részvételé-
vel a kispályás labdarúgó torna. 
A sportszerű, szoros küzdelemben, 
hármas holtversenyben Nemescsó 
nyert jobb gólkülönbséggel.

Bánó András polgármester úr meg-
nyitó beszédében az összetartás 
fontosságáról beszélt, és köszönetét 
fejezte ki a falu érdekében végzett 
munkáért. 
Kondérokban főtt a közös ebédhez 
az ízletes vadpörkölt, a babgulyás 
és a sertéspörkölt. 
Délután elsőként tűzoltóink tartot-
tak oltási bemutatót, majd szín-
padra léptek a lukácsházi óvoda 
apróságai, akik a mieink is, és 
akik sikert arattak a műsoruk-
kal. Produkciójával kitett magáért 
a Nemescsói Nótakör, valamint 
Kendik Dániel a zenei műsorával. 
A Szamóca Bábszínház előadása 

lekötötte a gyermekeket, Postás 
józsi fellépésével jó hangulatot va-
rázsolt. Színpadra lépett a joci Fater 
Band, a Sorokpolányi Színjátszókör, 
majd Salsa bemutató színesítette a 
falunapot. ugyanígy az arcfestés, 
a csillámfestés, az ugrálóvár és a 
habparti.
A tombolasorsoláson 
a sok támogatónak 
köszönhetően szám-
talan értékes nyere-
mény talált gazdára. 
A fődíjat, a Tolnay 
ákos által felajánlott 
kerékpárt Simonits 
Lászlóné nyerte. A fa-

lunapot az unicum együttes zárta.
Ezúton is köszönetet mondunk a 
szereplőknek, a támogatóinknak, 
és mindenkinek, aki bármilyen 
formában is hozzájárult a falunap 
sikeréhez.

Szerdahelyi – Bánó Irén
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Önkéntes alapon
Kőszegszerdahely: július 4-én a 
nyári forróságban közös összefo-
gással rendezték meg a falunapot. A 
szervezést jellemezte, hogy minden-
ki tett valamit a közért, és szenzáci-
ós lett a végeredmény. Az otthoni 
sütemények a közös asztalra kerül-
tek, de ez minden rendezvényen így 
van. Reggeltől a falu ebédjét főzték 
az asszonyok.  Érkeztek a felajánlott 
tombolatárgyak. A színpadot és sát-
rat önkéntesen ajánlották fel a jóté-
kony emberek, amely a rendezvény 

megvalósítá-
sának fontos 
feltétele volt. 
Rajtik Mihály 
segítségként 
hangosított, 
M e r s i c h n é 
jagodics Rita 
konferálta a 
programsorozatot, amely a közös-
ség összefogásának erejéből szü-
letett meg. Összemérték tudásukat 
pálinkaversenyen (1. Mersich Attila, 

2. Beczők jenő, 3. Oláh Lajosné); 
édes süteményeknél: (1. Kovács 
Edit, 2. Mersich Szonja, 3. Németh 
Gyuláné), valamint sós kategó-

riában is (1. Bálint józsefné, 2. 
jagodics Imréné, 3. Kovács Edit). 
Az év közben is „csodákra képes” 
önkéntes tűzoltók mentési bemu-
tatót tartottak. A programokat tá-
bori misével kezdték, a délelőttöt a 
sport kedvelői a futballpályán töl-
tötték. A Kaméleon Színjátszókör 
produkciója nagyobb nyilvános-
ságot is megérdemelne, máshol 
is színpadképes lenne. A Vadrózsa 
Népdalkör igazi hazai hangulatot 
árasztott. A Henina tánccsoport 
hastáncfesztiválon is megmutat-
hatná tudását.

KZ
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Velem
Ha június, akkor fa-
lunap Velemben. Idén 
egy héttel a Velemi 
Búcsú után, a Ku-
kucskáló délutánok 
zárásaként került 
megrendezésre a 
falunap. A szervezés 
oroszlánrészét Szél 
józsefné polgármes-
ter és Szabó Zoltán alpolgármester 
vállalták magukra, de segítséget 
kaptak a lakosságtól is. A telepü-
lés kultúrházának udvarán a helyi 

lánglovagok állították fel a ren-
dezvénysátrukat, a Pittyes kocsma 
szolgálta ki a szomjas vendégeket. 
Két főzőcsapat kondérjában készült 

a finom ebéd. A bozsokiak, Dara-
bos Béla polgármester vezetésével 
töltött káposztát főztek, a cákiak 
Kese és Gyuri bácsi irányításával 
pincepörköltet készítettek. Mindkét 
kondér előtt hosszú sorok kígyóztak, 
bizonyítva, hogy idén is jót főztek a 
csapatok. Az önkormányzat jóvol-
tából Velem lakossága ingyenesen 
ebédelhetett. Az időjárás nem volt 
kegyes hozzánk. Gyakran kellett a 
sátor alá bújni az eső miatt, majd 
pillanatok múlva sütött a nap. 
Mindez nem vette el senki kedvét. 
A finom ebéd után a jó hangulatról 
a fellépők gondoskodtak. Először a 
Bozsoki Dalárda adott műsort, őket 

követte a Pepita Duo, akik jól kita-
lált poénjaikkal dumaszínházi han-
gulatot varázsoltak. A hastáncosok 
az időjárás miatt lemondták a fel-
lépésüket, de a kőszegszerdahelyi 
Kaméleon színjátszó kör tagjainak 
műsora kárpótolt mindenkit. A sátor 
alatt egész délután várták a gyere-
keket kézműves foglalkozásra, lufi 
hajtogatásra és sok egyéb játékra. 
Nem maradhatott el a tombola 
sem, melyre idén is rengeteg tár-
gyat ajánlottak fel. Köszönet érte! A 
tombola után a falunap zárásaként 
a DANCING Duo lépett színpadra 
egészen hajnalig. 

Rába Ákos

20. évforduló
Peresznye: június 13-án a 
Zviranjak Hagyományőrző Egye-
sület fennállásának 20. évforduló-
ját ünnepelte, amely szentmisével 
kezdődött.  Az egyesület tagsága, 
valamint Grüll jános polgármes-
ter, Orbán Gyula alpolgármes-

ter, Krizmanich István Vas megye 
Horvát Önkormányzatának elnö-
ke együtt vonultak a művelődési 
háztól a templomig énekszóval és 
tamburazenével. A szentmisét jozef 
Kuzmits frankenaui, Dumovits Ist-
ván és Németh István plébánosok 
celebrálták. 
A Halastónál a falu polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket és az 

egyesület tagjait. Méltatta a két 
évtizedes közösségépítő munkát. 
Külön köszönetet mondott és em-
léklapot adományozott két alapító-
nak, Vaskó jánosnak, ill. Brigovich 
Lajosnak (†), akinek özvegye vette 
át az elismerést. Emléklapot kaptak 
azok a személyek is, akik az elmúlt 

húsz évben vezették az egyesüle-
tet. A műsorban színpadra lépett 
a Peresznyei Énekkar, a produkci-
óhoz csatlakoztak a régi tagok is. 
jó hangulatban mindenki egy tál 
ételre vendége volt a horvát önkor-
mányzatnak.

KZ

Jégkárok
július 8. szomorú dátumként 
íródott be a kertészkedők, a sző-
lősgazdák életébe. Kora délután 
viharfelhő, tomboló szél érkezett, 
majd jégeső zúdult lefelé. Többfelé 
faágak vagy villanyoszlop törött 
ketté. A szőlő leveleit is kilyu-
kasztotta a jégeső. Albert Csaba 
lukácsházi gazda 60%-ra becsüli 
a kárát. Ennél nagyobb kárról szá-
molt be dr. jónás Zsigmond, aki  
fényképen örökítette meg az éves 
munkájának a megsemmisülését.    
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LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599

A falu hármas ünnepe
Ólmod: június második vasár-
napján hármas ünnepet, a hűség 
napját, falunapot és horvát napot 
tartottak. Hergovich Vince polgár-
mester meghívására az eseményen 
részt vett Hende Csaba honvédelmi 
miniszter, ágh Péter országgyűlé-
si képviselő, Krizmanich István, a 
Megyei Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, és a 
horvát testvértelepülés 
(Koprivnick) küldöttsége.
június 12-én a fiatalok sát-
rat állítottak, este tambura- 
zenét hallgatva fogyasztot-
ták el a csülkös babgulyást. 
június 14-én 11 órakor a 
Koprivnicai  ifjúsági zene-
kar éneklése mellett mutat-

ta be a szentmisét Dumovits István 
plébános. A szertartás után Klapka 
György Hagyományőrző Egyesület 
díszőrsége mellett megkoszorúzták 
a Hősök emléktábláját. Az ünneplők 
serege lovas kísérettel a faluház ud-
varán felállított sátorhoz vonult. út-
közben megkoszorúzták a Miloradic 
emléktáblát.

Ünnepi köszöntőt mondott 
Hergovich Vince polgármester. Be-
szédében kiemelte a falu hűségét 
Magyarország iránt, amiért Gaál 
józsef tanító, Fehér Alajos vendég-
lős, valamint Mersich jános a falu 
lakója, és faluvezető nagyapja, 
a községi bíró Hergovich Márton 
is sokat tett. Ólmod magyar föld 
maradt. A polgármester felidézte 
azokat a perceket, amikor a parla-
ment megszavazta a „Hűség falu-

ja” címet. A két előterjesztő 
Hende Csaba honvédelmi 
miniszter és ágh Péter or-
szággyűlési képviselő tisz-
telettel adta át a „Hűség 
faluja” oklevelet Hergovich 
Vince polgármesternek.
Az ünnepi percek, a vad-
pörkölt elfogyasztása után 
napestig tartott a kulturális 

műsor, amelyben színpadra lépett 
többek között a Peruska Mária 
énekkar és a Betyárok tambura-
zenekar.

KZ
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„Kell egy jó csapat”
július 11-én nagy volumenű falu-
napot tartott Lukácsháza Önkor-
mányzata. Sokan gyűltek össze a 
Közösségi Ház udvarán felállított 
óriási sátorban, ahol programok 
sorozata zajlott vasárnap hajnalig. 
A kék pólós aktivisták reggel fél 
ötkor nyársra húzták a két ma-
lacot, ahogy sült a hús, úgy el is 
fogyott. Az ÖTYE csapat 600 adag 
ételt főzött ebédre, a fiatalabb höl-
gyekből nemrég alakult Boszorká-
nyok segítettek az előkészítésnél. 
Virág Zsuzsanna mellett Horváth 
Katrin vállalta a narrátor szerepét. 
A fiatal Katrin a színpad mellett 
együtt énekelt a porondon tánco-
ló Dr. Tolnay Sándor iskolásokkal, 
akik joggal kiérdemelték a tapsot. 
Tapsot kaptak a falu egyesületei 

is, amelyeket Virág 
jános polgármester 
– az önkormányzat 
nevében – az éves 
munkájukért okle-
véllel jutalmazott. El-
ismerést vehetett át: 
az ÖTYE, a Borbarát 
Hölgyek Egyesülete, 
a Boszorkányok, a 
Polgárőrök Egyesü-
lete, az Arany Ököl 
Böllércsapat, a Csömötei malacsütő 
csapat. „Kell egy jó csapat” – fogal-
mazta meg az átadásnál a faluve-
zető. Majd nyugtázta, hogy ez lé-
tezik a csapatszellemmel együtt. Ez 
vezette a bajnokság megnyeréséig 
a SCHOTT Lukácsháza SE felnőtt 
labdarúgóit, és az u21-es ifjúsági-

akat. Az edzők díszes oklevelet ve-
hettek át a polgármestertől: Sziget-
vári Benedek, Balikó Tibor, Sántha 
Szilárd, Szücs Richárd. Az ifjúsági 
labdarúgók számára az egyik szülő 
névre szóló plakettet készített.             
A délutáni hangulatot Kaczor Feri 
pezsdítette mulatós énekszámaival, 
néhány jelenlévőt táncra is invitált, 
és egyre többen lettek a sátorban. 
Először csak kevesen, aztán sza-
porodtak a borkóstolók a borbarát 
hölgyek sátrában. A kóstolók dön-
töttek a „falu fehér bora” illetve a 

„falu vörös bora” cím vise-
lésének jogáról.  Az előbbit 
Sántha Tibor, míg az utób-
bit Kovács Zoltán és Albert 
Tamás közösen készített 
pinot noir bora nyerte el. 
A cím viselése megtisztel-
tetés a gazdák számára. 
A tisztelet, a kölcsönös 
bizalom okán szavazta 
meg a képviselő-testület 
a SCHOTT Hungary Kft. 
számára adományozott 
„Lukácsháza Községért” 
díszoklevelet, amelyet Rolf 

Keller és Balogh Miklós vett át Vi-
rág jános polgármestertől. 
Érdeklődést váltott ki a tombola 
egyik fődíja, a nagyszőrű plüssku-
tya. A szerencsés nyertes, Pungor 
László képviselő felajánlotta a nye-
reményét az óvoda javára. Minden-
ki szórakozását szolgálta Poór Péter 
másfél órás koncertje. Tomboló volt 
a sikere. ugyanúgy, mint éjszaka az 
Albatrosz együttesnek a bálon. A 
két program között tűzijáték világí-
totta meg az égboltot.

Kámán Z.
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Semmelweis-nap
A magyar egészségügy napja, a Semmelweis-
nap 1992 óta minden július 1-jén ünnepnap. 
Ezen alkalomból Kőszeg Város és Térsége Tár-
sulása június 30-án tartott ünnepséget a Szo-
ciális Gondozási Központban. A rendezvényen 
részt vettek a térség egészségügyi és szociális 
dolgozói: háziorvosok, asszisztensek, ápolók, 
védőnők.
Az ünnepi rendezvényt Füzi Hanna és Blanka egy 
népdalcsokorral nyitotta meg. Kedves és vidám 
énekük tetszést aratott. Huber László polgár-

mester a társulási tanács elnökeként köszöntöt-
te az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóit, 
kifejezte köszönetét az áldozatos munkájukért. 
Külön szólt a védőnőkhöz, a védőnőkről, a Ma-
gyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100. 
évfordulója alkalmából. Arról is beszélt, hogy 
az egészségügy dolgozói a kor követelményei-
nek megfelelő új egészségházban végezhetik a 
munkájukat. A járóbeteg ellátó részleg felszere-
lése még nem teljes, várhatóan szeptembertől 
működhetnek a korszerű berendezések. 
A polgármester szavait követően Kovács Róza 
meséje örvendeztette, mosolyogtatta meg a 
résztvevőket.  Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos 

Takács László 
(1934 – 2015)
Egy sokoldalú remek sportember távozott el tő-
lünk. Erdész foglalkozású nevelőszüleivel Zalából 
kis diákként érkezett Kőszegre. A gimnáziumban 
ruganyosságával magasugró reménységként 
tűnt fel, átugrotta a 170 cm-es magasságot, a 
katonaságnál már a 180 cm sem okozott prob-
lémát.
Időközben a város ifjúsági labdarúgó csapa-
tainak hálóját védte nagy rátermettséggel. A 
felnőtt csapatban – a megyei I.o. megnyerése 
után – az NB III-ban is őrt állt a gólvonalon biz-
tos kezű kapusként. A sísportban is megmutatta 
tehetségét. A háború utáni időben, az Erdélyből 
Kőszegre került Blénessy Béla testnevelő tanár 
tanítványai (védencei) közé tartozva, a sífutás, a 
lesiklás, de nem utolsó sorban a síugrás kőszegi 
meghonosodásának egyik alappillérét jelentet-
te. Egyetlen munkahelye 1957-től a Nemez-
Posztógyár Festöde üzemrészben volt, ahonnét 
művezetőként ment nyugdíjba.
Családjában a beszerző, vásárló feladatokat lát-
ta el, ilyen alkalmakkor a Fő téren sokszor be-
szélgetett az ismerőseivel. Sokan voltak ők, mert 
életvitelével, az emberekhez fűződő kapcsolatá-
val kiérdemelte a tiszteletet. 
Takács László személye hiányzik majd a bará-
toknak, a sport kedvelőinek.  
Laci! Nyugodjál békében!

Jenkei Ede

Bozsoki történések
Május utolsó vasárnapján hősökről emlékezett 
meg a falu lakossága. Köszönet a szervezésért 
a Bozsoki Dalárda minden tagjának, különösen 
Frank-Sziklai Mártának. A köszönet kijár a Tria-
noni megemlékezés szervezéséért is. Az asszo-
nyok ismét bizonyították, hogy nemcsak szépen 
dalolnak, hanem a falu életének aktív részesei. 
Erre újabb bizonyíték a Bozsoki Kalapos Napo-
kon nyújtott teljesítményük. 

június 5-én a Kórusok találkozójával folytató-
dott a rendezvénysorozat, ami az idén is nagy 
sikerrel zajlott. Nagy létszámban jelentkeztek a 
dalos- és nótaversenyre a kórusok tagjai, gyö-
nyörű nótákat hallhattunk, és szavazhattunk a 
legjobb előadókra. Az idei győztesünk a helybeli 
Francsics Edit lett. A harmadik napon került sor 
a Kalap- Túra a Kalaposkőhöz megszervezésére, 
Nagy Gábor túravezető irányításával. Délelőtt a 
CASTANEA Egészségcentrumban kipróbálhatták 
a Kneipp taposót a felfrissülésre és egészséges 
életmód kialakítására vágyók. A Kalap-Kúra-
Túra helyi pincék bemutatása mellett zajlott 
késő délutánig jó hangulatban. Délután volt itt 
mesemondó Kassáról, Écsi Gyöngyi művésznő, 
aki kiérdemelte a tapsot. Kalapos ügyességi 
verseny kalapos gyerekeknek, akiket bábszínház 

is szórakoztatott. A túra résztvevői a kultúrház 
udvarán kaptak egy tál meleg ételt a Bozsoki 
nyögdicséből. Összességében egy színvonalas, 
jól sikerült Kalapos Napok rendezvényt zárhat-
tunk az idén is. Köszönet érte az összes szer-
vezőnek, a borosgazdáknak, a felajánlóknak, a 
műsorok előadóinak és a falu lelkes lakóinak. 
A félév utolsó eseménye, mozzanata a XX. 
Zetelaki falunap volt, amelyre a képviselő-testü-

let meghívást kapott. Főz-
tünk a testvértelepülés 
által megrendezett verse-
nyen, koszorúztunk a Hősi 
emlékműnél. Feltöltődve 
az igaz magyarság érzé-
sével térhettünk haza.
Kérek mindenkit, hogy a 
második félév program-
jait is ilyen összefogással, 
lelkesedéssel és egymás 
segítésével valósítsuk 
meg, öregbítve Bozsok 
hírnevét.

Darabos Béla
polgármester  

asszony beszélt Semmelweis Ignác, „az anyák 
megmentőjeként” ismert magyar orvos mun-
kásságáról. Majd a városvezető szavaihoz csat-
lakozva megköszönte az egészségügyben és a 
szociális ágazatban dolgozók munkáját. 
Huber László polgármester és Raposa Helga, a 
Szociális Gondozási Központ vezetője jutalmakat 
adott át a legkiválóbb dolgozóknak. 

KZ
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tünk a testvértelepülés 
által megrendezett verse-
nyen, koszorúztunk a Hősi 
emlékműnél. Feltöltődve 
az igaz magyarság érzé-
sével térhettünk haza.
Kérek mindenkit, hogy a 
második félév program-
jait is ilyen összefogással, 
lelkesedéssel és egymás 
segítésével valósítsuk 
meg, öregbítve Bozsok 
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Aranyozott nyár
A Látványtánc és Ének Európa Baj-
nokságon Balatonfüreden az „A” 
kategóriájú (profi) táncosok között 
versenyzett a BE-jÓ Táncegyüttes 
június 25–28. között. Aranyat nyer-
tek a táncosok, Tolnai Veronika kü-
lön is a legmagasabb elismerésben 
részesült. Baranyai Katalin és Bánadi 
Andrea mazsorett duója szintén a 

legjobbak között szerepelt. 
Amatőr kategóriában az utánpót-
lás, a felső tagozatos csoport első 
Európa Bajnokságán, a történelmi 
társastánccal ezüst minősítést ka-
pott, míg a mazsorett formáció a 
negyedik helyet érte el. Gratulá-
lunk!

TáF.

2015. április 29. reggelén két nagy testű kutya – mint később 
megtudtam kaukázusi ebek voltak –  támadását szenvedtük el kis-
kutyámmal. Magam is kutyaharapásos, vérző sérülést szenvedtem. A 
nagyobb bajt, tragédiát a gyorsan és hatékonyan segítségemre siető 
emberek határozott közbelépése akadályozta meg. A kaukázusi ku-
tyák nem mentek el, prédájukat lesték, majd szakszerű befogás után 
a kutyamenhelyre kerültek. (A kaukázusiak gazdája korrekt módon 
viselkedett.)
Köszönetet mondok annak a hölgynek, aki autójából ugrott ki, s a 
földről felemelt, mindazoknak, akik a kutyákat tartották távol tőlünk, 
értesítették a mentőket és a rendőrséget, akik gyorsan és eredménye-
sen tették dolgukat! 

Bank Lászlóné

A 20.
A Pannon Egyetem kőszegi ösztön-
díjasai, illetve neves hazai és kül-
földi előadók, professzorok, érkez-
tek a városba június 21-e és július 
3-a között. „Merre tart Európa? 
– tették fel a kérdést a 20. nyári 
egyetem alkalmával. A kőszegi 
központban megrendezett kéthetes 
angol nyelvű nyári kurzus célja a 
múlt értékelése mellett a jövő le-
hetőségeinek a keresése volt. 

„A kutatók több hónapot töltenek 
a városban, hogy majd kutatásaik 
eredményeként konkrét javasla-
tokat fogalmazzanak meg a város 
fejlesztésével kapcsolatban” – tud-
tuk meg Bokányi Annától. 
Az első lépések már meg is történtek: 
Mátay Mónika, az ELTE történésze 
és hallgatói már egy éve foglalkoz-
nak a Beszélő Házak nevű projekt-
tel, melynek keretében a jurisics tér 
és a Chernel utca épületeinek volt 
lakói kerülnek felkutatásra. 

TáF

Kőszegért
Amint a megyei napilapban már 
megjelent, a Pannon Egyetem si-
keresen pályázott, így TáMOP tá-
mogatást nyert a kőszegi kutatási 
és oktatási centrum fejlesztésére. 

A projekt része egy nemzetközi ösz-
töndíjprogram, amelynek kiírásában 
követelményként szerepelt: a terve-
zett kutatásoknak Kőszegre, a város 

fejlesztésére, illetve az itt folyó kuta-
tómunka kiteljesítésére kell irányul-
nia. Ez önmagában is nagy lehető-
ség a város számára – az meg külön 
öröm, hogy a nyertes pályázók közel 
10%-a, 9 fő kőszegi, így a helyi, 
tudományos pályára készülő vagy 
azt folytató kutatóknak is megadta 

azt a lehetőséget a program, hogy 
mindenki a maga tudományterüle-
tén tehessen Kőszegért.

N. N.

Új iránytű
A szombathelyi Kanizsai Dorottya 
Gimnázium szervezésében idén is 
megrendezésre került a Vas Me-
gyei Középiskolások Tárlata, ahol 
a jurisich Miklós Gimnázium fiatal 
alkotói is összemérhették tehet-
ségüket másokéval. A közel 250 
pályázat közül 86 alkotásnak adott 
helyet a Savaria Egyetemi Központ 
aulája. A tizenhárom díjazott diák 
közül hat fő a kőszegi gimnázium 
tanulója: Auer Alexandra, Busa 

Máté, Dallos Dorottya, Horváth 
Eszter, Illés Dorottya és Kővári 
Edit. A legtöbb grafikát, festményt 
és fotót is szakköröseink készí-
tették, így a legeredményesebb 
képzőművészeti munkát végző 
középiskolának járó oklevelet is ki-
érdemelte a gimnázium. Rónaszéki 
Linda, a gimnázium új „művészeti 
iránytűje” joggal lehet büszke a 
tanulói teljesítményére, hiszen a 
tanévben két nemzetközi, két or-
szágos és több megyei versenyen 
is jól teljesítettek. 

Fotó: Auer Gábor 

Találkoztak
június 13-án az 1951- ben a kő-
szegi Bencés Gimnáziumban  vég-
zett diákok tartot-
ták 64. érettségi 
találkozójukat. Az 
egykori kisdiákok 
már minden évben 
találkoznak. A fény-
képen balról jobb-
ra: Németh László 
– Budapest, Frőlich 
Károly – Pécs, 
Mogyorós Mik-
lós – Kőszeg, Sütő 
Ödönné Morsberger 

Borbála – Balatonfenyves, Szalai 
Mihály feleségével – Németor-
szág, és Giczy józsef – Szombat-
hely. Köszönjük, hogy visszatérnek 
Kőszegre!



 XXV I I I . ÉVFOLYAM, 7 . S ZáM   2015 . júL IuS  14 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

19

KÖ
ZÉ

R
D

EK

Kraft – van benne erő!
Amint Kőszeg polgárainak nyilván 
feltűnt, komoly munkálatok kez-
dődtek a Belvárosban és a Chernel 
utcában, általában a Kraft projekt-
ben érintett épületeken. Alábbi-
akban összefoglaljuk, hogy mi is 
történik, hol tart a munka, s mi a 
várható végkifejlet.
A jelenlegi Művészetek Háza felújí-
tásának tervezésére a közbeszerzési 
eljárás lezárult. A kiviteli tervek és 
az építési engedély szeptemberre 
várható, a felújítás 2016 január-
jában kezdődik, a tervezett átadás 
2016 júliusa. A Művészetek Háza 
szomszédságában, a Zwingerben 
végéhez közeledik a munka. Kar-
bantartási, állagmegóvási munká-
kat végeztek az épületben, ennek 
eredményeként a város újabb 
előadó- és kiállítóteremmel gazda-
godik, a megújult Zwinger vissza-
kaphatja korábbi szerepét a városi, 
kulturális térben. 
július 5-én zárult az ISES és a Pan-
non Egyetem 20. Nyári Egyeteme: 
szinte már másnap indult a felújítás 
a Chernel utca 14-ben, az Európa 
Házban. A ház – mint eddig is – 
felújítása után továbbra is centru-
ma lesz a Kraft programnak és a 
tervezett kutatóbázisnak, így – jó-
részt – helyiségei is megtartják je-
lenlegi funkciójukat: kutatóhelyek, 
szemináriumi és előadótermek, 
professzori lakások kapnak benne 
helyet – a munkálatok befejezése 

és a ház „újjáéledése” szeptember 
végére várható.
 A Kraft program egyik legnagyobb 
– és legszebb – feladata a Chernel 
utca 10., az egykori Festetics-palo-
ta életre keltése. Az épület a prog-
ramban szereplő kutatóközpont 
szíve, itt kapnak helyet a tervezett 
laboratóriumok, kisebb kutatóbá-
zisok – pld. a Hankiss Elemér Ar-
chívum –, könyvtár, s a leszárma-
zottakkal egyeztetve tervben van 
egy, a Chernel család emlékének 
szentelt kiállítótér létrehozása is. Az 
épület állaga jelentősen leromlott 
az elmúlt évtizedekben, így fontos, 
de nagy feladat is. A munkálatok 
felmérése lezajlott, a helyszíni és 
levéltári kutatások most folynak, a 
kiviteli terv szeptemberben készül 
el, közbeszerzési eljárás a kivite-
lezésre az ősz folyamán megindul. 

A tervek szerint, 2016 nyarán újra 
kinyílik a történelmi belváros egyik 

legimpozánsabb palotájának 
kapuja, hogy – miként az egykor 
birtokos Chernel család számos 
tagja – a tudományt szolgálja, 
s otthona legyen mindazoknak, 
akik érdeklődnek a tudományos 
kutatások iránt.
Időközben megkezdődött a 
Chernel utca burkolatcseréje, 
amit a csatornahálózat, víz-
hálózat felújítása előz meg (a 
képen). A munkálatok folyama-
tosan zajlanak, várhatóan 2015 
novemberében fejeződnek be, 
így a megújult épületek infrast-
rukturális feltételeinek fontos 

részét biztosítja a beruházó, Kőszeg 
Város Önkormányzata.
A „Zwinger projektelem” tulajdo-
nosa az Önkormányzat, de a tulaj-
donosa a Magyar állam (MNV Zrt), 
a Chernel utca 14. önkormányzati 
Művészetek Háza és a Chernel. u. 
10. állami tulajdonban vannak: az 
egykori bencés rendház a Magyar 
Bencés Kongregáció Pannonhal-
mi Főapátság tulajdona. Az épület 
felújítása megkezdődött, a tervek 
szerint 2015 decemberében érnek 
majd véget a munkák, elsősorban 
szálláshelyek kialakítására nyílik 
majd itt lehetőség.
Kőszeg szimbolikus épülete a Bál-
ház. Nem csupán azért, mivel itt 
koncertezett Liszt Ferenc, hanem 
azért is, mert az idősebb generá-
ciókból még sokan őriznek emlé-
keket az egykori, itt zajló rendez-

vényekről, az épületben működött 
moziról. Ahhoz, hogy a Bálház visz-
szakaphassa korábbi funkcióinak 
egy részét, szükséges a korábban 
félbe maradt felújítási munkákat 
folytatni, elvégezni: a tervek sze-
rint a kivitelezési munkák 2016 
januárjában kezdődnek, az épület 
átadásának időpontja 2016 júni-
usa lesz.
A Bálházhoz hasonlóan állami 
tulajdonba került a Zsinagóga is. 
Mivel az épület már életveszélyessé 
vált, az elmúlt év nyarán a legszük-
ségesebb, az életveszélyt elhárító 
és a további állagromlást megaka-
dályozó munkákat már elvégezték 
rajta, a folytatás várhatóan 2016 
elején kezdődik, s a munka 2016 
novemberében ér véget. A cél, 
hogy a Zsinagóga kapcsolódjon be 
a város kulturális életébe, s előadó-
térként, rendezvénytérként szolgál-
ja Kőszeget és az ide látogatókat.
A Kraft program építési munkái 
tehát szépen haladnak, s ugyanígy 
alakulnak az egyes projektek is, 
amelyek a programhoz kapcsolód-
nak. Az elmúlt év lakossági fóruma-
in, tájékoztatóin elhangzott ötletek 
nyomán projektek formálódnak a 
Pannon Egyetem Kőszegre telepí-
tett ösztöndíjprogramjának kutatói 
segítségével, akik azon dolgoznak, 
hogy a megújult épületek a város-
nak és a térségnek leginkább hasz-
nos funkciókat kaphassák meg, s 
váljanak ily módon újra részévé 
Kőszegnek.

B. P.
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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!
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Ötcsillagos képek
A „Csillag-terem” – a református 
templom földszinti helyisége – nem 
csak a „hasonszőrűek” találkozó-
helye. Vannak szerencsések, akik 
számára egy-egy kulturális, képző-
művészeti esemény alkalmával a 
feltöltődés, az értékes diskurzusok 
alkalmas színtere is. Dóczi Virág 
(1973) július 5-én megnyíló tár-
lata ilyen alkalom volt. A kiállított 
képek a kőszegi kiállításdömping-

ben egyéni ízzel bírnak! (Látogat-
ható augusztus 2-ig csütörtöktől 
vasárnapig 14.00 és 17.00 óra 

között.) Az ün-
nepi alkalommal 
dr. Lőrincz Zol-
tán köszöntötte 
a megjelenteket, 
és Tóth Csaba 
f e s t ő m ű v é s z 
méltatta a kiállí-
tott alkotásokat. 
Az „ötcsillagos” képi világ, amely 
a falakon megjelent, közel áll az 
édesapa – Dóczi László – művésze-
téhez. Némi „Barthás” felhangot is 
felfedezni vélt e sorok írója, amikor 
– mint a kitűnő mester, Tóth Csaba 
megfogalmazta –, a háromdimen-
ziós térből már csak kettőt látunk, 
és a mű sajátos belső tere úgy ala-
kul ki, hogy fontossá válik a rajz, 
fontossá válik a faktúra: a „nem 
látható világ” megjelenítése. A mű-
vésznő vegyes technikát használ. 
általában akril felületre – helyen-
ként rusztikus textúrával – dolgo-
zik, majd olajjal nyeri el az alkotás 
a végső formáját. „A való világból 
kiemelt dolgokat használok, amiket 
olyan módon absztrahálok, hogy 

egy máso-
dik jelentést 
k a p j a n a k ” 
– mondta 
Dóczi Vi-
rág. Ezek a 
képek időt 
igényelnek a 
szemlélődő 
számára. A 
széles kö-
zönség által 

is élvezhetők, de saját élményekkel 
és képi intelligenciával különféle-

képpen „újraépíthetők”.
1996-ban, az 1100 éves évfor-
duló alkalmával szentelték fel a 
református templomot. Az épüle-
tet úgy tervezték (Csete György), 
hogy kiállítások, koncertek rende-
zésére is alkalmas legyen. Azóta, 
mint kulturális központ is működik.  
„Ez az alkalom a 94. és készülünk 
arra, hogy jövő év augusztusában 
elérjük a 100. kiállítást” – mondta 
Lőrincz Zoltán, a találkozó házigaz-
dája. Várjuk!

Tóthárpád F.

Mintegy színházi ráadásélmény-
ként nyílt Stekovics Gáspár festő-
képzőművész és Znamenák István 
színész-rendező (a képen) fotókiál-
lítása a jurisics-várban július 2-án. 
„Hát az úgy kezdődött” – szólna 
a nem éppen szabatos mondat –, 
szóval „úgy vót”, hogy a villanó-
fények mellett – mintegy színházi 
beharangozóként – nagyokat „vil-
lantott” a zenekar is. „Hej, leányok, 
legények! Elkészültek a képek” 
– rittyentette oda a banda, csak 
úgy lazán, és természetesen nép-
zenei alapokra hangolva. Huncut 
ez a társulat, nem hagy választást. 
Ekkor már tudni lehetett: meg kell 
nézni a darabot!  

A két kiállító fotós számára nem 
adatott más feladat, mint, hogy 
dúskáljanak a dicséretekben. A 
megnyitón Bánfalvi Eszter mondta 
róluk: „Fontos, ha nem a legfonto-
sabb számukra, hogy belebújjanak 
a személyiségbe…  Steko és Znami 
lenyomatai mélyen emberiek, ami 
ma egyre ritkább.”

Arcok (rajtuk valós vagy eljátszott 
sorsok) láthatók a lovagterem port-
réin. Ismerjük a két fotóst, de most 
először láthatunk tőlük a várban 
ilyen közös, tematikus összeállítást. 
Ez alkalommal az egy négyzetmé-
terre jutó hírességek, kedvencek 
száma nagyon megemelkedett, de 
nemcsak a falakról letekintő színes 
és fekete-fehér portrék miatt (itt 
volt Törőcsik Mari is), hanem mert 
„kőszegi színészeink” személyesen 
is megjelentek e jeles alkalmon. 
Kattogtak a fényképezőgépek, 
nyílt és titkos pillantások vetődtek 
kedvenceinkre, megcsendültek a 
Várszínház borától (Tóth Pincészet) 
csillogó poharak … A bátrabbak, 

még mielőtt elkezdődött az esti 
próba, néhány szót is válthattak 
a két kiállító művésszel és A falu 
rossza szereplőivel.  
Imádjuk őket, még akkor is, ha 
néha „rosszak”!: Ez van! Szerete-
tünkre már korábban rászolgáltak, 
az „újak” pedig bizonyítottak 9-én.

Tóthárpád F.

Színészportrék

– mondta 
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Falusi ízek kakukkfűvel
Ebben az évadban úgy érezhetjük 
magunkat a várszínház nézőterén, 
mint „virágjában, a déli harang-
szó”; a darab karaktereiről pedig 
akár azt is gondolhatnánk, hogy 
senki sem „százas”. A szerelemtől 
és a féltékenységtől, no meg a rej-
tegetni való titkoktól kicsit megőrült 
az egész kompánia A falu rossza 
bemutatóján július 9-én, és azóta 
is, minden előadás alkalmával.  
A szerző – Tóth Ede – nagyon fi-
atalon, 32 évesen halt meg, műve 
azonban 140 év múltával is él. Az 
eredeti, inkább kesernyés szerelmi 
bánatot sugárzó darabot aktuali-
zálva – ahogy mondani szokták –, 
„felpörgetve”, számos zenei lele-
ménnyel, szövegközi poénnal kel-
tette életre Znamenák István és a 
kőszegi  társulat. 
„Mint dramaturg, az volt a dolgom, 
hogy a régies nyelvezetet átdolgoz-

zam, hiszen a jelenben mások a 
személyek közti viszonyok, a ma-
gázás, a tegezés is, de ügyeltünk 
arra, hogy megmaradjon a szöveg 
zamata” – mondta Lőkös Ildikó 
dramaturg. Klasszikus versek is 
beszüremlenek a szövegkörnyezet-
be csakúgy, mint a pénztárgépek 
prózai, aktuális „problematikája”. 
Nincs potya: „Be kell, üsselek” – 
hallhatjuk a világ változását is tük-
röző mondatot. 
A történet könnyen átélhető.  Van 
benne egy megkeseredett, bör-
tönviselt férfi, Göndör Sándor (Pál 
András alakítja), akit nem akar be-
fogadni a falu, és persze, aki sze-
relmes egy lányba, Bátki Tercsibe 
(Szilágyi Csenge), akinek viszont 
Lajosért (Novkov Máté) gyúl a szí-
ve. Göndör, aki „nem is csúnya”, 
szintén nincs ráirányuló, vágyakozó 
pillantások, észveszejtő mórikálás 

nélkül. Rózsi (Hámori 
Gabriella) ostromol-
ja, aki ráadásul jól 
„ki van tanulva”.  A 
szálak egyre csak 
kuszálódnak, nem 
sokat kell várni, hogy 
beinduljon az ördög 
három motollája, és 
peregjen a „szerel-
metes huzavona”. 
Veszekedés, intrika, 
némi társadalomkriti-
ka, „majdnemhalál”... 
és kiengesztelődés 
követi egymást, 
miközben a cselek-
ménysort végigkíséri 
a muzsika. Ismert 
zenészeink – György-
Horváth László, Csík-

vár Gábor, Sebesi Tamás és Bárány 
Tamás végig a színpadon vannak. 
„Autentikus népdalokat dolgoz-
tunk fel – mondta a zenecsináló-
zeneszerző-muzsikus Némedi 
árpád. A falu rosszához aktuális, 
populáris mixek is születtek. 
újra megtapasztalhattuk, miként 
lehet feltámasztani egy régi da-
rabot. Nagy igazságokkal tűzdelt 
történetet láthatunk. Mert ugye, ha 
ki is vannak forgatva, ma is érvé-
nyesek az ilyen népi bölcseletek: 
„Ne szólj szám, ha nem zörög a 
haraszt”. 
Ismét egyéni, kőszegi előadás szü-
letett megspékelve – mint a szín 
sarkában rotyogó gulyás – némi 
kakukkfűvel. 
A már említettek mellett nagy él-
mény Gazsó György (Pista), Kovács 
Zsolt (Simon), Epres Attila (Feledi) 
alakítása. Külön öröm, hogy újra 
itt játszik Pogány judit (Mariska) 
és Bánfalvi Eszter (Sára). Nem 
lehet panasz a fiatalok alakítására 
sem. Nagyszerű karakterformálás, 
frissesség jellemzi az előadásukat. 
Ezennel hivatalosan is a Kőszegi 
Várszínház tagjaivá avanzsáltak.  
A kérdés, amit a rendező Znamenák 

István felvet: Mennyire merünk 
őszinték lenni, mennyire merünk 
felvállalni egy kapcsolatot? A vá-
laszt mindenki maga tudja, de 
hogy mit mond erről Tóth Ede, azt 
is érdemes meghallgatni, megnéz-
ni! Igyekezzenek a jegypénztárhoz, 
hamarosan kikerülhet a tábla: 
„Megtelt!”

Tóthárpád F.

Színészeinkről: Megcsodáljuk, 
megbámuljuk őket, aztán a kő-
szegi nyár „részévé” válnak, úgy, 
mint Szilágyi Csenge, aki 2012-
ben játszott először Kőszegen. 
Rá egy évre kapta meg a dip-
lomáját. A Centrál Színházhoz, 
majd két év után a Vígszínház-
hoz szerződött. Egyetemista ko-
rában együtt játszott Znamenák 
Istvánnal a Nemzetiben. Ő hívta 
Kőszegre. „Imádom ezt a várost, 
és ha nem lenne az életemben, 
akkor nagyon hiányozna – 
mondta a Bátki Tercsit alakító 
szimpatikus kedvenc, Szilágyi 
Csenge. 
A színészeinket: megcsodáljuk, 
megbámuljuk… szeretjük őket!

nélkül. Rózsi (Hámori 
Gabriella) ostromol-
ja, aki ráadásul jól 
„ki van tanulva”.  A 
szálak egyre csak 
kuszálódnak, nem 
sokat kell várni, hogy 
beinduljon az ördög 
három motollája, és 
peregjen a „szerel-
metes huzavona”. 
Veszekedés, intrika, 
némi társadalomkriti-
ka, „majdnemhalál”... 
és kiengesztelődés 
követi egymást, 
miközben a cselek-
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a muzsika. Ismert 
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Horváth László, Csík-
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Durdevac védelmében
2015. június 26–28. között ke-
rült megrendezésre immár 47. 
alkalommal a horvátországi 
Durdevacban (Szentgyörgyvár) a 
Picokijada elnevezésű történelmi 
fesztivál. Az 1552. évi török ostro-
mot idéző rendezvényen az idei év-
ben a Kőszegi darabontok és tűzol-
tók is aktívan közreműködtek a vár 
török elleni védelmében. Zdravko 
Patacko rendezővel (a kép jobb 
szélén) történt taktikai megbeszé-
lést követően, bátor fiaink készen 
álltak a harcra, mely közel három-
száz amatőr szereplő részvételével 

valósul meg évről évre. 
Az idei programot – melynek leg-
nagyobb támogatói a Turisztikai 
valamint a Kulturális Minisztérium 
– megtisztelte a horvát miniszter-
elnök Zoran Milanović is. 
Hagyományőrző csapatunk öltö-
zéke felkeltette a helyiek érdek-
lődését, sokan kértek közös fotót, 
valamint a rendezvényt közvetítő 
Podravski rádió interjút is készített 
velünk. 
A két EDEN-díjas térség, 
Szentgyörgy városa és az Írottkő 
Natúrpark között 2011 óta kiváló 

kapcsolat alakult ki. Azóta több 
kőszegi csoport megfordult már a 
horvát-magyar határ közelében 
fekvő kisvárosban, és az ottani 

hagyományőrző csoport is rendsze-
resen részt vesz a Kőszegi Ostrom-
napokon.

r. H.

Jurisics nyomában
„Dober dan!” – köszöntöttek 
„jurisics kései utódai” a vár udva-
rán június negyedik hétvégéjén. 
Azért jöttek, hogy a többi mellett 
felkeressék azt a helyet, ahol a hős 
kapitány vezette maroknyi csapatát 
1532-ben.
A gyerekekkel Brezovich julianna (a 
képen nem szerepel) és Schneider 
Katalin foglalkozott. Az előkészítő 
munkálatokat a horvát gyökerekkel 
rendelkező gyerekek készítették.  
A hét során átismételték az évköz-
ben tanultakat, és megismerkedtek 
jurisics életrajzával is. Természe-
tesen fürödtek és sokat játszottak, 
kirándultak. A tábor utolsó napja 

„ottalvós” volt: „Negyed tizenket-
tőig fenn voltunk, hálózsákban 
aludtunk, de reggel már hat órakor 

keltünk” – számolt be élményéről 
Havasi Kitti. A tanulással töltött 
vidám napok a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával va-
lósultak meg.

TáF

Kapcsolat
Horvátzsidány: Megtörtént a kap-
csolatok felvétele annak érdekében, 
hogy a Bersek iskola Horvátzsidányi 
tagiskolájának is legyen testvéris-
kolája. Az első diákcsoport – hor-
vátul beszélő szüleikkel, tanári kí-
sérettel – szeptemberben utazik  a 
Zágráb mellett lévő Marija Gorica 
településre. A néhány napos láto-
gatáson a horvátzsidányi vendége-
ket helyi családok fogadják, és az 
ismerkedésen kívül lesz lehetőség 
az ottani kulturális programon való 
részvételre. 
A legfontosabb, hogy a diákok gya-
korolhassák a horvát anyanyelvüket 
– fogalmazta meg a kitűzött célt 
Szabó Lajosné, a tagiskola vezetője. 
A szeptemberi látogatást megelőz-
te a május 18-i első találkozás, 
amelyen részt vett Huber László 
és Krizmanich István polgármester, 
Szabó Lajosné és Horváth Tímea új-
ságíró. A tagiskola vezetője szerint 
barátsággal fogadták a küldöttsé-
get, az iskola diákjai kedves műsort 
adtak a Magyarországról érkezők 
számára. A kapcsolatfelvételnél 
fontos szerepet vállalt Marija Gorica 
polgármestere és a plébános. Ők 
vezették a június 11-én Kőszegre 
és Horvátzsidányba érkező kül-
döttséget is. A tagiskola 19 diákja 
zenés, verses műsorral köszöntötte 
a „testvériskola” képviselőit, akik 
tananyagot és gyermekek számára 
készült újságokat ajándékoztak a 
horvát nyelv tanulása érdekében. 

Kámán Z     
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„Zviranjak” je slavio 20. ljetni jubilej svojega postojanja
Na ideju pokojnoga školnika i slikara Lajoša Bri-
govića i bivšega prisičkoga školskoga direktora  
janoša Vaškova 2005. ljeta utemeljen je KuD 
„Zviranjak“ u Prisiki.Prvenstveni cilj im je bio da 
gaju hrvatsku kulturu, ovako su osnovane jač-
karske, tancoške i tamburaške sekcije. Do denas 
su proširili već svoje djelovanja i na polipšavanje 
sela.
Prisičani su 20. ljetni jubilej „Zviranjka” slavili 
13. junija. Svetom mašom se je počelo sveče-
vanje pod peljanjem farnikov gospodina joške  
Kuzmića iz Frakanave, velečasnoga Štefana 
Dumovića iz Židana i domaćega farnika Istvana 

Nemetha. u predivno - lipom 
danu u Hali parku kraj jezera 
je bilo uredjeno sve za ugodnu 
zabavu. u četiri kotli kuhali su 
se perkelti iz divlje svinje i jelena 
po 50kg-50kg.
u velikom šatoru su nastupale 
kulturne grupe  na poziv „Zvi-
ranjka”. Pjevački zbori – Peruš-
ka Marija, Danica i Zora; tambu-
raški sastavi – Židanci, Židanski 
bećari i plesači Čakavci. KuD 
„Zviranjak” sa svojimi jačkari, 

tancoši i muzi-
kanti je pokazao da za društvene 
cilje se još moru skupastaviti stari 
– novi kotrigi Zviranjka. Program 
im je pokazao veselje i  bogatsvo 
svojih običajev, jačkov i tancov. 
Na kraju programa podiljene su 
spomenice onim članom ki su 
se trudili za uspješno djelovanje 
„Zviranjka” u prošlih 20 ljet. Za-
hvalnicu naprik su zeli: Dr. janoš 
Vaško, udovica Lajoša Brigovića, 
Ferenc Grüll, janoš Pušker, Mo-
nika Nikl, Istvan Nikl, Ana Sin-

ger, Andrea Varga-Mersich i motor sadašnjega 
društva Pavle Nickl sa načelnikom sela janošom 
Grüllom. Željimo jubilantom da ovo malo hrvat-
sko naselje i nadalje čuva svoju  prirodnu lipotu 
s bogatstvom hrvatskoga jerba.
A peresznyei ÷Zviranjak“ (Forrás) Egyesület 
júniusban ünnepelte fennállásának 20. év-
fordulóját. A horvát hagyományőrzés mellett 
faluszépítéssel is foglalkozó közösség pályá-
zati forrásból  egy többfunkciós traktort vehe-
tett át e napon. A Bondersölj és a Juice Team 
zenéjére pirkadatig tartott az ünnepség.  

Marija Fülöp Huljev

tancoši i muzi-
kanti je pokazao da za društvene 
cilje se još moru skupastaviti stari 
– novi kotrigi Zviranjka. Program 
im je pokazao veselje i  bogatsvo 
svojih običajev, jačkov i tancov. 
Na kraju programa podiljene su 
spomenice onim članom ki su 
se trudili za uspješno djelovanje 
„Zviranjka” u prošlih 20 ljet. Za-
hvalnicu naprik su zeli: Dr. janoš 
Vaško, udovica Lajoša Brigovića, 
Ferenc Grüll, janoš Pušker, Mo-
nika Nikl, Istvan Nikl, Ana Sin-

Német nemzetiségi hírek
Fronleichnam
úrnapján immár több éve hagyományunk, hogy 
a katolikus körmenet első oltárát (sátrát) a né-
met közösség készíti el. Erre mindig nagy izga-
lommal készülünk. jó érzés a szépen előkészített 
oltár előtt imádkozni. Köszönet a segítőknek. 

„Für die Pflege der deutschen Mut-
tersprache”
„Kultúra és nyelv nélkül nincs identitástudat.” 
Hét évvel ezelőtt a Kőszegi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat alapította „A német anyanyelv 

ápolásáért” díjat, melyet azok a tanulók kaphat-
nak meg, akik a német nemzetiségi versenyeken 
szép eredményt értek el. A Balog iskola évzáró-
ján a német nyelvi versenyen elért kiemelkedő 
eredményéért Major Dorina 8. a osztályos vég-
zős diák kaphatta meg a 10 000 Ft-os könyv-
utalványt. Wir gratulieren!

Deutscher Tageslager 
A Német Önkormányzat Chernel utcai irodá-
jában a balogos alsósoknak 10. alkalommal 
szerveztünk német napközis tábort, melynek 
során dalokat, játékokat ismertek meg németül 
a kicsik. Csapatokat alakítva barkácsoltunk, a 
jurisics-várban önállóan kutakodva ismerkedtek 
a vár és Kőszeg történetével, akadályversenyt 
szerveztünk a látogatóközpont környékén, és 
a büki Napsugár ját-
szóházban töltöttünk 
el egy fél napot. A 
szerzett ismeretekről a 
csoportok naplót készí-
tettek emlékül. Talán a 
legizgalmasabb prog-
ramnak az ebéd szá-
mított, hiszen minden-

nap étteremben ebédeltünk és mindig nagyon 
kíváncsian várták, mi lesz a napi menü. A tábort 
két pedagógus vezette, és a népszerűségét mu-
tatja, hogy ebben az évben is 40 fő jelentkezett. 
A szülők nagyon örültek, hogy gyerekeik a nyári 
szünidőt jó helyen, szép programokkal töltik el. 
Anyagilag Kőszeg városa és a Kőszegi Német 
Önkormányzat támogatta a tábort.    
                                       Kőszegfalvi Ágnes 

NNÖ elnöke
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Fesztivál Kőszegen
„Az, hogy itt születtem Kőszegen, 
az számomra nagyon fontos dolog. 
A második, ami fontos számomra, 
hogy magyar vagyok!” – így kezdte 
bevezetőjét Horváth László Liszt-
díjas klarinétművész július 1-jén 
a Farkas Ferenc (1905 – 2000) – 
Takács Jenő (1902 – 2005) Fesz-
tivál megnyitóján. Ezután tizenkét 
napon át tizenkét zenés est követ-
kezett, amelyek által Kőszeg a ko-
molyzene fellegvárává emelkedett.
A tehetséges Fischer Annie-
ösztöndíjasok előadásaira épülő 
koncertsorozat számos ínyenc-
séggel és meglepetéssel szolgált. 
Bizonyára nem véletlen, hogy a 
nyitóelőadás éppen egy klarinétra 
írt művel kezdődött. Aki eddig nem 
tudta, most láthatta, hallhatta, mit 
jelent, ha valaki Fischer Annie ösz-

töndíjas. A virtuóz Sándor Balázs 
és a nagyszerű művésznő, Mali 
Emese, olyan „felütéssel” szolgált 
(a képen), amely megadta a követ-
kező két hét emelkedett alaphan-
gulatát a pódiumon és a nézőtéren 
egyaránt.
A koncerteken jelenvolt Farkas And-
rás, a fesztivál egyik névadójának a 
fia, és az első padsorban ült Dr. ju-
hász Ferenc mecénás is, akit szintén 
külön köszöntött a házigazda.
Horváth László a tizenkét nyarat be-
töltő Lajtha tábor sikerén elindulva 
szervezte meg a folytatást, az idei 
rendezvénysorozatot. A lényegesen 
nehezebben előteremthető anya-
gi feltételek mellett – a művészek 
tiszteletdíj nélkül léptek fel – si-
került valódi csemegének számító 
koncertsorozatot létrehozni. 

Fellépők voltak sorrendben: Sándor 
Balázs, Mali Emese, Tóka ágoston, 
Anasztázia Razvaljajeva, Puskás 
Levente, Mocsári Emma, Capella 
Savaria, Aima Maria Labra Makk, 
Nyakas Orsolya, Varga Gergő Zol-
tán, Mózes Tamara, Kőszeghy Őrs, 
Szokolai ádám Zsolt, Bazsó Cecí-
lia, és a kőszegi Egyházi Énekkar.  
A kitűnő helyszínt, az Evangélikus 
templomot, Baranyay Csaba lelkész 

úr bocsátja rendelkezésre, a Kawai 
zongora az Európa Háznak köszön-
hető. A záró koncertet a jézus Szíve 
Plébániatemplomban hallgathattuk, 
ahol az Egyházi Énekkar énekelt. 
A fesztivál két névadója mellett a 
műsor-összeállítás még három, 330 
éve született zeneszerző (Scarlatti, 
Händel és Bach) művészete előtt is 
tisztelgett.

Tóthárpád F.

Visszaszámlálás
Szereplések, fellépések, felkérések 
sora vár a fúvószenekarra a nyá-
ri szezonban. Közben „ketyeg az 
óra”! Amint azt a honlapjukon lát-
ható számláló is mutatja, közeleg a 
nagy jubileum időpontja. Lapzár-
tánktól számítva még 337 nap van 
az országra szóló eseményig.
Kőszeg Város Koncert Fúvósze-
nekara júliusban Pusztacsón és 
Csepregen, muzsikált, de Szilágyi 
Miklós karnagy úr esküvőjén is 
megszólalt a zenekar, méghozzá 
Dohos László vezényletével. július 
9-én, a színházi premier napján, 
térzenét adtak: „Gyűjtjük a pénzt 
a jövő évi nagyrendezvényre” – 
mondta Bakos György elnök. 
Szükség is van a támogatásra. Sok 

mindent saját erőből, amit lehet, 
partneri viszonyban igyekeznek 
megoldani. És felkeresik majd a 
lehetséges szponzorokat is. 
A monstre rendezvényre harminc-
két zenekar kapott meghívót, eddig 
csak két helyről jelezték, hogy nem 
tudnak jönni, tizennyolc együttes 
pedig már válaszolt, és biztosan itt 
lesznek Kőszegen.
A jövő évi jubileumig még sok kon-
certre sor kerül. Ha csak az augusztust 
nézzük: Hétforrás piknik 1-jén, 8-án 
„ostrom térzene”, 15-én Szombat-
helyen szerepelnek, 20-án koncert 
térzene és kenyéráldás lesz, ezt kö-
vetően Pécsen, majd Pilgersdorfban  
vendégeskednek. Hajrá!

TáF.

Fegyverem a szó
Dr. Bakay Kornél régész, őstörté-
nész, tanár, aki anyai ágon kőszegi 
származású, 1940. május 27-én 
született. Akkor kezdte kutatói 
pályáját, amikor a történelemha-
misítás Magyarországon párt- és 
állami követelmény volt. László 
Gyula professzor legendás Régé-
szeti Tanszékéről – e furcsa elvárás 
ellenére – személyében kiválóan 
képzett, becsületes, nemzeti ér-
tékrendet képviselő régész került a 
kutatás útjára, aki 1977 és 2004 
között a kőszegi Városi Múzeum 
igazgatója lett. 
Idén 75 éves, és ebben az évben 
jelent meg legújabb könyve, a 
Fegyverem a szó. (Bakay Kornél: 
Fegyverem a szó. Előadások, ta-
nulmányok Budapest, RESPENNA, 
2015.) 
Tevékenységének felsorolása szinte 
lehetetlen egy rövid beharangozó 
cikk keretében, de feltétlenül aján-
lom minden igaz magyar ember 
figyelmébe a könyvet, amely össze-
foglalása munkássága legjelentő-
sebb eseményeinek, előadásainak 
pontos felidézésével, kitárulkozva 
az utólagos kritikát is vállalva.
„Mi magyarok saját utat jártunk, 
különösebben, sajátosabban szer-
veztük meg az országunkat. úgy 
illeszkedtünk be Európába, hogy 

meg tudtuk őrizni nyelvünket, faj-
tánkat, hitünk, szellemi kincseink 
javarészét, s mindezt a független-
ségünk fenntartása mellett. Ez va-
lóságos világcsoda volt! S ezt nem 
tudják nekünk megbocsátani!” – 
írja a számunkra valóban elkeserítő 
igazságot. 
Néhány fejezetcím a könyvből: • 
A magyarság múltja és jövendője 
a Kárpát-medencében. • A kősze-
gi Szent Korona bunker. Trianoni 
gyászunk. • Fejezetek az ezeréves 
magyargyűlölet történetéből. • És 
mégis élünk. 
Minden történelem iránt érdeklődő 
olvasó számára szeretettel ajánlom 
ezt a könyvet!
Isten éltesse a hetvenöt éves Bakay 
Kornélt!

Horváth László
klarinétművész/ tanár
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Visszatekintő
A kőszegi kötődésű Pató Bá-
lintról már beszámoltunk néhány 
alkalommal. újabb hír, hogy áp-
rilisban az elsők között vehette át 
Balatonalmádiban, a Balaton játék 
Pont megnyitó ünnepségén a „Tál-
tos diák díjat”. Bálintot, aki a Petőfi 
Színházban a Légy jó mindhalálig 
című musicalben Nyilas Misi sze-
repét alakítja, a kultúra területén 
nyújtott kiemelkedő, példamutató 
tevékenységéért díjazta a kurató-
rium. 
Kőszegi vonatkozású színházi hír 
az is, hogy a Soproni Petőfi Szín-
ház műsorára tűzi Tóthárpád Ferenc 
Vadalma című darabját. Az író a 
magára hagyott csecsemő, a tra-
gikus sorsú Kőszegi Virág történetét 
dolgozta fel. A bemutató 2016 első 
felében várható – tudtuk meg Ka-
tona Imrétől, a Petőfi Színház ren-
dező-fődramaturgjától.
A bersekes diákok ebben a tan-
évben összesen öt alkalommal vet-
tek részt történelem versenyeken. A 
tantárgy népszerű lehet az iskolá-
ban, hiszen nagyszerű eredmények 
születtek. A BE-jÓ elnevezésű 
hatodik osztályos csapat harma-
dik helyezett lett a „Történelmünk 
nagyjai” című egyfordulós levelezős 
csapatversenyen.
A Kálti Márk országos verseny má-
jusi budapesti döntőjére meghívást 
kapott Őri Kilián és Weidl T. Márk. 
Kétszáznyolcvankilenc tanuló kö-
zött Márk a 8., Kilián a 20. helyen 
végzett. Mindemellett Márk arany 
fokozattal indult a Tudásbajnokság 
Országos Döntőjére Szegedre (a 
képen), ahol ötödik lett.

A fiúk Czimber Márkkal kiegé-
szülve a TITOK országos levelezős 
csapatversenyen is jól szerepeltek, 
harmadik helyezettek lettek. Ter-
mészetesen nemcsak a fiúk, a lá-
nyok is jeleskednek történelemből. 
A nyolcadikos Andrasek Hanna, 
Faller Eszter, Klemencsics Fanni és 
a fiúk: Potyondi Dénes és Varga 
Dávid – szoros vetélkedésben – a 
„Népek tavasza” egyfordulós leve-
lezős csapatversenyen 97,5 ponttal 
az ötödik helyen végeztek. 
„Ráadáshír, hogy Szolnokon Po-
tyondi László a Curie Országos Le-
velezős kémia versenyen a 29. lett, 
az 5-6. osztályos focistáink pedig a 
16. helyet érték el az Országos Di-
ákolimpián Egerben!” – mondta el 
lapunknak Horváth Márta tanárnő, 
akinek külön gratulálunk! 

A fiatal tanárnő, a kollégái ja-
vaslata alapján, a Bersek józsef 
általános Iskoláért Emlékplakett-
ben részesült. ugyancsak értékes 
elismerést, érmet kaphatnak azok 
a diákok, akik nyolc éven keresz-
tül kitűnő tanulmányi eredményt 
értek el, és különböző tanulmányi 
és kulturális-, sportrendezvényeken 
is eredményesen szerepeltek. Meg-
érdemlik a széles nyilvánosságot: 
Klemencsics Fanni, Andrasek Han-
na, Csizmazia Adél és Faller Eszter. 
Gratulálunk!
A Borbarát Hölgyek Egyesüle-
te Prágába szervezett kirándulást 
június közepén. Ezúttal nem a 
borok, hanem a látványosságok, a 
cseh gasztronómia és a sör kapott 
nagyobb figyelmet. A társaság – a 
szervező, Orbán-Tóth Adrienn vic-
cesen megjegyezte – biztonságban 
érezhette magát, hiszen „állatorvos, 
ápolónő, rendőr és tűzoltó is” volt a 
csoportban. 
A többiek mellett a hölgyekkel 
tartottak a Kőszegi Borbarát Egye-
sület jeles képviselői, akik gondos-

kodtak arról, hogy utazás közben is 
felidézhessék a hazai ízeket. Brno, 
Prága, Pozsony élményeit egybe-
gyűjtve három nap után érkeztek 
haza, a soron következő hétvégén 
pedig már a Mándl Pincészet meg-
hívását élvezhették.
A Jurisics-várban működő rajz-
szakkör tagjai a nagy elődök, a 
kőszegi „Rajzoló oskola” nyomdo-
kaiban tevékenykednek (az iskola 
1798-ban már szerződtetett tanár-
ral működött).  A több évtizedes al-
kotóközösségben számosan ismer-
kedtek az alapokkal, és számosan 
haladtak tovább az itt szerzett tu-
dással életcéljuk felé. „A művészet 
örök, az élet rövid” – vallják. 
Ma már egy csoportban rajzol óvo-
dás és nyugdíjas. júniusi bemutatko-
zásuk alkalmával a szakkör vezetője, 
Németh jános tanár úr mutatta be 
a kiállítókat. Bigner Bettina, Borsos 
Kata (nem volt jelen), Deme Kevin, 
Endrédi Edit, Horváth Réka, jancsik 
Zoltánné, Kondora Beáta, Lepold 

Attiláné, Lepold Bianka és Bende-
gúz, és Nagy László, hozta el munkái 
legjavát a városi könyvtárba. 

„Maradjon meg az emlékezetükben 
egy-egy ilyen szép alkotás, és gon-
doljanak szeretettel az alkotókra!” 
– mondta a közönségnek útrava-
lóként Németh jános az ünnepség 
zárszavaként.  A kiállítás augusztus 
29-ig látogatható.

Az oldalt írta: TáF.

KAMION-, TEHERAUTÓ- ÉS SZEMÉLYAUTÓ 
KOZMETIKA

Bálint Gábor
 Hívásra helyszínre megyünk: 

06 20 488 2337
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KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

dÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 690 Ft 890 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 850 Ft 1050 Ft 1950 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

Tésztafélék
1. Spaghetti Bolognese (Bolognai ragu, reszelt trappista, bazsalikom, spagetti tésztával) 1270 Ft
2. Spaghetti Carbonara (Tejszínes baconos szósz, sonka, tojás, parmezán, reszelt trappista, spagetti tésztával) 1270 Ft
3. A’la Cataniana (Fokhagymás tejfölös szósz, roston csirkemell filé, mozzarella, trappista, füstölt sajt, parmezán) 1270 Ft

Saláták
1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1010 Ft
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
3. Görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
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Honlap Nemescsó múltjáról
2000-ben jelent meg az első és ed-
dig egyetlen történeti összefoglalás 
Nemescsóról, az akkori polgármes-
ter Kiss Sándor munkájaként. Az 
56 oldalas, füzet alakú, fekete-fe-
hér képekkel illusztrált kiadvány   
tömören ismerteti a község múltját. 
Előzménye volt az az értékmegőrző 
és kutató munka, amit Bánó ádám 
–  fél évszázadon át volt a falu taní-
tója – végzett. A szerző-szerkesztő 
Kiss Sándor ezt az előszóban meg 
is említi. Azonban Nemescsó múlt-
ja, s ezen belül leginkább az a száz 
év (1681–1781 között), amikor 
evangélikus artikuláris hely volt, 
ennél bővebb ismertetésre méltó. 
Azóta a technikai lehetőségek is 
fejlődtek, ezért vetődött fel a foly-
tatás gondolata. Pontosabban egy 
új szerkezetű, színes képekkel ellá-
tott, jelentősen bővített és mellék-
letekkel kiegészített digitális válto-
zat elkészítése. Előbb cd-re készült 
volna, de a befejezésnek technikai 

akadályai támadtak. Ezért alakult 
át a terv,  a cd helyett egy honlap 
létrehozására. A honlapot a kö-
vetkező url-en lehet megtalálni: 
http://nemescsomultjabol.freewb.
hu. Egyelőre hat rovata van. A be-
köszöntő mellett a másik részében 
a falu történetét időrendben lehet 
majd végigkövetni. A szövegben 
pontos utalások találhatók Kiss 
Sándor írásának megfelelő része-
ire, vagyis a két forrás együttes 
használata javasolt. A többi rovat: 
kislexikon, bibliográfia, hírrovat 
és képgaléria. A faluból elkerült, 
ma Székesfehérváron élő alapító-
szerkesztő Polák István egyelőre 
egy éves időszakra tervezte ezt a 
munkát. Ezért is írta, hogy 2016 
május-júniusában már nem fog 
gyarapodni a tartalom, annak ér-
dekében, hogy akkor az érdeklődők 
a számukra fontosnak tartott része-
ket letölthessék.
  Kiss János

Aranymise 
június 21-én 16 órakor Porpáczy 
józsef négy falu plébánosa mutatta 
be aranymiséjét. Ötven évvel ezelőtt 
szentelték pappá, ebből 48 éven át 
szolgált a gyöngyösfalui Szent Már-
ton-templomban. Ellátta az egyházi 
szolgálatot Lukácsháza, Kőszegpaty 
és Nemescsó falvakban is. Az atya 
példáját látva a ludadi templomból 
elindulva hárman gyöngyösfalui fi-
atalt szenteltek áldozó pappá. Velük 
– Bodorkós Imre jánosházi plébá-
nossal, Perger Gyula toronyi plébá-
nossal és Bejczy Tibor OP domonkos 
szerzetessel – együtt mutatta be az 
atya az ünnepi  szentmisét. 
Ferenc pápa köszöntő szavait adta 
át Császár István püspöki helynök.  
Harangozó Vilmos esperesplébános, 
Kosztolánczy Ferenc, az egyházköz-
ség elnöke méltatta az atya életút-
ját. Prédikációjában Perger Gyula a 

papi lét értékéről, az elmúlt évtize-
dekről beszélt hosszadalmasan, de 
folyamatosan fenntartotta a hívek 
figyelmét. A szertartás időtartama 
meghaladta a két és fél órát, amely-
nek végén a falvak polgármesterei 
köszönték meg Porpáczy józsef öt-
ven éves szolgálatát. Az életútról, a 
mindennapokról sokáig beszélget-
tek a jelenlévők a templomkertben 
megtartott agapé keretében.

KZ  

Történelmi dokumentum
június 20-án tartották a „Cőgerek 
Napja” ünnepséget, amit az önkor-
mányzat felvett a hivatalos ren-
dezvényei közé. Erről tájékoztatta 
az egykori katonai alreáliskola 
diákjait Huber László polgármes-
ter. A cőgerek megkoszorúzták azt 
az emlékművet, amely az I. világ-
háborúban elesett 9 tanár és 125 
növendék, valamint a II. világhá-
borúban hősi halált halt 7 tanár és 
121 növendék nevét örökíti meg. 
Az emlékek rendszerint visszahoz-
zák Kőszegre a távol élő volt kato-
naiskolásokat. A szépkorú Várhelyi 
Etele nyugdíjas orvos Sepsiszent-
györgyről jött el az ünnepségre. 

Somogyváry Géza – a rangidős 
cőger parancsát teljesítve – átadta 
a Dr. Nagy László EGYMI igazga-
tójának, Nagy Gábornak Balikó 
Zoltán evangélikus tábori lelkész 
1946. február 27-ig írt összefog-
laló jelentésének másolatát, amely 
1945. január 8-tól 1946 februárjáig 
eltelt időszakról számol be. Kőszeg-
ről indult „nyugatra” 93 növendék, 
nagyszámú tiszt, tiszthelyettes és a 
legénység. Ez a jelentés egy szeren-
csés véletlen folytán került 2015 
februárjában Somogyváry Géza bir-
tokába. A történelmi dokumentum 
egy végkorszakot rögzít hitelesen. 

Kámán Z

Köszöntések
Az elmúlt időszakban Huber László 
polgármester úr személyesen kö-
szöntötte a születésnapját ünnep-
lő Pászner jenőt (90). 
Polgármesterünk képeslappal 
üdvözölte Molnár Lászlóné Kiss 
Erzsébetet (101) és Kieser Rolf 
Friedrichet (92).

A beszéd
Somogyváry Géza június 20-án, a 
„Cőgerek Napja” ünnepségen el-
mondott beszédéből adunk közre 
egy részletet. 1945. január 21-én 
a Magyar Királyi Kőszegi Hunyadi 
Mátyás Honvéd Középiskolai Ne-
velőintézet cőgerei elhagyták Kő-
szeget, majd három hónap múlva 
megkapták az utolsó parancsot.
„1945. április 23-án délután ér-
keztünk meg Neudorf bei Grafenau 
nevű bajor faluba. Olyan kicsi, 
hogy fel sem tüntetik a térképe-
ken. Kiosztották a szálláshelyeket, 
én a falu legszélső házát kaptam 
meg három másik társammal.
Ez a ház a Grafenaui útra nézett. 
Reggel láttam, hogy Littvay Pál 
ezredes úr dr. Ambró százados úr-
ral és Hollós hadnagy úrral autó-
ba szállnak. Délre visszaérkeztek. 
Ebédnél jött az újabb parancs, 
holnap is pihenő. Másnap izga-
lom van a faluban. Ebéd után há-
rom német katona jön Grafenau 
felöl. Az egyik fiatal annyira 
fáradt, hogy a Schnellmaschine  
gewehr-t a földön húzza. A pol-
gármester és négy férfi közrefogja 

a katonákat és beszélnek velük, 
majd a katonák tovább mennek. 
Az öt férfi ásót hoz ki a házukból 
és egy rudat fehér lepedővel. A ru-
dat egy előre elkészített gödörbe 
ássák be. 
ágotha Tivadar bajtársam érdek-
lődve odament. Két férfi nevet, a 
másik három mogorván elzavarja 
Tivadart. Fölöttünk egy ameri-
kai felderítőgép köröz. Egy félóra 
múlva három Sherman tank robog 
át a falun. A falu másik szélén 
egy pillanatra megálltak, három 
ágyúlövés, majd mennek tovább. 
Öt perc múlva jeep özön árasztja 
el a falut. Katonák elővesznek egy 
karton cigarettát és mennek be a 
nagyobb házakba. A felső sisakjuk 
tele tojással, úgy jönnek ki.
jön egy honvéd. Teljes menetfel-
szereléssel sorakozó az iskolaud-
varon.  Ez a sorakozó volt az utol-
só parancs, amit a Magyar Királyi 
Kőszegi Hunyadi Mátyás Honvéd 
Középiskolai Nevelőintézet pa-
rancsnoka kiadott. Az indulásra 
a parancsot már egy amerikai 
katona adta ki. Hogy hadifogság-
ban vagyunk, azt abból is tudtam, 
hogy a sorba sapka nélkül álltam 
be. Senki nem szólt rám.”
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Programajánló

Július 14–15.  20.30 (esőnap 16.) A KŐSZEGI VÁRSZÍN-
HÁZ BEMUTATÓJA Tóth Ede: A falu rossza 
– zenés, táncos, vidám szerelmes történet.

Június 17–18–19.  20.30 (esőnap 20.) A KŐSZEGI VÁRSZÍN-
HÁZ BEMUTATÓJA Tóth Ede: A falu rossza 
– zenés, táncos, vidám szerelmes történet.

Július 22.  20.30 Gerlóczy Márton: A csemegepultos 
naplója. A Kultkikötő és az Orlai Produkciós 
Iroda közös előadása.  (2500 Ft)

Július 23.  20.30 (esőnap 24.) Kortárs táncest felnőt-
teknek. Imágó Tánc Társulás : „A 6. nap után” 
(2500 Ft)

Július 25.  20.30 (esőnap 27.) Kander - Ebb: Cabaret – 
musical. A Spirit Színház előadása. (4000 Ft)

Július 28. 20.30 Müller Péter: Szeretetkönyv színpadon. 
A Spirit Színház zenés előadása. (2500 Ft)

Július 30. 20.30 Mrožek: Mulatság – Tragikomédia egy 
részben. Ördögkatlan-produkció.

Július 31. és Augusztus 1. 20.30 (esőnap 2.) Fenyő-Novai-Bőhm-
Korcsmáros: HOTEL MENTHOL – A Roxinház 
musicalje (3000 Ft)

Augusztus 4.  20.30 (esőnap 5.) Operett, musical és örök-
zöld dallamok. Csonka Zsuzsa és Társulata. 
(2500 Ft)

***
Augusztus 1. Koppándi József (Csók István Művészkör) ki-

állítása az Írottkő Hotel aulájában. 
Augusztus 7 – 9.  Ostromhétvége. „Ostrombox”, várostrom, Ka-

tonai és lovas bemutatók, koncertek, gyermek-
programok, kiállítások, vásár. Részletek: www.
ostromnapok.hu

Augusztus 16.  Hastáncfesztivál. „Kelet varázsa nyugaton” – 
tánctanulás, kézművesség, mesesarok, ruhapró-
ba, hastánc gála…

Könyvtári hírek
A könyvtár kiváló közösségi színtér, várja mindazokat, akik még nem lá-
togattak el ide.
Más könyvtárral ellentétben a kőszegi könyvtár nem tart nyári szüne-
tet, egész nyáron a látogatók rendelkezésére áll.
A könyvtár ismét új dokumentumokkal bővült. A kínálatban a szórakoztató 
könyvek mellett ismeretterjesztő könyvek minden témában, valamint szá-
mos DVD, CD is található. 
A DVD és CD kölcsönzés feltételeiről személyesen, vagy a honlapon lehet 
tájékozódni.
Minden dokumentum adata megtalálható a könyvtár katalógusában, ahol 
az érdeklődéstől függően cím szavára is lehet keresni.
Minden egyéb szolgáltatás és az ár is a honlapon olvasható: www.koszeg-
konyvtar.hu. 
A könyvtár augusztus 10–14 között olvasótábort szervezett, a tábor 
ideje alatt a gyermekrészleg zárva tart, a felnőttrészlegben szolgálják ki a 
gyermekrészleg látogatóit.
Németh jános szakköröseinek kiállítása augusztus végéig megtekinthető 
a nyitvatartási időben.

CKVK

120 éves jubileum
A Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letet 120 éve alapították, augusz-
tus 1-jén tartja a tagság a jubile-
umi ünnepséget. Ennek keretében 
átadják és megáldják a március 
végén megvásárolt tűzoltóautót. 
A vásárláshoz jelentős segítséget 
adott Cák önkormányzata, és nem 
valósulhatott volna meg az ausztri-
ai Riedlingsdorfi tűzoltóktól történő 
átvétel a kőszegi tűzoltók, a társ-
egyesületek és a lakosság támo-
gatása nélkül. A cáki önkéntesek 
ezúton is köszönetüket fejezik ki a 
kapott segítségért, és bíznak a foly-
tatásban is. A tűzoltók csak akkor 

tudnak segíteni a bajba jutott em-
bereken, ha biztosított a szükséges 
felszerelés. 
Az ünnepre szeretettel várják az ér-
deklődőket: 10.00 Katolikus szent-
mise • 11.00 Zenés tűzoltó felvo-
nulás (útvonal: templom – szerház 
– sportpálya) • 11.15 Koszorúzás 
a szerháznál • 11.30 jubileumi 
ünnepség, a tűzoltóautó átadása és 
megáldása • 12.30 ebéd • 14.00 
Tűzoltó vetélkedők és versenyek, 
tűzoltási és műszaki mentési bemu-
tatók • 18.00 Tűzoltóbál (tombola) 
• Gyermekeknek légvár, habparti, 
meglepetésprogramok. 

STrANdBUSZ: Az Összefogás 
Kőszegért Egyesület idén is biz-
tosítja az ingyenes buszjáratot a 
lékai strandra. Minden pénteken, 
szombaton és vasárnap indulnak 
a buszok 10 órától, óránként, 

este pedig vissza. Megállók: 
Balog iskola, Kulacs étterem. 
Telefonon (30/4069-811 vagy 
20/466-8568) kérhető tájékoz-
tatás. Szerveznek strandprogra-
mokat is. IngatlanIroda nyílt!

Kőszeg, Várkör 69. 
Eladó, KIadó ingatlanokat

keresünk.
a nyilvántartásbavétel ingyenes.

nyitva: munkanapokon 9 – 17 óra között
bodi.jozsef@t-online.hu
www.koszeg-ingatlan.hu

telefon: 06 30/908-2079
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK
Cák: Kajtár Mónika és Kulcsár Róbert fia: Bence. Gyöngyösfalu: Toldi 
judit és Szeles Lajos lánya: Laura; Kovács Éva és  Varga András fia: 
András Botond. Kőszeg: Schlaffer Csaba és Kiss Gabriella lánya Zsófia 
Ildikó; Katona Gábor és Oroszvári Katalin lánya Réka Anna; Hódosi 
Balázs és Kasztner Alexandra lánya Karolina; Szántó Gábor és Homor 
judit fia áron Zsolt; Nowacek Krisztián és Kenyeri Petra fia Benett; 
Horváth András és Szőllősi Kármen fia Kristóf; Grozner Krisztián és 
Schlögl Anett lánya Lilla; Harczos Norbert és Baumgartner Kinga lánya 
Flóra; Szabó Balázs és Somogyi Viktória fia Bence Balázs; Baksa Gábor 
és Pozsonyi Henriett lányai Leila és Lara; Vasvári László és Faragó Adri-
enn lánya Luca; Ferkodics Márton és Molnár Petronella fia Dávid; Bíró 
Fruzsina és Kárpáti Tamás lánya Izabella Fruzsina; Bárdics Barnabás és  
Schatzl ágnes lánya Szofi. Kőszegszerdahely: Tóth Mónika és Róth 
Miklós fia: Balázs. Lukácsháza: Kunovits Krisztina és Hódosi Roland 
lánya: Flóra Mirabel; Bartha Mónika és Kuglics Kálmán lánya: Lia.

HÁZASSÁG
Balázs Boglárka – Petrovics ádám, Budai Anita – Forgács István, Ber-
kes Katalin – Nagy László, Gasztonyi Eszter – Szilágyi Miklós.

HALÁLESET: Szalai Lászlóné sz. Török Angyalka.

A kápolnáról
Hogy Kőszeg egyre inkább bekerül 
a zarándokutak vérkeringésébe, jól 
mutatja az újabb vándorok példá-
ja. Lovász Bálint és Ambrus Dávid 
szlovákiai magyarok (a képen).
Mariazellből indultak és Csík-
somlyóig szeretnének eljutni. A két 
pontot összekötő Mária út áthalad 
Kőszegen is. Az ezerötszáz kilomé-
teres távból Kőszegig százötvenet 
tettek meg, a java tehát még hátra 
volt, amikor találkoztunk a jurisics 
téren június 26-án. A kéthónapos 
út elején már viharok nehezítették 
zarándoklatukat, de bizakodva, hit-

tel várták az elkövetkező napokat. 
Sokan megállítják és bíztatják őket. 
„Az emberek nagyon pozitívan viszo-
nyulnak hozzánk” – mondták. „Isten 
veletek” – köszöntem el tőlük.

TáF.

újabb magánszemélyek támogatá-
sáról számolhatunk be. A Nepomuki 
Szent jános-kápolna mellett el-
helyezendő padok felállítása – a 
látszat ellenére – nem is olyan 
egyszerű feladat. Számos egyezte-
tés, utánjárás és kétkezi munka is 
szükséges hozzá. Mint megtudtuk, 
várhatóan két pad kihelyezése 
történhet meg. Eddig 190 400 Ft 
gyűlt össze. A tereprendezés során 
jelentős földmunkát is el kell vé-

A Mária Úton gezni. A kültéri, „betonozható” pa-
dok ára darabonként 55 – 60 ezer 
forint, mely a költségek egy részét 
képezi csak. A közhiedelemmel el-
lentétben a kápolna nem egyházi 
tulajdon.
Köszönet az eddigi támogatóknak 
és azoknak, akik utóbb járultak 
hozzá a terv sikeres megvalósításá-
hoz. Név szerint: Alpok Ablak Kft., 
Giczy józsef, Kapi Ferenc, KEBAB – 
Kőszeg, Kék Huszár Vendéglő, Mé-
száros józsefné, Dr. Révész Katalin, 
Rocky Gold, Schrancz Erika, Stella 
Fagyizó. 

A táborért
A Szent Imre Missziós Ház fel-
hívással fordul a kőszegi és a 
kőszeghegyaljai hívekhez. Kérik, 
hogy az előző évekhez hasonlóan, 
az idén is támogassák a nyári tá-
borok megrendezését. Elsősorban 
tartós élelmiszereket és pénzado-
mányokat várnak, amelyeket az 
ügyfélfogadási időben a plébánián 
adhatunk le. A Szent Imre Missziós 
Ház és plébánia kéri a további, és 
hálásan köszöni az eddigi adomá-
nyokat is. 
A Verbita atyák évek óta fogadják 
a rászoruló gyermekeket, akik él-
ményekben gazdagon térhetnek 
haza.

A teljes Mária Úton egy közös célért, a megbékélésért és az egysé-
gért szervez zarándoklatot a Mária út Egyesület 2015. augusztus 22-én, 
Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez a minden évben megrendezendő 
zarándoknap az 1úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztri-
ában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Magyarországon egyaránt. 
Az idei év zarándoklatát a szervezők és a résztvevők az egységért és 
a békéért ajánlják fel. Részletes információ az www.1uton.mariaut.hu 
honlapon.

Az augusztus 22-én sorra kerülő Kőszeg – Mariazell zarándoklathoz 
több szakaszon lehet csatlakozni. Gyalog indul el egy csapat Kirschlagig 
Burbela Gergely verbita atya vezetésével. Délután 16 órakor lesz a 
szentmise, amelyen részt vesznek a Szent Korona felől érkező zarándo-
kok is. A Szent Koronától már minden zarándok Mariazell felé tart, ahol 
Németh Csaba kőszegi káplán mutatja be a záró szentmisét. jelentkezni 
és bővebb információkat kérni lehet a Fő téren lévő a Kegytárgyboltban, 
valamint weiglne.zsuzsa@gmail.com címen.

„1Úton Nemzetközi Zarándoknap” – az egységért

Angelica
júniusban a MáV Szimfonikus Ze-
nekar Olaszországban koncertezett. 
A hangversenyen óriási sikerrel lé-
pett fel a Gráf Zsuzsanna vezette 
Angelica leánykar, amely a közön-
ség követelésére önálló ráadásként 
előadta Verdi: „Laudi alla vergine 
Maria” című művét. A közönség so-
raiban helyet foglaló világhírű kar-
mester, Riccardo Muti elragadtatás-
sal nyilatkozott az Angelica leánykar 
művészi teljesítményéről. Hangver-
senyük a következő napon, június 
28-án ismét sikert aratott Milánó-
ban a Világkiállításon. Gratulálunk 
Gráf Zsuzsanna karnagynak, aki 
erősen kötődik Kőszeg városához.

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.
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Foci U 18: Bajnokcsapat

Sikeres bajnokságot futott a Kőszegi SE u 18-as csapata. Egyetlen ve-
reséggel, imponáló 119-es gólkülönbséggel végeztek csoportjuk élén. A 
bajnoki rajton, a későbbi ezüstérmes Celldömölktől elszenvedett vereség 
után nem volt megállás. A gólcsúcsot uraiújfalu 35:0-s legyőzése jelen-
tette, de a többi mérkőzés többségén is csak a gólkülönbség volt kérdéses. 
A második körben a Cellnek is sikerült visszavágni. A házi gólkirály, Réti 
Milán a megyei rangsorban második helyen végzett 41 találattal. Rajta 
kívül még négyen találtak tíznél többször a kapuba.

Tabella 1. Kőszegi SE 16/ 15/ 0/ 1/ 135:16/ 45. Legjobb góllövők 
Réti Milán 41. Radics Attila 19, Pran Dominik 14, Koroknai Richárd 
13, Horváth Norbert 12.

A csoportgyőztesek a bajnokok tornáján, Kőszegen döntötték el melyik 
csapat a megye legjobbja. A Kőszeg a Király SZE-vel mérkőzött a döntőbe 
jutásért. Többet támadott, de gólt nem sikerült elérnie, így tizenegyesek 
következtek. Öt-öt rúgás nem volt elegendő, de végül 5:3-mal a kőszegiek 
jutottak a döntőbe, ahol a Vasvárt 5:1-re legyőző Celldömölkkel találkoz-
tak. A rendes játékidő itt is döntetlen lett (1:1), de a büntetőkben ezúttal 
is jobbnak bizonyultak. A szurkolóknak nagy-nagy örömet okozva, Vas me-
gye legjobb u18-as csapata lettek.
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Labdarúgás: Futballszezon számokban
Közepesen eredményes őszi szezon után kevés örömet hozott a bajnokság 
második fele a Kőszegi SE csapatának és szimpatizánsainak. A 6. hely-
ről a 13-dikra estek hátra. A bajnoki szünetben átalakult csapatban több 
fiatal is lehetőséget kapott a tavasszal. Nem vallottak szégyent, de még 
hiányzott a felnőtt bajnokikhoz kellő rutin. Nyilván a mérkőzések ritmusa 
is más, mint az utánpótlás összecsapásokon. Fizikálisan is bele kell erő-
södniük a „nagyok” küzdelmébe. A mérkőzések többsége szoros küzdel-
met hozott, de egy nagyarányú győzelem (Bük-KSE 0:6), és négy súlyos 
vereség (Körmend-KSE 7:0, Király-KSE 4:0, Vép-KSE 4:0, Rábapaty-KSE 
7:1) is előfordult. Mindössze tízen iratkoztak fel a góllövő listára. Molnár 
Csaba lett a házi gólkirály hét találattal. Ezzel a megyei mezőny, többekkel 
együtt, 33. legjobb gólvágója. Kovács András és Sándor Tamás öt-öt gólt 
jegyzett. A büntetőlapok gyűjtésében Molnár Csaba volt a legszorgalma-
sabb, 8 sárga kártyája mellett egy pirosat is begyűjtött. Rajta kívül, szin-
tén egy-egy alkalommal Koroknai Richárd, Sándor Tamás és Sárdi Roland 
jutott a kiállítás sorsára.

Adatok: Tabella Ősz 6. Kőszegi SE 14 mérkőzés/ 6 győzelem/ 3 dön-
tetlen/ 5 vereség/ 17:18 gólarány /21 pont. Tavasz Kőszegi SE 14/ 
1/ 2/ 11/ 10:31/ 5. Végeredmény 13. Kőszegi SE 28/ 7/ 5/ 16/ 
27:49/ 26. Góllövők Molnár Cs. 7 gól, Kovács A. és Sándor 5-5, Őri 3, 
Pongrácz 2, Kovács Sz., Molnár Z., Sárdy, Réti, Marti Ch. 1-1. Büntető 
lapok sárga Molnár Cs. 8, Őri 7, Molnár Z., Toldi 6-6, Brieber, Sándor, 
5-5, piros Molnár Cs., Koroknai, Sándor, Sárdi 1-1.

Kiegyenlített bajnokságot tudhat maga mögött a Kőszegfalvi SE. Félidő-
ben a 11. helyen állt, s bajnoki év végén is ezt a helyezést foglalta el. 
Többnyire gólgazdag mérkőzéseket játszottak: 13 mérkőzésükön született 
legalább hat találat. Legnagyobb győzelmük 7:0 (Csepreg II-Kőszegfalvi 
SE 0:7), legnagyobb vereségük 1:7 (Kőszegfalvi SE-Nárai SK 1:7). A házi 
gólkirály Nagy Milán 18 góllal, a bajnokság 8. legeredményesebbje. A leg-
több figyelmezető lapot Peresznyei Gábor kapta, szám szerint kilencet. Őt 
hattal Döbrösi Zoltán követi. Wurst Szabolcs kétszer, Halper Ferenc egyszer 
mehetett korábban zuhanyozni piros lap miatt.

Adatok: Tabella Ősz 11. Kőszegfalvi SE 14 mérkőzés/ 4 győzelem/ 3 
döntetlen/ 7 vereség/ 33:42 gólarány /15 pont. Tavasz Kőszegfalvi 
SE 14/ 4/ 2/8/ 30:35/ 14. Végeredmény 11. Kőszegfalvi SE 28/ 8/ 
5/ 15/ 63:77/ 29. Góllövők Nagy 18, Pukler 11, Döbrösi 9, Hankó 
8, Orosz 5, Horváth Dániel, Peresznyei, Horváth Dávid 3-3, Halper-
Karacs 1-1. Büntető lapok sárga Peresznyei 9, Döbrösi 6, piros Wurst 
2, Halper 1.

U15: erős középcsapat

jóból, rosszból egyaránt kijutott a kőszegiek u15-ös csapatának. Muta-
tós győzelmek mellet nagy vereségekbe is beleszaladtak. A legnagyobb 
gólkülönbségű sikert, 16:0-lal Kemenesmagasi ellen érték el. Kár, hogy 
az ellenfél visszalépése miatt ez a bajnokságban végül nem számított. 
Azért a Kemenesalja elleni 9:1, vagy a Bük elleni 6:1 illetve 7:2 győzelem 
kellemes emlék marad. A Répcelaktól és a Király SZE-től kapott hatos 
viszont olyan, mint egy-egy rossz álom. A bajnokságot végül az ötödik 
helyen záró együttes a negyedik helyezettet 6 ponttal követi, a hatodikat 
3 ponttal előzi meg. A csapat góllövőlistájára 14-en iratkoztak fel. A házi 
gólkirály Düh Patrik lett 22 góllal.

Tabella 5. Kőszegi SE 22/ 11/ 1/ 10/ 61:52/ 34. Legjobb góllövők 
Düh Patrik 22, Meiler Philip 14, Takács Dorián 9.

Fitt-box hírek

Mindhárom kőszegi versenyző sikerrel vette július 27-én, a női válogató 
második, tápiószecsei fordulóját. Lakotár Hanna (serdülő 46 kg) a má-
sodik menetben végett vetett a küzdelemnek. Hámori Luca (serdülő 60 
kg) még ennyit sem engedélyezett ellenfelének. Az első menet sem ment 
végig. Finesz Kamilla (junior 50 kg) végig bokszolta a mérkőzést, de fö-
lényes győzelméhez nem fért kétség. Korosztályában a legtechnikásabb 
versenyző különdíját is bezsebelte.
Győztesen hagyta el a szorítót Lakotár Benedek, Buza Rafael, Finesz Ka-
milla, Krajcár Tamás, Németh Gábor és Bugyik Imre július 20-án, az 5. 
Kisfaludi Bokszgálán. Kontó Helga döntetlent ért el, Ódor Gábor vereséget 
szenvedett. Mentségére szolgáljon, hogy olyan ellenféltől kapott ki, aki 
a gála legharcosabb versenyzőjének ítélt különdíjat is kiérdemelte. Nem 
maradtak különdíj nélkül a kőszegiek sem: Finesz Kamilla lett a legtech-
nikásabb versenyző.
A Nyugat-Dunántúli Régió csapata a Központi Régióval mérte össze ere-
jét. A Fitt-Boksz két versenyzővel képviseltette magát. Radics Béla nagy 
csatában legyőzte KSI-s ellenfelét. Szoták Titusz az aktuális magyar baj-
nokkal nézett farkasszemet. Az első menetet nagy meglepetésre megnyer-
te, de a harmadik menet vége felé egy bekapott testütés után, sajnos nem 
tudta folytatni a küzdelmet. A nyugatiak négy súlycsoportban nem tudtak 
versenyzőt indítani. A Központi Régió így 11:5-re győzött.
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Tenisz OB I: Élről várják a rájátszást
Május 2-án kezdődött és július 5-én zárult a tenisz OB I. alapszakasza. A 
lebonyolítás újra változott, ezúttal előnyére. A kőszegi teniszrajongók négy 
mérkőzésen szurkolhattak csapatuknak, akik remek sorozattal hálálták 
meg a buzdítást. Hazai pályán veretlenek maradtak. Egyetlen vereségüket 
a „Mini Garros” ellen szenvedték el Budapesten. A keresztbeverések miatt 
így is az első helyről várhatják a rájátszást. A csapat többféle felállásban is 
eredményesen szerepelt. Az első, legerősebb pályán jarc Rok, Stefan Hirn 
és Sardú Dániel kapott lehetőséget. Devecseri Olivér öt egyéni fellépésén 
hibátlan maradt.

Eredmények: Kőszegi SE-Tálentum TC-Mese Tenisz Club 5/2, győz-
tek: jarc Rok, Kovács Milán, Serkédi Erik, Enyedi/Kovács, Rok/Serkédi. 
MTK-Achilles-Kőszegi SE2/5, győztek Rok, Enyedi jános, Devecseri 
Olivér, Rok/Devecseri, Enyedi/Szele Mihály. Kőszegi SE-GYAC 5/2, 
győztek: Stefan Hirn, Kovács Balázs, Serkédi, Enyedi/úr Csaba, Hirn/
Devecseri. Mini Garros TC-Kőszegi SE 5/2, győztek: Devecseri, Hirn/
Maitz Pál. Kőszegi SE-Kiskunfélegyházi VTK 7/0, győztek: Hirn, Serkédi, 
Devecseri, Lipták jános, úr. Budaörsi SC- Kőszegi SE 2/5, győztek: 
Koncz Barnabás, Enyedi Serkédi, Devecseri, Koncz/Enyedi. Kőszegi SE- 
Pécsi VTC 7/0, győztek: Sardú Dániel, Hirn, Koncz, Enyedi, Devecseri, 
Enyedi/Koncz, Hirn/Devecseri.

Diáksport

Jótanuló, jó sportolók
átadták az országos „jó tanuló, jó sportoló címeket. Kőszegi díjazottak si-
keréről is beszámolhatunk. Az árpád-házi iskolai tanulói közül Schwahofer 
Balázs, Illés Péter és Hóbor Eszter, triatlonisták részesültek az elismerés-
ben. Kiricsi Berill is a díjazottak között volt. Berill a szombathelyi Bolyai 
gimnázium diákja, de mint egykori „balogos”, az ő sikerét is kőszegiként 
köszönthetjük.

Presztízsmeccs Lóránt emlékére

Öt évvel ezelőtt Lóránt Gyula emlékére rendezett általános és középiskolás 
futball tornát a Kőszegi SE. A két kőszegi középiskola hagyományt terem-
tett az akkori mérkőzésből. A nagypájás mérkőzésének, melyet az iskolák 
diákjai felváltva szerveznek, komoly presztízse keletkezett. A szurkolók 
megtöltötték a lelátókat, igazi meccshangulatot teremtve buzdították az 
övéiket. A játékot inkább a jurisich gimnázium csapata irányította, de az 
Evangélikus szakközép, szívósan küzdve, többször is visszajött a meccsbe. 
Végül a gimisek örülhettek.

Eredmény: jurisich gimnázium-Evangélikus szakközépiskola 6:3 
(2:1).

Atlétika diákolimpiák

Az általános iskolásoknál többpróbában a III. korcsoportban képviseltette 
magát városunk az országos döntőn. Székesfehérváron a Balog iskola fiú 
csapata 18. lett 2639 ponttal. A csapat tagjai Rácz Bálint, Ecker Dávid, 
Németh Mihály, Prán Adrián, Iker Flórián és Harmati Kende. A lányok 
mezőnyében egyéni versenyzőként Hankó Annamária/BA (650 pont) 29. 
helyezést ért el.
Az egyéni versenyszámok döntőjének is Székesfehérvár adott otthont. A 
Balogból és a Bersekből induló atléták becsülettel helytálltak.

Eredmények III. korcsoport lány 60 m Hankó Annamária/BA 9. ief. 
7. hely 9,36 mp, magasugrás 16-18. Decsi Dorka/BA 135 cm. fiú 60 
m Rádl Botond/BE 4. ief 5. hely 8,23 mp, 600 m 23. Németh Márk/
BA 1:45,13 p, távolugrás 26. Rácz Bálint/BA 486 cm. IV. korcsoport 
lány 300 m 16. Csizmazia Adél/BE 44,86, 1500 m 15. Hütter Lili/BE 
5:26,11 p, fiú 1500 m 20. Ecker Tamás/BA 4:45,05 p.

A jurisich gimnáziumból 
Sárközi Dominik és Tóth 
Zsaklin teljesítette az or-
szágos atlétika Diákolim-
pia meghívási szintjét. A 
budapesti döntőn Sárközi 
Dominik 200-on 11. lett 
23,33-mal, 400-on 8. 
52,32-vel. Edzője: Lengyák 
György. Tóth Zsaklin 200-
on 26,72 mp-cel 6. hely-
ezést ért el. Mindkettőjük 
testnevelője Tóth Botond.
Az országos döntőn további 
kőszegiek is szerepeltek, de 
jagodics Dennis, Kiricsi Be-
rill és Banga Beatrix, akik a 
Haladás illetve a Dobó SE 
sportolói, már szombathelyi 
iskolájuknak szereznek di-
csőséget. Sikereiket azért kő-
szeginek is érezzük. jagodics 
Dennis bronzérmes 400-on 
(49,62) és 7. iskolája, a 
Bolyai gimnázium 4x400 
méteres váltójával. Kiricsi 
Berill 100 gáton 4. (15,35, 
ef. 15,20) és bajnok a Nagy 
Lajos Gimnázium 4x100-as 
váltójának tagjaként. Banga 
Beatrix (Kereskedelmi szki.) 
ezüstérmes súlylökésben 
(12,95), harmadik helyezett 
diszkoszvetésben (41,08) és 
kalapácsvetésben (56,93).
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