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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.

HAJMERESZTŐ
NYOMOZÁS
Azt a jelenetet mindannyian ismerjük, 
amikor egyszer csak a felügyelő azt 
mondja: „Senki nem mehet sehova, höl-
gyeim és uraim, a gyilkos köztünk van!” 
Ilyenkor a legjobb krimikben – de a csap-
nivalókban is – a kérlelhetetlen logikájú 
vizsgálat egyesével mindenkit átvilágít. 
Keresztkérdések és felismerések, titkok 
és hazugságok, őszinteségi rohamok és 
indulatos dühkitörések váltogatják egy-
mást, míg végül az olvasó (a néző) gya-
núja – már csak azért is, mert sok krimit 
olvasott – lassanként a legártatlanabb 
szereplő felé fordul. „Biztosan ő volt, ha a 
többiek túl gyanúsak.” Aki pedig túl gya-
nús, az nem tehette…, ám az útvonal, a 
nyomozás kacskaringós útja – általában 
– a szerző leleményére van bízva.     
A Hajmeresztőben nem! Pedig ebben 
a játékban is az első pillanattól kezdve 
ismerős lesz a nézők számára a hely-
zet. Bűntett van, tettes van, „gyanús 
gyanúsítottak” is akadnak... Csakhogy 
a kőszegi előadáson nem számíthatunk 
a szerzőre a kalandos bizonyításban – 
az ugyanis ezeken az estéken a nézők 
feladata: megfigyelni, belekérdezni, el-
lentmondásokra bukkanni, és a hazug-
ságokat leleplezni. A színpadon játszó 
színészek mindent megtesznek, hogy ár-
tatlannak tűnjenek, a felügyelő mindent 
megtesz, hogy a nézők figyelmét az apró 
részletekre irányítsa… de azt az előadás 
kezdetekor még senki nem fogja tudni, 
hogy ki a gyilkos. Se a játszók, se a né-
zők. Paul Portner darabja nem is darab 
igazából, hanem egy aprólékosan ki-
dolgozott játékszabály-gyűjtemény… a 
többi pedig improvizáció, emberismeret, 
empátia és oldott társasjáték: nagyszerű 
színészekkel.
Akik mindezt eljátsszák, méghozzá nyolc 
alkalommal a Kőszegi Várszínház nagy-
színpadi bemutatójaként: Epres Attila, 
Grisnik Petra, Ullmann Mónika, Kálid Ar-
túr, Göttinger Pál és Némedi Árpád. 

 TáF
Fényképezte: Németh Iván

HAJMERESZTŐ – KI A GYILKOS?
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Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: augusztus 1.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: augusztus 8.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: július 18.

DR. NAGY EDINA aljegyző: július 25.
lA tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő augusztus 2-án
(csütörtökön) 18 és 19 óra között fogadóórát tart

Kőszegen, a Rákóczi F. u. 6. sz. alatt.  
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője

augusztus 1-jén (szerdán) 17 és 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

 A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Szenzációs
nyári készletkisöprés

KUPON
Minden Szemüvegkeret 30%–50%

Minden Napszemüveg 20% 

MULTIFOKÁLIS és fényre sötétedő

szemüveglencsék 30%
kedvezménnyel!

az akciók részleteiről érdeklődjön üzleteinkben





Kőszeg hírei
Új dolgozó
Június 28-án a képviselők ar-
ról döntöttek, hogy engedélyezik 
2018. szeptember 1-től az Újvárosi 
Óvoda székhely intézményében az 
óvodapedagógusi létszám egy fő-
vel történő emelését. A kérést az 
óvodavezető terjesztette a város-
vezetők felé arra hivatkozva, hogy 
jelenleg öt gyermekcsoportban 9 fő 
óvodapedagógussal, egy óvodave-
zetővel, két pedagógiai asszisztens-
sel, és egy óvodatitkárral látják el 
a feladatot. A gyermeklétszám 132 
fő, az ezzel járó központi támoga-
tások miatt a város számára a dol-
gozói létszám növelése nem jelent 
plusz kiadást.

Eladják a leégett lakást
2018. február 7-én éjszaka 3 óra 
3 perckor történt riasztást követően 
tűzoltók rohamozták meg az Űrha-
jósok utcájában az U-alakú épüle-
tet, és eloltották a harmadik eme-
leten lévő, önkormányzati lakásban 
keletkezett tüzet. A képviselők júni-
us 28-án a kiégett lakás eladásáról 
döntöttek. A 48 m2 nagyságú lakást 
licit útján értékesítik, az értékbecslő 
által meghatározott kikiáltási áron, 
négy millió Ft induló áron.
Az eladás azért is indokolt az ön-
kormányzat részéről, mert a lakás 

teljes felújítása szükséges, és ezt 
célszerű, ha az új tulajdonos teszi 
meg.  A felelőtlen bérlő kárt oko-
zott, és veszélyt jelentett a többi 
lakó számára is. A tűzeset után 
felbontották a bérleti szerződést a 
károkozóval, aki az elhangzottak 
szerint azóta is gondozás alatt van.
 
Vonattal utaznak
A korábbi hagyományt megszakít-
va idén vonattal utaznak a kőszegi 
diákok Untersteinbach-ba. Az idei 
augusztus 8-tól augusztus 25-ig 
tartó nyári táborozást – a másfél 
évtizedes hagyományt folytatva 
– Vaihingen város ajándékozza a 
kőszegi diákoknak. Korábban autó-
busszal utaztak a diákok, idén – a 
szülőkkel egyeztetve – a vonatot 
választották. A képviselők június 
28-án hozott döntésükkel 300 
ezer Ft-tal járulnak hozzá az utazás 
költségeihez. Vaihingen a teljes el-
látást biztosítja a kőszegiek részé-
re, Gerd Maisch főpolgármester is 
ellátogat a táborba. A táboroztatás 
célja a két város jövőbeni kapcso-
latainak az építése, és ezt elsődle-
gesen a fiatalokon keresztül lehet 
megvalósítani. 

Települési támogatás
Az önkormányzat május 31. – júni-
us 25. időszakban a rászorulók szá-
mára 87 db települési támogatást 
állapított meg.

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám augusztus 13-án jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban
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Az ostromnapok részletes programja a 28-29. oldalon!

„Lendületük azóta is tart”
„Elhatároztuk, hogy a tűzoltó lak-
tanyát meg kell építeni, azért is, 
mert a zöld város program kere-
tében a Városmajor felújítása csak 
a tűzoltóság átköltözésével lehet-
séges. Ehhez az idei év költség-
vetésében biztosítottunk 85 millió 
Ft-ot” – mondta Huber László 
polgármester június 28-án a tes-
tületi ülésen. Majd a városvezető 

arról beszélt, hogy a 2017 évi 100 
millió Ft átadását követően, az 
idei évben további 85 millió Ft-t 
biztosított a Kormány a Kőszegi 
Önkéntes Tűzoltóság Liszt Ferenc 
utcai új telephelyének az építésére. 
(Az önkormányzat költségvetésé-
ben a tervezett pénz így szabaddá 
vált, ennek felhasználásáról a KéV 
2018. június 5. old. írtunk). 

A képviselők június 28-án a 150 
éves tűzoltóság új épületének mű-
szaki tartalmát tovább bővítették 
8,5 millió Ft átadásával. Tóth Gá-
bor az indokoltságot, jó tervezést 
firtató kérdésére elhangzott, hogy 
az érintett személyekkel folytatott 
megbeszélések során a 85 mil-
liót meghaladó nagyobb fejlesz-
tési igények is felmerültek. Ezért 
kompromisszumokat kellett kötni 
a rendelkezésre álló pénz célszerű 
felhasználása érdekében. A képvi-
selők június 28-án hozott dönté-

sükkel tovább javították a kőszegi 
tűzoltók munkájához a feltételeket. 
Ennek részeként a városvezető el-
mondta, hogy a Városmajorba a 
magisztrátus 150 évvel ezelőtt ho-
zott döntése alapján kezdték meg a 
tevékenységüket az önkéntes tűzol-
tók. „Ott is maradtak, a lendületük 
azóta is tart, mindnyájunk örömére 
a biztonságunk javítása érdekében 
végzik önzetlenül a munkájukat. 
Amiért minden elismerést, köszö-
netet megérdemelnek” – hangsú-
lyozta Huber László polgármester. 

A tűzgyújtásról
Június 28-án Vas megye tűzbiz-
tonsági helyzetéről adott tájé-
koztatás Göncz Szabolcs tűzoltó 
parancsnok. Elmondása szerint az 
elmúlt évben rekordszámú (1155 
db) beavatkozás történt a me-
gyében. Ezek közül 730 esetben 
műszaki mentésre volt szükség. 
Jelentősen csökkent a tűzesetek 
száma, amelynek egyik oka lehet 
a végrehajtott rekordszámú tűzbiz-

tonsági ellenőrzés. Kőszegen tűz 
miatt nyolc alkalommal kellett be-
avatkozni. Jelentős volt a veszély-
helyzet az erdőtűz miatt Velemben 
2017. február 23-án, de gyorsan 
sikerült megfékezni. Lakatár Gá-
bor kirendeltségvezető arra hívta 
fel a képviselők figyelmét, hogy 
érdemes lenne változtatásra meg-
fontolni a hétfői napra vonatkozó 
tűzgyújtási időpontot. 

Eladó ingatlanok
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában: 

	Kőszeg, Űrhajósok u. 19/D. III/10. sz. alatti 48 m2 
nagyságú lakás

	Kőszeg, Árpád tér 13. fszt. 3. sz. alatti 71 m2 nagyságú 
lakás

	Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. sz. 255 m2 nagyságú áruház

További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal fa-
liújságján, Kőszeg város honlapján (www.koszeg.hu), valamint 
Németh Ildikó ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).
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Horvátország-Anglia 2:1, döntőben 
a horvátok! A nézőtéren elégedett 
morajlás, néhányan sikongatnak 
is. Barbara DeMarco, a fodrászlány 
(a mai estén: DeMarkovic) őrült 
táncba kezd. Ezen a ponton meg-
világosulok: hihetetlen, de szinte 
minden ismerősöm a horvátoknak 
szurkol! Járok-kelek, és nem az 
irigységet hallom, sem azt, hogy mi 
bezzeg nem vagyunk ott! Egészen 
szokatlan módon együtt drukkolunk 
a horvátoknak, akikkel azonosulni 
tudunk Kőszegen és az országban 
is! Magam is kiválasztottam őket 
(meg a brazilokat) már a legelején. 
Hát ne dögöljön meg a szomszéd 

Magyarország vezető építőanyag-ipari termelővállalata, a Wienerberger zRt.

felvételt hirdet
Kőszegi Gerendagyárába:

Versenyképes fizetés, 420.000 Ft cafeteria, 13.havi bér. 
Jelentkezés hétköznapokon 8–14 óra között személyesen: 

9730 Kőszeg, Csepregi út 2. 
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• betanított munkakör
• gépkezelő
• lakatos

• fémipari szakember
• villanyszerelő
• elektronikai műszerész

Hajrá Szomszéd!
Az áruház parkolójában rutinszerű-
en állok a szokott helyemre. Ahogy 
az autót zárom, tekintetem a szom-
széd kocsira siklik. A rendszám ma-
gyar. Belül az üléseken piros-fehér 
sakktáblamintás huzat, kék szélek-
kel. Nem kérdés kinek szurkol…
Ismerősömhöz napok óta készülök, 
kérnem kell tőle valamit, de nem 
könnyű elindulni hozzá. Tudom, hogy 
nem egy lelkesedő típus. Persze rá 
fog állni a kérésre, de azért kéreti 
magát, és érezteti, hogy ez nagy szí-
vesség a részéről. Nem kis meglepe-
tésemre jókedvűen és segítőkészen 
fogad, percek alatt minden rendben. 
Ez meg hogy lehet? Ja, már mindent 
értek, majdnem elfelejtettem: teg-
nap nyert és döntős a csapat.
A Várszínház nézőterén mindenki 
koncentrál, a felügyelő felé záporoz-
nak a kérdések. Mindenki szeretné 
megfejteni, ki ölhette meg a zon-
goristanőt? Ez a kérdés motoszkál 
a fejekben. Vagy valami más is? 
Rosetti felügyelő megérzi a kérdést 
a felszín alatt. Az előadást meg-
szakítva váratlan bejelentést tesz: 

tehene! Sőt, hízzon szép kövérre, él-
tesse a reményt, hogy majd nekünk 
is sikerülhet! Milyen jól esik így gon-
dolkodni! Milyen jó lenne egyszer 
egy magyar-horvát döntő! Addig 
is: hajrá Szomszéd! Annál is inkább, 
mert úgy-e, Barcelonában a vízilab-
da EB-n azért majd elkapjuk őket, 
és visszavágunk a budapesti VB-ért! 
És persze lesz alkalom itt Kőszegen 
is! Augusztus elején Ostrombox: 
magyar-horvát válogatott ifjúsági 
ökölvívó találkozó a Fő téren. Hajrá 
Szomszéd, mindjárt mi jövünk!

Básthy Béla

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakó-
it: Mojzer Antal (97 éves), Halász 
Sándorné Vizer Erzsébet Anna (96 
éves), Tomsits Gyula (97 éves), 
Kovács Béláné Tiszauer Anna (91 
éves), Nagy Zsigmondné Horváth 
Magdolna (90 éves), Tompek Jó-
zsef (90 éves), Illyés Zoltánné Róth 
Margit (90 éves), Pászner Jenő (93 
éves).
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A mérleg két serpenyője
Döntés: Az alkoholt árusító üzletek nyitvatartási rendjéről 

Június 28-án a testületi ülésen 62 
perces vitában döntöttek a képvi-
selők az alkoholt árusító üzletetek 
nyitvatartási rendjéről. A végső 
szavazásnál egyhangúan határoz-
ták meg, hogy a hét minden nap-
ján reggel 05 órától nyithatnak ki 
az egységek, amelyek pénteken 
és szombaton, valamint munka-
szüneti napot megelőző napokon 
hajnali 2.00 óráig, a többi napon, 
vagyis munkanapokon 24.00 óráig 
lehetnek nyitva. A képviselők kije-
löltek lakóterülettől távolabb eső 
területeket, ahol az alkoholt árusító 
vendéglátó egységek nyitva tartás 
időkorlátja nélkül állhatnak a ven-
dégek rendelkezésére. A rendelet 
a kihirdetést követően lépett ha-
tályba, a már korábban is működő 
egységek részére 15 nap átállási 
időszakot állapítottak meg.
Az érdeklődők zsúfolásig megtöl-
tötték a döntésnek helyet adó ter-
met. Nem volt ritka a közbeszólás, 
a képviselők lehetőséget adtak az 
érintett lakosság, illetve a ven-
déglátók számára az álláspontok 
kifejtésére. Az üzletek nyitvatartási 
rendje az éjszakai nyugalmat meg-
zavaró lakossági panaszok miatt 
került napirendre. Ennek jegyében 
panasz, közérdekű bejelentések so-
kasága érkezett a városvezetéshez 
a vendéglátó üzletek szomszédsá-
gában élőktől, főként a belvárosból 
és a lakótelepről. 
Az előterjesztés ismertetését kö-
vetően Rába Kálmán érintett sze-
mélyként elmondta, hogy ennek 
„a mérlegnek tényleg két serpe-
nyője van, létezik mindenféle érv 

és ellenérv. Ki kell jelentenem 
vendéglátósként, hogy jelenleg 
Kőszegen több az a turista, aki 
jegeskávéra, süteményre, fröccs-
re jön, mint a kőszegi lakos. … 
Mindig kiállok a vendéglátósok 
mellett, de tudom, hogy ott is van 
hiba, és azt is, hogy pluszt hoz-
nak a városnak. Oda kell menni 
a vendéglátósokhoz, fórumot kell 
tartani. Vegyük le a napirendről 
ezt a pontot, legyen egy párbe-
széd arról, mit tudnak tenni a 
vendéglátósok, hogy meglegyen 
a lakók nyugalma”.
Huber László polgármester a napi-
rendről való levételt elkésett javas-
latként értékelte, mert ilyen aján-
lásra a képviselőnek korábban lett 
volna lehetősége. A városvezető 
kiemelte, hogy „nagyon fontos az 
előterjesztés, amely érzelmeket, 
indulatokat kelt.  Vannak ebben 
közvetlenül érintettek mindkét 
oldalról”. Kőszeg turizmusa nem 
azon áll vagy bukik, hogy éjszaka 
csak hajnali két óráig lehet italozás 
mellett szórakozni. Indoklásban ki-
fejtette, hogy jóval nagyobb város-
okban is szabályozzák ezt a kérdést. 
„A lakosság felől jött az impulzus, 
nem is kevés, nem is kicsi, hogy 
tegyünk valamit, mert megőrülnek 
egy-egy vendéglői egység környe-
zetében. Ez nem igaz minden ven-
déglőre, de van néhány, és csak 
egységes szabályozással lehet 
korlátot szabni. A tervezett szabá-
lyozás életszerű, mert alig tér el at-
tól, amit a vendéglősök nyitva tar-
tásként bejelentettek. Elsősorban 
a belvárosból és a lakótelepről 

vannak észrevételek, ahol néhány 
tíz méterre működnek a szórakozó 
helyek. Nekünk a lakosság nyu-
galmához, pihenéséhez való joga 
a legfontosabb szempont. Kőszeg 
nem az éjszakai élettel akar a tu-
rizmusra vonzást gyakorolni. Nem 
egyforma a két serpenyő, egyik 
sokkal nagyobb, ez a lakosságé”.
Keszei Balázs jogi értelmezést kért 
a nyitva tartás korlátozásáról, mert 
egy ilyen döntést a testület koráb-
ban már meghozott, amit aztán 
vissza kellett vonni. 
Dr. Zalán Gábor jegyző elmondta, 
hogy a törvényalkotó 2014-ben 
magasabb szintű jogszabályba 
helyezte a nyitva tartás kérdé-
sét, ezért a helyi rendeletet vissza 
kellett vonni. Majd 2016-ban a 
törvényalkotó ismét megadta az 
önkormányzat döntési lehetőségét.  
Kiss Zoltán aggodalmát fejezte ki, 
hogy a randalírozás, hangoskodás 
közterületen folytatódik. Huber 
László polgármester egy konkrét 
vaihingeni példát mondott, amikor 
időn túl a fiatalok hangoskodtak, 
megjelent a villogó autó, és intéz-
kedtek a rendőrök. Rába Kálmán 
kifejtette, hogy ő lenne a legbol-
dogabb, ha záróra után mindenki 
hazamenne: „Ki fogja a zárórát 
betartatni?” – tette fel a kérdést.
A vendéglátósok részéről a Kórház 
utcában lévő Sarki Róka Büfé üze-
meltetője, Torda Anikó szólalt meg. 
A képviselőkhöz került előterjesz-
tésben munkanapokon a reggeli 
nyitási időpontra 6.00 óra volt 
meghatározva. Számára az öt óra-
kor való nyitás jelentős forgalmat 
hoz a munkába indulók vásárlása 
révén. A szendvics kiadása pedig 
nem okoz senkinek sem zajterhe-
lést. Huber László a reggeli nyitás 
öt órára vonatkozó szabályozását 
indokoltnak látta.
Horváth Csaba a Rajnis utca lakó-
jaként szólalt meg, aki a Poncich-

ter borozó mellett lakik. Szerinte a 
korábbi vállalt tízórás zárást sem 
tartották be, fél egykor kitódultak 
az utcára a vendégek. Tönkre te-
szik az éjszakai nyugalmat, így van 
hét közben és hét végén is. Majd 
hozzáfűzte: „én eddig azt hittem, 
hogy az emberek hétfőtől pénte-
kig dolgozni járnak”.
Tóth Gábor szerint a hajnalban 
érkező szállító autó is zajt okoz, a 
hétköznapi hangoskodás egy-egy 
esetben fordulhat elő, amelyre az 
előző felszólaló hangos szóváltás-
sal reagált. A képviselő javasolta, 
hogy a hétköznapokra vonatkozó 
éjszakai zárást az előterjesztésben 
lévő 23 óra helyett változtassák 
24 órára. 
Básthy Béla alpolgármester a nyitva 
tartás kérdése mögött azt látta, hogy 
„nem vagyunk tekintettel egymás-
ra, és ezt nem lehet szabályozni. 
Évente egy születésnap zaját még 
elviselem, ha hetente kellene, az 
már zavaró lenne. Senki nem hoz 
létre olyan éjszakai mulatóhelyet, 
amely a lakosság tűrőképességé-
nek megfelel. …Mindig azok miatt 
kell szabályozni, akik a sor szélén 
állnak”.
Plech Tibor csatlakozott az alpol-
gármester véleményéhez, hogy 
a szabályozás nem oldja meg a 
problémát. Majd megkérte az érin-
tetteket, az ebben eljáró hatóságot, 
hogy a zárva tartás legyen ellen-
őrizve. Járőr menjen körbe a város-
ban, és jogsértés esetén intézked-
jen. A közterületen legyen rendőri 
jelenlét a zárva tartás időszakában.
Kiss Zoltán szerint a fiatalok döntő 
többsége nem randalírozni megy, 
de van egy kisebbség, akik az épü-
let előtt hangoskodnak. Nappal is 
isszák a fehér bort a Feketekertnél, 
a Kék Fény mellett, vagy a Hunya-
di-parkban. Szavai szerint mindezt 
hatósági problémának látta. Huber 
László polgármester szerint, ha 
lenne önkormányzati rendőrség, 
mint ahogy Szencen van, akkor 
a hatóság tudná kezelni az ilyen 
helyzetet.

Kámán Z



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX I . ÉVFOLYAM, 7 . S ZÁM   2018 . JÚL IUS  16 .  

6

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Göttinger Pál rendezővel
 A Magyar Rádió gyerekstúdiójától Kőszegig

A Kőszegi Várszínház idei saját produkci-
ója Paul Portner Hajmeresztő című zenés 
bűnügyi vígjátéka, melynek Göttinger Pál 
a rendezője. Mire olvasóink e sorokat ol-
vassák – kegyes időjárás esetén –, már  
három nem mindennapos, de remélhetőleg 
teltházas színházi előadáson is túl vannak.  
Figyelemfelkeltő és sokat ígérő a műsor-
füzetben megfogalmazott beharangozó, 
mely a művet a téma komolysága ellenére 
könnyed, a játékba a közönséget is bevo-
nó darabnak határozza meg. A krimikben 
általában mindjárt az elején elhangzik a 
felügyelő szájából, hogy innen senki egy 
tapodtat sem mehet sehová, mert a gyilkos 
közöttünk van. A vaslogikájú vizsgálat az-
tán mindenkit górcső alá vesz, aki ott van 
a helyszínen. Keresztkérdések és felisme-
rések, titkok és hazugságok, őszinteségi 
rohamok és indulatos dühkitörések vál-
togatják egymást, és nem hagyják a néző 
figyelmét lankadni. Annyira nem, hogy gya-
núja lassan a legkevésbé gyanús szereplőre 
irányul. Mármint a krimikben általában. 
De nem ebben a darabban! Ugyanis ezút-
tal nem dőlhetünk nyugodtan hátra, hogy 
a felügyelő majd felgöngyölíti az ügyet, mi 
meg passzívan tudomásul vesszük a vég-
eredményt. Nem, nem! Ugyanis a kalandos 
bizonyítást ezen az estén a nézőnek ma-
gának kell elvégeznie. Megfigyelnie, bele-
kérdeznie, ellentmondásokra bukkannia, 
hazugságokat lelepleznie. Nyilván a színé-
szek mindent megtesznek, hogy ártatlan-
nak tűnjenek, a felügyelő mindent megtesz 
majd, hogy a néző figyelmét az apró részle-
tekre irányítsa. Amikor kigyúlnak a fények 
a darab kezdetén, és elsötétül a nézőtér, 
még senki nem tudja, ki a gyilkos. Sem a 
színészek, sem a nézők. A darab tulajdon-
képpen nem is darab, hanem egy gondo-
san kidolgozott játékszabály-gyűjtemény. 
Improvizáció, emberismeret, empátia és 
oldott társasjáték nagyszerű színészekkel. 
Az előadásban Epres Attilát, Grisnik Petrát, 
Ullmann Mónikát, Kálid Artúrt, és magát a 
rendezőt, Göttinger Pált is láthatjuk. A ze-
nét pedig most is Némedi Árpád és Sebesi 
Tamás biztosítja. A rendezővel beszélget-
tünk róla magáról, és a darabról.
– Budapesten nőttem fel, Budán. Ott jártam is-
kolába és gimnáziumba is. Tízéves koromban 
kerültem a Magyar Rádió Gyermekstúdiójába, 
ahol az akkor már nem virágzó, de még létező 
hangjátékgyártáshoz képeztek gyerekszínészeket. 
Vadász Gyula, Papp János, Varsányi Anikó, Zoltán 
Gábor, Zsurzs Kati, Andai Kati voltak a tanárok. 
Volt szerencsém olyan nagyágyukkal a mikrofon 

előtt állni, mint Gábor Miklós vagy Tolnay Klári, 
és sokan mások. Az egész délutánt bent töltöttük 
a stúdióban, gyerekkoromban ezzel telt jónéhány 
év. Gondolom, a színházi fertőzés is innen eredhet. 
Sok színész- és rendezőkollégával, akik nálam pár 
évtizeddel idősebbek, és akikkel ma nap mint nap 
találkozom, már dolgoztam valójában, csak ők 
alig emlékezhetnek rám, mert kicsi voltam.   

– Gimnázium után rögtön felvételiztem a Szín-
ház– és Filmművészeti Egyetemre színész és 
rendező szakra is, végül az utóbbira vettek fel, 
itt végeztem 2007-ben.                                   
– Főleg szabadúszóként dolgoztam eddig, bár 
hosszabb-rövidebb időre kötődtem azért helyek-
hez, a Merlinhez, a Bárka Színházhoz, utóbbi-
hoz le is szerződtem később. Utána Kaposvárra 
kerültem. Nagy próbatétel volt, mert ez volt az 
első tartós szerződésem az otthonomtól távol. 
Bár nagyon sok jó barátság köt oda, és a fe-
leségemet, Grisnik Petrát is ott ismertem meg, 
mégis azt éreztem, hogy mennem kell tovább. 
Ezután a Pesti Magyar Színház következett, és 
vele párhuzamosan az Orlai Produkciós Iroda és 
a Momentán Társulat, mindkét csapattal a mai 
napig rendszeresen dolgozom. Most elsősorban a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színháznál vagyok 
főrendező, de a régebbi szövetségeimet is próbá-
lom őrizni, nagyon sokat utazom, de egyáltalán 
nem bánom. Bár az is igaz, hogy most, 35 éves 
koromban érzem úgy, hogy ideje lenne kilépnem 
ebből a kollégista életformából, és elkezdenem 
családi otthonban gondolkozni. De ez a nyár sem 
erről szól még, most mutattuk be az Orlainál a 
Mojo című darabot, pár napra rá már kezdődött 
is Kőszeg. Amit rögtön a nyári fesztiválok követ-
nek majd, szervezőként már tíz éve dolgozom az 
Ördögkatlan Fesztiválnak, illetve általában érin-
tett vagyok a Vidor Fesztiválban is Nyíregyházán. 

Mire ezek lemennek, már kezdődik is a színházi 
évad, vagyis nincs szabadság idén se.
– A Hajmeresztőre rátérve, nagyon ravasz írás-
mű, olyan játékhagyományból keletkezett, mely 
nálunk nem annyira ismert, bár egyre népsze-
rűbb. A stand up-nál kicsit följebb van, de a 
színházasdinál kicsit lejjebb. Egy comedy clubot 
kell elképzelni mondjuk egy kocsma különtermé-
ben, ahol játszani szokták az ilyesmit. A lényeg: 
a nézők inspirációja befolyásolja a történet ki-
menetelét. Ennél a játéknál nem kell attól félni, 
hogy a nézők tönkreteszik „beszólásaikkal”, kér-
déseikkel, javaslataikkal az estet, mert a játszók 
boldogan reagálnak minden váratlan történésre. 
Maga a szerző is számos variációt és befejezést 
megírt, de ő maga sem ragaszkodik hozzájuk. 
Mindenképpen el fogunk érni valamilyen végki-
fejletet, de hogy melyik este melyik variáció lesz, 
azt mi sem tudjuk az előadás kezdetén. 
– A színészeknek minden pillanatban nagyon 
résen kell lenniük. Koncentrációs játék és imp-
rovizáció is csúszik bele. Nagyon fontos, hogy 
a szereplő a karakterből fogalmazzon, mon-
datokat, gesztusokat, mindent. Mindent fejben 
kell tartania, hogy a szereplője mit tudhat, mit 
láthatott. Ha ügyesen csináljuk, a közönség fel-
piszkálódik, elkezd figyelni, hogy téved-e valaki, 
hiszen van köztünk egy gyilkos, valaki hazudik.                
– Attól nem kell tartani, hogy „elmegy” a da-
rab. Ki van az találva, hogy mire kérdezzen rá a  
nézőtéren ülő. A krakéler típus, aki úgy ül be a 
nézőtérre, hogy keresztbe tegyen nekünk, a va-
lóságban nagyon ritka. Az emberek jól akarják 
érezni magukat, játszani akarnak, mintha ka-
tonásdit játszanánk a várudvaron. Kislétszámú 
szereplőgárdával csináljuk a darabot, de a le-
hetséges variációk és kombinációk miatt így is 
nagyon nehéz összetartani az egészet. A legfon-
tosabb, hogy teljes bizalmunk legyen egymás 
iránt, hiszen az előadás igazi vakrepülés. Lehet 
hátat fordítani a másiknak, bízni kell abban, 
hogy jön a segítség, ha kell.                
– Hogy én hogyan válogatom össze a szereplő-
gárdát? Elsősorban Pócza Zoliék ajánlanak ré-
szint azok közül, akik megfordultak itt korábban, 
részint akikre jobban kíváncsiak, s közülük válo-
gatok, illetve azért én is javaslok. A nyári munká-
ra a színészegyeztetés nagyon komplex feladat.
– A műsorfüzetből ugyan nem derül ki, de enyém 
a felügyelő szerepe, én tartom a közönséggel a 
kapcsolatot, én moderálom az előadást. Ez olyan, 
mint egy színészi feladat, de igazából nem az. Van 
jó sok megírt mondatom is, de a dolgom mégis 
az, hogy mederben tartsam a nyomozást és vele 
az estét, a történetet teljesen át kell látnom.
– Még pihenés nem nagyon volt, de ebben a 
képeslap szépségű városban felüdülés még így 
is a munka. Nem beszélve arról, hogy a fele-
ségemmel – Grisnik Petrával – együtt lehetünk 
itt, együtt csinálhatjuk, amit annyira szeretünk, 
ilyen barátságos, vendégszerető emberek társa-
ságában – ez maga a nyaralás!
   Kiss János
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A veszteséget el kell viselni
Közüzemi szennyvízcsatorna hiánya miatt a 
város és az üdülőterület több utcájában egye-
di gyűjtőkbe kerül a háztartásokban keletkezett 
szennyvíz. Nincs csatornázva a város szélén lévő 
több utca (pld: Kálvária utca), és alapvetően a 
hegyoldalban lévő lakóterület. Az ezen ingatla-
nokban keletkező szennyvíz egy részét a tisztító-
ba szállítják, a többi ismeretlen helyre, biztosan 
a föld mélyébe kerül. Ennek a problémáját, a 
szakbizottság álláspontját Kiss Péter ismertette 
június 28-án a testületi ülésen. Arról is beszélt, 
hogy a bizottság javaslatára született meg a 
testületi döntés, amely szerint abban a háztar-
tásban, amely nem csatlakozik szennyvízcsator-
na hálózathoz, ott a felhasznált ívóvíz 60%-át 
szennyvízként kell elszállítani a Szombathelyen 
lévő tisztítóba, és mindezt az ingatlan tulajdo-
nosának dokumentumokkal kell bizonytani. Az 
elmúlt évi adatok szerint az érintett háztartások-
ban 20 ezer m3 ívóvíz fogyott, és ebből 2.400 
m3 került a tisztítóba. Ezek szerint sok szennyvi-

zet kell még elszállítani ahhoz, hogy a kalkulált 
számok érvényesüljenek.
Az akadálytalanul áramló szennyvíz az ivó-
víz bázist veszélyezteti. Az ÁNTSZ 2014-ben a 
hegyoldalban lévő ívóvíz vételi helyekről meg-
tiltotta a hálózat táplálását a fertőzés veszélye 
miatt. Ezt követően dolgozta ki a szakbizottság 
– a szennycsatornába be nem kötött ingatla-
nokra vonatkozóan – a keletkezett háztartási 
szennyvíz kötelező elszállítását. A 2014-es esz-
tendőben 629 m3 került a tisztítóba. Az érintett 
lakosság hozzáállásában jelentős volt a változás 
az elmúlt három esztendőben, de sok még a 
tennivaló. A testületi ülésen elhangzottak sze-
rint, aki nem teljesíti a kötelezettségét, bírságot 
fizet, az elmúlt években 92 alkalommal történt 
bírságolás, a legnagyobb összeg 80 ezer Ft volt. 
Kiss Péter szavai szerint ez nem a város, hanem 
a központi költségvetés bevételét növeli, a bír-
ságolás is a katasztrófavédelem feladatkörébe 
tartozik. Nem a büntetés a cél, hanem Kőszeg 

ívóvíz készletének védelme. Erről beszélt Hu-
ber László polgármester, aki szerint nemcsak az 
unokáinkra kell gondolni, hanem az őket köve-
tő nemzedékekre is. Az emberiség számára az 
ívóvíz egyre nagyobb kincs lesz. 
A beszámoló adatai szerint 2014 óta az ingatla-
nokhoz kapcsolódó egyedi szennyvíztisztító be-
rendezésekre 37 db használatbavételi engedélyt 
adtak ki. Ezen kívül nyolc esetben van folya-
matban létesítési engedély kiadása. (KéV 2017. 
november 14. 9. oldalán arról tudósítottunk, 
hogy a berendezésbe érkező háztartási szenny-
víz öntözésre alkalmas formában távozik onnét.)
Kovács István a Városüzemeltető Kft. igazgatója 
arról beszélt, hogy a szennyvíz szállítását szolgáló 
jármű kapacitása egy éven belül eléri a végpon-
tot. Nagyobb teljesítményű „szippantós traktorra” 
lesz szükség, hogy a növekvő mennyiség szállí-
tását el tudják végezni. 2017-ben 496 helyről 
vittek el szennyvizet a meghatározott köbméter 
áron, és ebből a kft.-nek hétmillió Ft vesztesége 
származott. A feladat jelentősége sokkal nagyobb, 
így a kft.-nek ezt a veszteséget el kell viselni. 

KZ

Traktorral Szombathelyre
A VASIVÍZ Zrt. sajtószóvivőjének tettük fel a 
kérdést: Miért kell Szombathelyre szállítani 
traktorral vontatott tartályban a szennyvizet, 
talán egyszerűbb lenne a szennycsatorna egyik 
aknájába folyatni, onnét pedig elcsordogálna a 
Szombathelyen lévő tisztítóba a többivel együtt.
A következő választ kaptuk:  
„A nem közművel összegyűjtött települési fo-
lyékony hulladék elhelyezéséről a 58/2013. 
(II. 27.) számú Korm. rendelettel összhang-
ban gondoskodik Társaságunk. A rendelet 
kimondja, hogy a bebocsátási pontot a víz-
ügyi hatóság jelöli ki. Ez alapján a Szombat-
hely - Kőszeg regionális szennyvízelvezető és 
tisztítási rendszeren a vízügyi hatóság által 

kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint 
csak a szombathelyi szennyvíztisztító telepen 
van lehetősége Társaságunknak (300 m3/
nap) folyékony hulladékot fogadni.”
Indoklásként még leírták, hogy az összegyűlt 
szennyvíz berothadt, bűzös, és annak  a csator-
nába való leeresztése esetén komoly bűzproblé-
mákat okozna a lakosságnak. A berothadt, vél-
hetően szikkasztott (sűrű) szennyvíz az elvezető 
hálózaton dugulásokat okozhat. A zrt. a csa-
tornahálózaton nem rendelkezik olyan műszaki 
megoldással, ami biztosítja a bebocsátásra szánt 
szennyvíz minőségének, esetleg mennyiségének 
ellenőrzését. A csatornába való bocsátáshoz 
munkaerő sem áll rendelkezésre. 

Ajándék
Az ajándékot el kell fogadni. Ennek jegyében a Dr. 
Nagy László EGYMI területén ’MagikMe Pillangó’ 
elnevezésű mozgássérült és egyéb idegrendsze-
ri sérüléssel élő gyermekek által is használható 
játszótéri eszközt telepítenek. Az ajándékozó a 
„Kincs-Ő” a Csecsemők és Eltérő Fejlődésű 
Gyermekek Fejlesztését és Gyógyítását Támo-
gató Alapítvány, amely ezen kívül további kilenc 
játékot telepít az ország több pontján. Az elfo-
gadó döntéssel a képviselők vállalták a haszná-
latbavételi engedélyhez szükséges vizsgálati díj 
megfizetését, és az ötéves fenntartást.  
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Horgászok
A Kőszegi Sporthorgász Egyesület 
a 3,4 hektáros Csónakázótó és az 
egyhektáros Téglagyári-tó gondos 
gazdája. Az elmúlt évi munkájukról 
számolt be az új elnök, Horváth Fe-
renc május 31-én a képviselőknek. 
Kiss Péter a szakbizottság nevében 
megköszönte az éves munkájukat. 
Huber László polgármester arról 
beszélt, hogy a két tó gondozásá-
val közfeladatot is ellátnak, a tavak 
mellett sétálók is örömöt találnak 
az ottani környezetben. 
A beszámoló tanúsága szerint szá-

mos programhoz, életeseményhez 
nyújtanak technikai segítséget: a 
tavak területe alkalmas leánykérés-
re, és ha ez már megtörtént, akkor 
esküvői szertartásra, és sok más 
programra is. 
A Kőszegi Sporthorgász Egyesület 
a város legnagyobb taglétszámú 
civil szervezete, a nagy csapatot 
2017-ben 538 fő lelkes horgász 
alkotta. Alapfeladat a horgászsport 
fejlesztése, népszerűsítése, igényes 
környezetben horgászlehetőségek 
biztosítása. Egész évben progra-
mokat, különböző rendezvényeket 
szerveznek a tagoknak és a kősze-
gieknek egyaránt. A felnőtteknek 

szervezett horgászversenyek mel-
lett kiemelt szerepet kapnak – az 
utánpótlást biztosító – gyermekek.
A tagok nemcsak horgásznak, 
hanem sok közösségi munkát is 
végeznek. Az elvégzett feladatok 
anyagi hátterét saját erőből, tag-
díjakból, hozzájárulásokból fedezik. 
Az egyesület tisztségviselői, tagjai 
tevékenységüket díjazás nélkül, 
társadalmi munkában végzik. Az 
egyesület a megvalósult fejlesz-
téseket széles körű társadalmi 
kapcsolatok útján tudta létrehozni 
a helyi, környékbeli polgárok, vál-
lalkozók, civil szervezetek és cégek 
támogatásával. 

A testületi ülésen Horváth Ferenc 
elmondta, hogy a Malomárokban a 
víz utánpótlása hektikus, hol több, 
hol kevesebb csordogál a Csóna-
kázótóba. Így gondot okoz a tó 
vízutánpótlása. Huber László pol-
gármester szerint a külső vállalko-
zói kézben lévő zsilip működtetése 
okozza a problémát, a rendszeres 
kapcsolattartás sem hozott ed-
dig igazi megoldást. Az egyesület 
elnöke bejelentette, hogy visz-
szaadják a városnak a büfé és a 
tó közötti területet, mert az oda 
tervezett fejlesztést nem tudják 
megvalósítani.

KZ

Új temető megnyitása elkerülhetetlen
Az elmúlt években csökkent a vá-
rosi halálesetek, illetve a kőszegi 
temetőben örök nyugodalomra 
helyezettek száma. 2015-ben 
még 119 db temetkezést regiszt-
ráltak, majd 2016-ban 99 db-
t, tavaly már csak 96 fő kapott 
végső nyughelyet. Kiskós Ferenc, 
a Vas Megyei Temetkezési Kft. 
vezetője június 28-án a képvise-
lő-testületi ülésen arról beszélt, 
hogy az elmúlt év végi állapotok 
szerint két db urnás sírhely állt 
még rendelkezésre. A temető felső 
bejáratánál lévő urnatemető nem 
használható, mert erre még nincs 
meg a jogi lehetőség. Ezért kér-
te a képviselőket, hogy mielőbb 
történjen meg a terület átminő-
sítése, illetve a nyitvatartási időn 
túl a kapukat zárni kell, így az 
átjárás tilos lesz. „Ezt tudomásul 
kell vennie a lakosságnak” – fe-
jezte ki álláspontját az ügyvezető. 
Számokkal bizonyította, hogy az 

urnás sírhelyekre egyre nagyobb 
szükség van, mert az elmúlt évi 
adatok szerint 70 esetben történt 
ilyen temetkezés, koporsós módot 
26-an választották. 
„Minden évben megteszem, most 
is elmondom, hogy a rendelkezésre 
álló sírhelyek korlátozottsága miatt 
az új temető megnyitása elkerül-
hetetlen” – fogalmazta meg Kiskós 
Ferenc. Mostanra csak az a sírhely 
áll rendelkezésre, amelynek lejárt a 
megváltási ideje.
Az elmúlt évben döntöttek a kép-
viselők arról, hogy a temetők üze-
meltetésére a Városüzemeltetési 
Kft.-t bízzák meg. A kft. igazgatója 
– szakszerű ellátás érdekében – a 
kegyeleti szolgáltatás ellátását a 
Vas Megyei Temetkezési Kft.-nek 
adta át. A nyilvánosságra hozott 
adatok szerint a temetők fenntar-
tása az önkormányzat számára évi 
1,4 millió Ft-ba került.
Kovács István a Városüzemeltető 

Kft. igazgatója arról beszélt, hogy 
a hulladékok elszállítása gondot 
jelent, mert helyhiány miatt csak 
kisebb autókkal lehet a temetőbe 
behajtani. A szemetet lapátolni 
kell, és erre nincs is más megol-
dás. Talán csak az új temető bizto-

sítaná ehhez a feltételeket.
Pénz nem áll rendelkezésre a sok 
százmillió forintos beruházás mi-
att – állapította meg Huber László 
polgármester. Elhangzott, hogy az 
egykori vízmű melletti területet 
jelölték ki erre a célra. Az elmúlt 
évben az elektromos áram csatla-
kozását kiépítették.

KZ  
 

Az Ön szavazatával nyert
TESCO „Ön választ, mi segítünk” 
pályázat 2. fordulójába jutott a 
GesztenyeKék Természetbarát 
Egyesület.  Az áruházakban szavaz-
hattak a vásárlók, a GesztenyeKék 
22.462 szavazatot kapott, ebből 
Kőszegen 14 ezret. Ezzel a máso-
dik helyet szerezték meg a Vakok és 
Gyengénlátók Vas Megyei Egyesü-
lete előtt (39.823 szavazat).  A ter-
mészetbarátok, akik évek óta sokat 
tettek a város érdekében, a hegy-
oldal különböző területeit ápolják, 
köszönik a segítséget. 

Az elnyert támogatásból a „Gesz-
tenye/Bor” tanösvényt hozzák lét-
re, összhangban az önkormányzat 
zártkerti pályázatának célkitűzé-
seivel, a Kálvária-hegy és a Hi-
deg-völgy revitalizációjával. Az új 
tanösvény 4 – 6 interaktív állomás 
segítségével kíván emléket állítani 
a nagyhírű szőlő- és szelídgeszte-
nye-termelésnek, valamint játékos 
formában megismertetni a nagy 
hagyományokkal rendelkező gyü-
mölcstermesztés helyi sajátosságait 
és érdekességeit.
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A felelős kutyatartás szabályai 
Az alábbiakban elsősorban a ku-
tyatartók részére szeretnénk segít-
séget nyújtani a jogszabályok kö-
zött történő eligazodáshoz, hiszen 
egyre többen tartanak – főleg tár-
sasházakban – kedvtelésből állatot.
Kutyánk részére biztonságos, szö-
késmentes elhelyezést kell biztosí-
tani. 
Tilos kistestű ebet (20 kg-ig) 10 
m²-nél kisebb, közepes testű ebet 
(20-40 kg között) 15 m²-nél ki-
sebb, nagytestű ebet (40 kg fölötti) 
20 m²-nél kisebb területen tartó-
san tartani. 
Jogszabály lehetőséget ad korláto-
zott ideig a „láncon tartásra”, de 
2016. január 1-jétől az ebek tartós 
kikötve tartása tilos. Alkalmankénti 
megkötés esetén is oda kell figyelni 
arra, hogy a megkötve tartott állat 
számára is biztosítsunk zavartalan 
pihenést, sérülésmentes mozgást 
és ivóvizet. A lánchossz megválasz-
tásánál vegyük figyelembe a kutya 
méretét: egy kistestű kutyának 4 
m, egy közepes termetűnek 6 m, 
egy nagy testűnek legalább 8 m 

lánchosszban kell gondolkodni. Ha 
a körülményeink csak a kutya 
láncon tartását teszik lehetővé, 
akkor ne tartsunk kutyát!
Az ebet az időjárás káros hatásaitól 
(hideg, napsütés, eső) védeni kell.  
A kutyát úgy kell tartani, hogy 
az lehetővé tegye természe-
tes viselkedését, ugyanakkor a 
környező lakóközösség élet- és 
szokásrendjét tartósan és szük-
ségtelenül ne zavarja. 
Helyi rendelet szabályozza a több 
lakó által használt közös ud-
varon tartott kutya tartásának 
előírásait. Eszerint az ilyen ingatla-
nokon kutya bármely lakó kérésére 
csak elkerítve tartható úgy, hogy az 
udvaron a közlekedést, az onnan 
megközelíthető közös helyiségek, 
kapubejárók stb. használatát ne 
akadályozza. 
Legyen a kutyánk bármilyen jól ne-
velt és szófogadó, az állatvédelmi 
jogszabályok a póráz haszná-
latát közterületen kötelezővé 
teszik, melynek be nem tartása 
szankciót vonhat maga után. 

Póráz nélkül csak a kutyafutta-
tásra kijelölt területen sétáltatható 
eb. Kőszegen az alábbi területek 
tartoznak ide:
• Felső-Gyöngyös-híd és a mini 

gázcseretelep közötti terület 
(a Nemezgyár irányában) – 
időkorlátozás nélkül

• a Kórház utca, a Gyöngyös 
patak és a Malomárok össze-
folyó ágai által határolt ingat-
lan – időkorlátozás nélkül

• az ún. V. ütem területe a Cáki 
út mellett – 17 órától reggel 
7 óráig.

Közterületen az eb tulajdonosának 
biztosítania kell, hogy az eb se 
más állatot, se embert harapásá-
val ne veszélyeztethessen. Ennek 
érdekében szájkosarat kizáró-
lag az egyed jellemzően agresszív 
magatartásának ismerete esetén 
kell használni. Ha csak így tudjuk 
biztosítani, hogy más állatot vagy 
embert ne veszélyeztessen, akkor 
ajánlott a használata.
Egyre több kutyasétáltató tart 
magánál ún. kutyaszettet, de még 

mindig gyakori a kutyaürülék köz-
területen. Kedvtelésből tartott állat 
ürülékét az állattartó a közterület-
ről mindenkor köteles eltávolítani, 
ellenkező esetben szabálysértést 
követ el.
Minden három hónaposnál idő-
sebb ebet veszettség ellen be kell 
oltani, ezzel egyidejűleg kötelező 
az ebek féreghajtó szerrel való 
kezelése. Veszettség ellen csak 
mikrochippel ellátott kutya olt-
ható.
Állatorvossal az adatbázisban re-
gisztráltatni kell, ha az eb elpusztul, 
vagy ha a chippel jelölt eb tartója, 
tartási helye megváltozik. Utóbbi 
azért fontos, mert az elkóborolt eb 
így könnyebben azonosítható.
Az állatok kíméletére vonatkozó 
előírások megsértése közigazgatási 
jogi vagy büntetőjogi szankciót von 
maga után.
Kőszeg Város Önkormányzata ösz-
szeírja a város területén tartott 
ebeket. Az adatbázis feltöltése, 
frissítése folyamatos. Formanyom-
tatvány letölthető a www.koszeg.
hu oldalról.   
 Dr. Zalán Gábor sk.

           jegyző

Nara Thai Massage
KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / off en Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00

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

Traditional Healthy Massage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 Csepreg, Széchenyi tér 13. 

KŐSZEGI AKCIÓ

Farmer Uht Tej
1.5% 1 l 

Coca-cola
vagy Coke Zero
1,75 l, 194Ft/l

Watt Energy Drink
Classic vagy Fehéreper&guava
0,25 l, 580Ft/l

Magyar Tejföl
20%,  330g, 785Ft/kg

Xixo 
Szénsavas Üdítő
Cola vagy Orange vagy Lemon
több ízben
1,5 l, 132Ft/l

Sertés Tarja
csont nélkül 
előhűtött

Csirke Grill 
Belsőség Nélkül 
előhűtött vagy 
fagyasztott Csirke alsócomb 

gyorsfagyasztott, előhűtött 
vagy fagyasztott 

Fornetti Kakaós XXL 

Anni Panni Kefir 
140g, 393Ft/kg

Fornetti Hot-Dog 
150g, 1193Ft/kg 

Kőbányai Sör 
Dobozos 4.3% 0.5l, 358 Ft/l 

1+1 
akció

 1 db vásárlása esetén 
 1 db ajándék

www.7forras.hu
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Áttörték a sziklafalat
Július 5-től két bejárata van 
a Kálvária-hegy lábánál lévő 
Koronaőrző bunkernek. A jú-
niusban kezdődött munkák 
eredményeként újabb húsz 
méter hosszú alagutat váj-
tak a hegy gyomrába. Nem 
új járatot építettek, hanem 
az egykori berobbantás után 
újra feltárták a régit.  A most 
épített bejárat az első stá-
ció irányából indul, és eléri 
– a 22 méter hosszú – régi 
alagutat. A két járat a fotón 
látható lépcsőkön keresztül 
kapcsolódik egymáshoz. Az új 
alagút eléri a 11 méter mély 
kutat is, amelyhez 8 méter 
mélységben csatlakozik. A 
kiépített ablakon keresztül látható 
a kút 1944-ben épített fala, illet-

ve az idén elhelyezett új kútgyűrűk 
is. Ez a kút egykoron a koronaőrző 

bunker szellőzését szolgálta. 
Megvolt ez a csatlakozás 
1945-ben a téglaboltívvel 
kiépített teremmel, azzal, 
amely már egyszer megnyílt 
a turisták előtt. Ez a régi 
csatlakozás még nincs ki-
építve, jelenleg omladék kő 
fedi el. A mostani új járatot 
csertölgy padlóból épített 
boltozat borítja, zúzalékos 
kő a járófelület (kép).
A két bejárat kialakítása a 
bunker szellőzését szolgálja. 
Az elkészülte óta  óriási a 
változás, eltűntek a villany-
vezetékekről a vízcseppek, 
amelyek korábban a prob-
lémák sokaságát okozták.    
A párásodás megoldására adott 
lehetőséget az alpannonia® plus 
pályázat, ennek segítségével épült 
meg a második bejárat, illetve a 
domboldalon majd lépcsőt alakíta-

nak ki. Rendbe teszik, parkosítják a 
környezetet. A tervek szerint 2019-
ben látogatható lesz a Koronaőrző 
bunker.

KZ 

Magasított betonfal
Nem volt biztonságos a „Hármas-
padtól” a Poncichter gazdák szőlő-
ihez vezető mélyút. A Szulejmán-
kilátóhoz vezető út előtt a sziklafal 
omlásveszélyessé vált, a magasban 
egyik kőtömb is omlásveszélyt je-
lentett. Ezért június elején lezárták 
az utat, és megkezdődött a rendbe 
tétele. A fotón látható oldalfalból 

kivágták a növényzetet, eltávolítot-
ták a szikladarabokat, és biztonsá-
gossá tették a rézsű meredekségét. 
A domboldalra műanyag hálót épí-
tettek be, amely akadályozza, hogy 
a csapadékvíz lemossa a földet. Az 
út mellett egy magasított betonfa-
lat építettek. Ezzel biztonságossá 
vált a közlekedés.        

Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

Útvonal        Időpont
Szeder utca 15:50-15:53 
Fenyő utca 15:54-15:59 
Temető utca 16:00-16:05
Bercsényi Miklós u. 16:06-16:15
Károlyi Mihály utca 16:16-16:32
SOS-Gyermekfalu 16:33-16:39
Sigray Jakab utca 16:40-16:49
Rómer Flóris utca 16:50-16:59
Velemi út 17:00-17:25
Űrhajósok utca 13. 17:26-17:55
Írottkő utca 7-9.  17:56-18:04
Írottkő utca 11-13.  18:05-18:12
Deák Ferenc utca 18:14-18:20
Rohonci út 44.  18:22-18:30
Rohonci út 46.  18:31-18:36
Űrhajósok utca 21.  18:37-18:42
Űrhajósok 17.  18:43-18:47
Űrhajósok 15.  18:48-18:51 
Faludi Ferenc utca 18:52-18:57
Gyöp utca 18:59-19:04 

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!

SZOMBAT kivételével naponta!

A m
ozgó árusító

 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

VASÁRNAP IS!
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Várták az anyukák
„Sokkal jobbat kaptunk, mint amit 
vártunk” – fogalmazta meg július 
6-án Kinga anyuka az előző na-
pokban átadott kőszegfalvi játszó-
téren. Aznap még a Városüzemel-
tető Kft. dolgozói hoztak ide egy 
kocsi homokot, így újdonságként 
élvezhették a gyermekek a ho-
mokozást. Több édesanya figyelte 
a gyermekek örömét. Elmondták, 
hogy az új játékokat június 27-
én szerelték fel, járófelületként 
kavicságyat alakítottak ki. Várták 

az anyukák a felújított játszóteret. 
Azt is megnézték az interneten, 
hogy egy-egy mászóka ára óriási 
összegbe kerül. A gyermekeket a 
mászás ennél jobban érdekelte, a 
fotózás kedvéért egy percre meg-
pihentek: Felső sor balról: Ma-
tyi, Benedek, Abél, Kitti, alattuk: 
Olivér, alsó szinten, létrán: Leila, 
mellette a rácson: Kevin és Dávid. 
A kicsi Délia csak kavicságyról is-
merkedik az új játékkal.

KZ

Június 12-én Gadó Gábor vezette 
el Kőszegre az új Mercedes Spinter 
mentőautót. A mentőállomás ve-
zetője a betegek érdekeit szolgáló 

hasznos ajándéknak nevezte az új 
járművet az egyhónapos tapaszta-
lat alapján. Szolgálja a mentősö-
ket, és a szakszerű betegellátást. 
Automata váltó, navigáló rendszer, 
digitális légkondicionáló, fűtőrend-
szer működik benne. Garázsban, 
pihenő időszakban elektromos 
hálózatra kapcsolják, így riasztás 

esetén a belső tér és a dieselmo-
tor is üzemmeleg állapotból indul. 
Gyógyszer-, készüléktároló rend-
szerét a mentőszolgálat igénye 

alapján alakították ki, biztosított az 
oxigénellátás is. A betegszállító ágy 
légpárnás, a sérült szállítását rossz 
utakon is biztonságossá teszi. A 24 
órás szolgálatot ellátó Mercedes 
Spintert jelző és oldalfényszórókkal 
szerelték fel az éjszakai mentés ér-
dekében.

KZ

Mercedes mentőautó

Új  kerítés – mikor?
Június 30-án délelőtt a KFC labda-
rúgói „speciális edzést” tartottak, 
a sportpálya lebontott kerítésének 
tégláit szórták a kisteherautóra, 
majd elszállították a Hulladékud-
varba. Cél az új kerítés építése, 
amelyre az MLSZ által kiírt pályá-
zat ad lehetőséget. A közel ötmilliós 
beruházás önrésze 30%, amelyet 
az önkormányzat vállalt magára a 

testületi döntés alapján. A kerítés 
megépítése érdekében rendezett 
területet kell átadni az építőknek. 
Ebben részt vett a Városüzemeltető 
Kft., markológéppel betonoszlopo-
kat, fagyökérzetet távolítottak el. A  
kerítés építéséhez a jogot országo-
san egy cég nyerte el, de a mun-
kakezdés időpontjáról július elején 
még nem volt információ. 
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Polgárőrök és a légibázis
A Kőszegi Polgárőr Egyesület július 
20-án tartja a közgyűlését, új ve-
zetőséget választanak. Méhes Lajos 
elnök beadja a lemondását, és nem 
kéri a következő ciklusra a vezetői 
megbízást. Szavai szerint a lerom-
lott egészségi állapota miatt pihe-
nésre van szüksége, de a háttérben 
mindig ott lesz, ha segítségre lesz 
szükség.
1999-ben öltötte magára a pol-
gárőr egyenruhát, 12 évig látta el 
az elnöki teendőket. Nemcsak az 
önkéntes munkát végző kollégái, 
hanem ő is sokszor megtankol-
ta a saját pénzéből az egyesület 
autóját. Álláspontjuk szerint: ha 
vállalták a polgárőr szolgálatot, 
a járőrözést, akkor el is indulnak 
saját benzinjükkel is. Méhes Lajos 
2018 márciusában kért támogatást 
a képviselő-testülettől a második 
félévre, mert az abszolút pénzhiány 
miatt biztosan nem lehet vállalni 
ezt a feladatot, A képviselők 200 
ezer Ft támogatásról döntöttek, az 
augusztusi Ostromnapokra már eb-
ből a pénzből tankolnak. 

Méhes Lajosnak ritka szerencsében 
volt része májusban, hiszen a Szom-
bathelyi Rendőrfőkapitányságtól 
kapott az egyesület egy négy és 
fél éves Opel Astra gépkocsit, tip-
top felújítva. A „polgárőrség” felirat 
jelzi, hogy a benne ülők önkéntes 
közfeladatot látnak el.
Nem szerencse, hanem ter-
mészetes, hogy Méhes Lajos 
munkáját az évtizedek alatt 
többször elismerték. Meg-
kapta az Év Polgárőre címet, 
a Polgárőr érdemérem Arany, 
Ezüst, és Bronz fokozatát, 
Dicsérő oklevelet a Kősze-
gi Rendőrkapitányságtól, a 
Kőszegi Önkormányzattól, 
valamint a Szombathelyi 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságtól. Az elnöksége alatt 
nyerték el az Év Polgárőr 
Egyesülete címet.
Minden polgárőrnek, kü-
lönösen Méhes Lajosnak 
köszönet jár az elvégzett 
munkáért.  A távozó elnököt 
arra kértük, beszéljen a kez-

detekről, azokról a katonaévekről, 
amelyeket Kőszegen töltött.
1972 decemberében költözött 
családjával Kőszegre Budapest-
ről. Zászlós rendfokozatban a 
Keresztkút felett lévő Táborhegy 
rádiólokációs megfigyelő állomá-
son dolgozott, de a városban lakott, 
mint a többi altiszt. A manőverező 
csoportban figyelte a rádiójeleket, 

ha adást észlelt, átadta a felderítők-
nek, akik több – akkor még ellen-
séges népek – nyelven is beszéltek. 
Az általuk hallott információ már a 
hadvezetés felé ment. A Táborhegy 
kiváló pont volt a rádiófrekvenciák 
fogadására, észlelték a Földközi-
tenger felett lévő repülőgépeket 
is, és az Andrews légitámaszpont 
vadászgépeinek jelzéseit is. Amikor 

az USA katonái 1995-ben 
megérkeztek Taszárra, a kő-
szegi Tábor hegyen mindig 
ismerték az ott zajló repü-
lőgép forgalmat. Vették a 
DV1 jelzést, amely akkor az 
amerikai elnök, Bill Clinton 
érkezését jelentette Taszárra 
2016-ban. A Táborhegyen 
szolgáló altisztek lehető-
séget kaptak arra is, hogy 
az amerikai légibázis éle-
téről helyszínen kapjanak 
információkat. Ezt köve-
tően Méhes Lajos még két 
évig dolgozott katonaként, 
1998-ban ment nyugdíjba. 
Akkor már elkezdődött a Tá-
borhegy, mint katonai bázis 
leszerelése. 

Kámán Z

Az ügyiratokat a levéltárban őrzik
Július 5-én kibővített „szakmai 
körben” is birtokba vették a Kősze-
gi Járási Ügyészség felújított, Kos-
suth utcában lévő épületét. A be-
ruházásra vonatkozó közbeszerzési 
eljárást követően, március 12-én 
adták át az épüle-
tet a kivitelezőnek, 
majd négy nappal 
később már dolgoz-
tak az építők, a hét-
végeken is, hogy a 
szoros határidőt tar-
tani tudják. A felújí-
tás közel húsz millió 
Ft-ba került. A kor 
követelményeinek 
megfelelő munka-
helyet alakítottak 
ki az itt dolgozó két 
ügyész, és munka-
társai számára. Dr. 
Simon József fő-
ügyész megköszön-
te az önkormány-
zatnak, a jelenlévő 

városvezetésnek az építés idősza-
kában nyújtott segítséget. Azokban 
a hetekben az ügyészség a Város-
üzemeltető Kft. irodahelyiségeiben 
működött, így változatlan intenzi-
tással tudták folytatni a munkát. 

Mindez az „együttgondolkodást” 
is igazolta, és annak fontosságát, 
hogy az egykori táblabíróság foly-
tatásaként Kőszegen a bíróság és 
az ügyészség 1993. április 6-án 
megkezdte működését. Az elmúlt 
25 évről beszélt Dr. Kordé Csaba 
vezető ügyész, aki az indulástól irá-
nyítja a Kőszegi Járási Ügyészséget. 
Őrzi az épület átadásakor átvágott 
nemzeti színű szalag egy darabká-
ját, és nagyon indokoltnak érezte 
az épület felújítását. Az elvégzett 
munkafázisokról fotódokumentá-
ció készült, amelyet bemutatott a 
jelenlévőknek.
Az átadást követően megnéztük a 

négy irodahelyiségből, és kiszol-
gáló egységekből álló 72 m2-es 
ügyészséget. A számítástechnika 
nagyobb teret kapott azért is, mert 
2018. január 1. napjától a hatósági 
munkában a papíralapú ügyintézés 
megszűnt. Az ügyészség, a bíróság, 
a rendőrség egymás közötti irat-
váltása elektronikus formában tör-
ténik. Fontos az új irattár, amelyet 
dr. Andor Szabolcs a Vas Megyei 
Törvényszék elnöke biztosított az 
ügyészség számára, és amelyért Dr. 
Kordé Csaba vezető ügyész köszö-
netét fejezte ki. A régi ügyiratokat 
legalább 15 évig meg kell őrizni, ezt 
követően a rendelkezések szerint 
vagy selejtezésre, vagy a levéltárba 
kerülnek az utókor számára.

KZ           

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

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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egész világot beutazta,  megta-
nult olaszul, franciául, spanyolul, 
németül és angolul. 1919-ben a 

AKTU
ÁLIS

Utcanevek: Kincs apát köz
A 10/2004.(II.3) képviselő-testület 
határozata szerint: a Szent Jakab-
templom és Szent Imre-templom 
közötti közterület neve: Kincs apát 
köz. Talán Kőszeg egyetlen közterü-
lete, ahol senki sem lakik. Az akkori 
előterjesztés szerint gesztus értékű 
az elnevezés, egy táblát kellene 
kitenni az apát úr tiszteletére. Ez 
még várat magára. A Kőszegi Pol-
gári Kaszinó 2010-ben emléktáb-
lát állított a templom falára: Kincs 
István (Felsőőr, 1867. december  
20. – Kőszeg, 1942. június 2.)
1899-től halálig volt Kincs István 
Kőszeg apátplébánosa, újságíró, 
prózai művek, színdarabok írója. 

Sokat tett a városért. A teljesség 
nélkül: Megalapította a Kőszegi 
Hitelszövetkezetet, Keresztényszoci-
alista Munkásegyletet, Emericanum 
irodai, nyomdai Rt. és könyvkeres-
kedést, katolikus nyomdát létesített. 
Kőszegi Bortermelők Önsegélyező 
Pinceszövetkezetének vezetője volt, 
kortársai a borok remek szakértő-
jeként ismerték. Hosszú éveken át 
vezette a kőszegi tanítóképzőt, a 
Szent István Akadémia rendes és 
tiszteletbeli tagjává is választották. 
Vezetőségi tagja a Chernel István 
alapította Országos Állatvédő Egye-
sület Kőszegi Fiókegyesületének. A 
korabeli KéV újság is ír arról, hogy 

Gratulálunk!
Június 15-én Pálóczi Ildikó védőnő 
Miniszteri Elismerő Oklevelet ve-
hetett át Budapesten a Duna-pa-
lotában.  Kisgyermekes édesanyák 
és mások által is jól ismert Ildikót 
munkája alapján a járási és megyei 
szakmai vezetés terjesztette fel a 
kiemelkedő elismerésre. 

Gratulálunk! Ezt sokan mások is 
megtették Pálóczi Ildikó közösségi 
oldalán. A mostani kitüntetés foly-
tatása a 2017-ben Semmelweis-
nap alkalmából kiérdemelt Vas 
megyei elismerésnek. 
Ildikó 1990-ben végzett Buda-
pesten az OTE Egészségügyi Főis-
kolai Karán, ahol védőnői okleve-
let szerzett. Először Vas megyében 
a bői körzetben, majd Győr mel-

lett dolgozott. Kőszegen a váran-
dós édesanyákat, kisgyermekeket 
gondozza 2000. január 1-től. Je-
lenleg több mint 40 utcában 200 
gyermek ellátásához ad szakmai 
tanácsokat. Ildikónak szívügye 
az anyatejes ellátás, a szoptatás 
fontossága. Kiváló a kapcsolata a 
szülőkkel és gyerekekkel. Elmon-

tanácsköztársaság kiki-
áltásának napján elfo-
gatóparancsot is kiadtak 
ellene, lefogták, mert 
az akkori indoklás sze-
rint Kőszegen kudarcba 
fullasztotta a Károlyi 
kormány kormánybizto-
sának törekvését, mely 
Kőszeget is a később 
Burgenlandnak nevezett 
tartományába szerették 
volna bekebelezni.
Több emlék őrzi nevét: 
Kincs-villa, Kincs-pihe-
nő, s a Hidegvölgy lábá-
nál emléktábla.

Plechl Ildikó
A kép Németh János festményé-
nek egy részlete

dása szerint igazi örömet nyúj-
tott számára, hogy első kőszegi 
csecsemőit idén már az érettségi 
tablókon láthatta vissza. 
Kívánjuk, hogy munkája továb-
bi sikereket és elismerést hozzon, 
mert szakmai hozzáértése, türelme 
kiváló. 

Plechl Ildikó
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Építkezés – Ostromnapok
A Liszt Ferenc utcában a tűzoltó-
autóknak szánt, alig szerkezetkész 
állapotú három garázs egy évtized 
óta üresen tátongott. Ezen a terü-
leten épül meg augusztus 31-ig 
a Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság 
új telephelye. Július 5-én az esti 
órákban itt beszélgettünk Szár-
nyas János vállalkozóval, akinek 
a cége kapta a megbízást az épí-
tésre. Tapasztalt vezetőként beszélt 
az épület jelenlegi, illetve majdan 
kész állapotáról. A régi, negyedkész 
garázsok aljzatát elbontották, új te-
tőszerkezetet kapott az épület és a 
nyílászárók cseréje is folyamatban 
van. A fotó jobb oldalán látható ga-
rázst két méterrel megtoldják, hogy 
a létrás autó is elférjen. A garázs 
padozata acélhálóval erősített szik-
laszilárd beton lesz. A három blokk 
belül egy légterű, melynek hátsó 
részén egy tömlőszárítót alakíta-
nak ki. A nagy garázsoktól jobbra 
található a kazánház, illetve továb-
bi három kisebb gépkocsibeálló, 
amelyek műhelynek is alkalmasak 
lesznek. A garázsépületektől balra 
lévő új igazgatási épületet tavaly 
ősz végén kezdték el építeni, az 
önkéntes tűzoltók számára itt majd 
minden rendelkezésre áll. Legfon-
tosabb a tágas ügyeleti szoba, és az 
ehhez kapcsolódó – a működéshez 
elengedhetetlenül szükséges – ki-
szolgáló helyiségek. Lépcső vezet 
az emeletre, ahol oktatási, közös-
ségi tér szolgálja majd a tűzoltókat. 
Az udvaron a parkolók térkövezet-
tek, az utat pedig aszfalt borítja, 
bőven biztosítva az autóknak a 
mozgásteret. Már beépítettek egy 
75 m3-es tűzivíz tartályt, amely az 
épület tűzbiztonsági előírásai miatt 
szükséges. Az utcafrontban majdan 
automata kapu segíti, illetve korlá-
tozza a közlekedést.
– Elkészül határidőre? – kérdez-
tük Szárnyas Jánost.
– Az átadás közeledtével több 
építkezés helyszínéről csoportosí-
tok át annyi kollégát, amennyit az 
aktuális feladatok megkövetelnek. 
Mindenhol rövid határidőkkel dol-
gozunk, de a munkákat befejezzük 
a kért időpontra. 
– Hogyan alakulnak a kft. meg-
rendelései?
– El kell választani a múltat, a 
jelent és a jövőt. Az építőiparban 

2013. tájékán csökkent a munka, 
2016-ig gyér volt a megrendelés. 
Majd 2017-től sorozatban jöttek a 
lehetőségek, az év vége felé már 
lekötöttük a kapacitásunk nagy 
részét. Most 2018-ban már teljes 
kihasználtsággal működünk, több 
a munkalehetőség, mint amit el 
tudnánk végezni, és ez úgy néz ki, 
így marad 2019-ben is. Aztán nagy 
kérdés, hogy mit hoz a 2020-as 
esztendő, nem tudhatjuk: hogyan 
alakulnak az EU-s projektek, de 
valószínűleg csökkennek a beru-
házások. Az építőipari szolgáltatás 
5%-os Áfá-ja csak 2019. év vég-
égig biztos, és jelenleg nem tudjuk 
mi lesz ezután a lakásépítésekkel.
– Van elegendő dolgozó a mosta-
ni munkákhoz?
– Nekem szerencsém van, mert, 
amikor kevesebb volt a munka, ak-
kor is összeszedtünk annyit, hogy a 
kollégák megmaradtak. Mostanra 
néhány új ember érkezett, de tud-
nánk még felvenni szakembereket. 
– Távolabbi vidékekről érkeztek, 
vagy innét a közeli településekről?
– Kőszegről, Kőszegszerdahelyről 
és Perenyéből jöttek hozzánk az 
új dolgozók. Az alvállalkozók is 
itt a környéken élnek. A jó képes-
ségekkel rendelkezők csak akkor 
maradnak meg tartós partnerként, 
ha kevés munka esetén is kapnak 
megbízást, illetve ha mindig idő-
ben megkapják a járandóságukat. 
A régi alvállalkozókra mindig lehet 
számítani, igaz előtte több hónap-
pal korábban egyeztetni kell az 
időpontot. Az elvégzendő munkák 
egymásra épülnek, és csak akkor 
lehet a határidőket teljesíteni, ha 
mindenki tartja a szavát. 
– Az elvégzett munkátok minősé-
ge mindenkor garantált?
– 1996-ban kezdtem a vállalkozá-
somat. Azóta olyan kivitelezésünk 
nem volt, amely komoly vitára 
adott okot. Ha a megrendelővel 
rendszeresek a találkozások, akkor 
a menet közbeni nézetkülönbsé-
geket el lehet simítani. Átnézzük 
az elvégzett munkát, és az adódó 
problémákat megbeszéljük. A cé-
lunk mindig az, hogy a megrendelő 
tervtől eltérő, de megvalósítható 
igényét is teljesítsük. Arra törek-
szünk, hogy az épületek átadásánál 
minimális legyen a hibajegyzék. A 

tűzoltóság épületét a város tervez-
tette, a tűzoltókkal egyeztetve, az 
ő igényeiket is felmérve. Az épület 
későbbi használói a kezdetektől 
folyamatosan figyelemmel kísérik 
az építkezést, beszélgetésünk előtt 
is három tűzoltó volt a bejáratnál. 
Dolgozik az építkezésen tűzoltó 
család tagja is. Nekem is az a jó, ha 
olyan emberek lapoznak, festenek, 
vagy felügyelik a munkálatokat, 
akik kötődnek ahhoz az épület-
hez, munkához. Így van ez a többi 
építkezésnél is. Horvátzsidányban 
nemrégiben mi újítottuk fel az óvo-
dát, és nagyon jó érzés volt, hogy 
sikerült egy helyi festő vállalkozót 
is bevonnunk. 
– Úgy tudom, a szakmát kőmű-
vesként kezdted!
– Kőszegen, az egykori Kossuth 
Zsuzsanna iskolába jártam általá-
nosba, négy osztálytársam válasz-
totta a kőműves szakmát, nekem is 
megtetszett. Úgy tudom, mostanra 
közülünk már csak egyedül én ma-
radtam az építőipar területén. A 
tanulmányaimat a technikumban 
folytattam, majd később felelős 
műszakivezető, műszaki ellenőr 
képesítést is szereztem, valamint 
mindenféle munkagépről letettem 
a vizsgát és autóbuszt is vezethe-
tek. Ha elment a cégtől egy teher-
gépkocsi vezető, vagy gépkezelő, 
akkor őt egy nap alatt nem lehetett 
másként pótolni. 
– Az építkezések miatt 24 órás 
szolgálatban vagy?
– Azért próbálok magamra vigyáz-
ni. Reggel hatkor kezdek, este hét-
kor már mindig otthon vagyok. Ha 
időm engedi sportolok, Bozsokon 
futballozok. Egy idő után hozzá 
lehet szokni ahhoz, hogy nem min-
denen idegesítem fel magamat. 
Nagyon nagy dolognak kell történ-
ni, hogy kiabáljak. A problémákat 
higgadtan kell megoldani, ha min-
denki feszült, abból nem születik 
jó eredmény. A hibáknál az okot 
keresem, és a megoldást. Ezt a 

szemléletet otthonról hoztam, mint 
ahogy azt is, hogy olyan dolgokat is 
végezzek a munka mellett, amely 
valamennyire feltölt. Ilyen a Pusz-
tacsói Malacfesztivál, a Lukácsházi 
Böllérverseny, és még rengeteg 
különféle program, amelyeken 
általában az ipartestület tagjaival 
veszünk részt. Az Ostromnapokra 
is több napot rászántunk. Mindig 
nagy feladat volt, elfáradtunk, de 
feltöltött.
– Idén is lesznek Ostromnapok! 
Nélküled! 
– Idén változás lesz. A korábbi 
években ötleteltünk már az év ele-
jétől, aztán többen kézbe vettük a 
dolgokat, hogy minden úgy történ-
jen, ahogy annak lennie kell. Azt 
csináltuk meg, amihez értettünk: 
csapatokat szedtünk össze, eszkö-
zöket készítettünk, tábort vertünk, 
ahol a vendégeket is szívesen fo-
gadtuk. Figyeltünk arra, hogy min-
den a legnagyobb rendben menjen. 
Az idei évben ez egy kicsit hiányzik 
majd. A társaimat megkértem, 
hogy legyenek ott, képviseljék az 
iparosokat. Az eszközeink is mind-
mind ott lesznek, amit az évek so-
rán elkészítettünk és használtunk. 
Az ostromhétvége előkészítésében 
részt veszek, de a játékban, har-
cokban már nem, nem leszek a 
várfalon. Nagyon egyszerű ennek 
az oka: félig nem lehet csinálni, 
vagy végig viszem szívvel lélekkel, 
vagy adok lehetőséget másoknak. 
A jövőben senki más nem tudja 
ezt ugyanígy csinálni, de másként, 
sokkal jobban nagyon is lehetsé-
ges. Talán a nézők kívülről nem 
látják, hogy az ostrom veszélyes 
játék, ahol komoly sérülés is lehet-
séges. Figyelni kell az emberekre, 
kerülni kell a túlságosan veszélyes 
szituációkat. Ez egy olyan összjáték 
a támadók és védők között, amit 
mindkét oldalról irányítani kell. Az 
idei évben a külső segítő szerepét 
vállalom.

Kámán Z  
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Az egykori Lukatex textilüzem 
területén lévő épületek elbontá-
sáról döntött a képviselő-testület. 
A nagy csarnoképület és a régi 
kastély épülete megmarad, de a 
többi elbontásra kerül szeptember 
végéig. A munka elvégzésére a Bo-
rostyán Rec Kft. kapott megbízást.  
A Tanács utca, Nagycsömötei 
utca és a Tolnay S. utca (87-es 
főútig) zárt csapadékvízelvezetés 
kiépítéséről döntöttek a képvise-
lők. További fejlesztés lesz, hogy a 
Nagycsömötei utca és a Tolnay S. 
utca egyoldali járdaépítés terveinek 
elkészítéséről is határozatot hozott 

a testület. Az engedélyezési tervek 
az év végéig elkészülnek.
A képviselő-testület a LED-es 
közvilágítás kiépítés lehetőségét is 
mérlegeli. Az ezzel kapcsolatos elő-
készítés elkezdődött.
A Dr. Tolnay S. Általános Isko-
la területén is több a változás. Az 
iskola épülete, a sportpálya és az 
udvar a tankerület koordinálásával 
újul meg. A Szárnyas Kft. kivitele-
zésében épül 185 m2-es melegí-
tő-tálaló konyha és iskolai étkező  
Gyöngyösfalu és Lukácsháza ön-
kormányzatok beruházásában. 
Az alpannonia® plus projekt ke-

retében a szőlőhegyi kilátó alatt 
megvalósuló Ökoturisztikai láto-
gatóközpont kialakításának kiviteli 
tervei elkészültek, megkezdődtek 
a pályázat kiírásának előkészítése.
A Lukácsháza Falunap 2018 ren-
dezvényen szerepelt a csíkkozmási 
BOJZÁS Néptáncegyüttes is. A 
vendégszereplés a Bethlen Gábor 
Alapítvány elnyert pályázatának 
köszönhetően valósulhatott meg. 
A pályázat keretében a testvérte-
lepülés kapcsolatok a kulturális te-
rületre is kiterjednek. Októberben a 
nyugdíjas klub színjátszói vendég-
szerepelnek majd Csíkkozmáson.
A SCHOTT Lukácsháza SE 
TAO-s pályázatának köszönhetően 
elkészült az edzőpálya világítása és 

megvalósulás előtt áll a sportpálya 
szennyvízelvezetése is. 
Elkészült a kisméretű műfüves 
pálya a sportpályán. Az önkor-
mányzat az MLSZ TAO pályaépítési 
programjának köszönhetően 32,3 
MFt-ból építette meg a pályát, 
amelynek az önrésze 7,1 MFt volt. 
A pálya debütálását július 13-án 
tartották villanyfény nél, hét csapat 
részvételével. A hivatalos pálya-
avató augusztusban lesz.
Megtörtént a TOP energetikai 
nyertes pályázat szerződésének alá-
írása, amely keretében a Közösségi 
Ház energetikai felújítása valósul 
meg. Augusztus 31-ig kell elkészülni 
a kiviteli tervnek, majd a közbeszer-
zés eljárás után kezdődhet az építés.

Lukácsháza hírei

Miről is szól a Falunap?
Kőszegpaty: A Falunap egy olyan 
össznépi találkozás, ahol a telepü-
lésen élő minden lakos családjával 
együtt tartalmas szórakoztató ün-
nepségen vehet részt.  
Kőszegpatyon 2018. július 7-én 
tartottuk a Falunapot, amely a 
Himnusz hangjaival és Májerhoffer 
Attila polgármester úr köszöntőjé-
vel kezdődött 14 órakor. Hagyo-
mányosan az óvodások énekeltek, 
táncoltak, majd a Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes tagjai a tűző nap-
ra fittyet hányva fáradhatatlanul 
ropták a táncot. Irigykedve néztük 
könnyed mozgásukat. A Lufi együt-
tes műsorát, az Orfeum Vándorszín-
pad sanzon és operett bemutatója, 
majd a Varnyú Country Együttes 
dinamikus zenéje és éneke követte. 
A műsorszámok alatt a gyerme-
kek számára folyamatosan ren-
delkezésre állt az ugrálóvár, a 
Lufibohóc. A Nemescsói Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tűzoltói és au-
tójuk is nagy sikert aratott a gyer-

mekek körében. A falu fagylaltja 
is „házhoz” érkezett, a gyermekek 
jó kedvét két-két gombóc tovább 
erősítette. 
A vállalkozó szellemű felnőttek 
pálinka felismerő versenyen vettek 
részt. Négyfélét kóstolhattak, a leg-
több találatot elérők arany, ezüst és 
bronz fokozatú oklevelet kaptak.  
Nem tudom megítélni, hogy a két 
fődíj (30 kg-os malac és egy Televí-
zió készülék) vagy a tombolajegye-
ket árusító csinos lány ösztönözte-e 
jobban a tombolajegyek vásárlá-
sát. Népszerű volt a sétakocsikázás. 
A programok hatására egyre töb-
ben lettünk, kitartó volt a falu 
apraja nagyja! A bőséges vacsora 
18 órakor kezdődött. Került az asz-
talokra sütemény is. Megint nem 
nyertem semmit, vagy jaj hogy vi-
gyem haza? kérdések után kezdő-
dött a hajnalig tartó bál.
Élményekben gazdag volt a Falu-
nap. Köszönjük a szervezőknek!

Milos Lászlóné

VID
ÉK

Kitüntetések
Lukácsháza: Július 14-én tartot-
ták a Falunapot a Közösségi Ház 
udvarán felállított óriás sátorban. 
„Kell egy csapat” – mondta Vi-
rág János polgármester, majd a 
részleket említve elhangzott, hogy 
egyesületek, közösségek viszik 
magukkal a falu kulturális életét. 
Tevékenységük meghatározó. Je-
lentés segítséget adott Ágh Péter 

országgyűlési képviselő, közremű-
ködésével valósul meg a Közös-
ségi Ház energetikai felújítása, az 
iskolai melegítő-tálaló konyha és 
étkező beruházása. 
A déli ebédhez hat önkéntes férfi 
és nő főzte a hat kondér ételt, az 
előkészítést, az étkeztetést a Bo-
szorkányok Egyesülete vállalta 
magára. A 16 éve tevékenykedő 
Borbarát Hölgyek megszervezték a 
„Falu bora” versenyt. A Csömötei-
hegy 32 bora közül Schreiner 

Gábor Rizlingszilváni nemes itala 
kapta meg az elismerő címet, il-
letve a vörös borok közül az Albert 
Családi Pince Ökör Vér bora visel-
heti egy éven át.
Az önkormányzat által adomá-
nyozott „Lukácsháza Községért” 
kitüntető oklevelet ketten kapták 
meg. Előszőr dr. Jónás Zsigmond, 
aki gyermekkora óta részese a 
falu életének. Rendőrkapitányként 
is figyelmet fordított erre, nyugdí-
jasként sok tevékenységet végez 
és szervez, meghatározó a szerepe 
a színjátszók között. Másodszor az 
idén húsz esztendős Szent Márton 
Templom Énekkar képviseletében 
Simkó Zsuzsanna karnagy vet-
te át az oklevelet. Az énekesek a 
templomi szolgálatukat két falu 
közösségi életében való részvételre 
bővítették.
A Falunap a programok sokaságá-
val a lakosság szórakozásáról szólt, 
amelyre a testvértelepülés, Csík-
kozmás képviselői, néptáncosai is 
eljöttek.

KZ
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Asszonyok a buszváróban
Kőszegszerdahely: Július 7-én a 
folyamatos felújítás, bővítés alatt 
lévő Faluházban tartották a Falu-
napot. Másnap hajnali háromkor 
a Kvarc Együttes ’fújta a takaro-
dót’, ha akkor nem teszi, még egy 
hétig ott maradnak a bálozók.  A 
megszokott és természetes jókedvet 
fokozta a Díszpolgári cím átadása. 
Az önkormányzat első alkalommal 
odaítélt kitüntetését, a falu egykori 
tanárházaspár fia, Prof. Dr. Lakner 
Tamás, a PTE Művészeti Kar dé-

kánja kapta. A Bartók Béla Férfikar 
vezetője elköltözése óta is ragasz-
kodik a faluhoz, vissza-visszajár az 
örökségként kapott és gondozott 
házba, így élő maradt a faluval a 
kapcsolata. A díjat személyesen 
nem tudta átvenni, mert kötelessé-
g ei ezen a napon nagyon messzire 
szólították. A fia, Tamás vette át a 
Díszpolgár kitüntetést. Felolvasta 
édesapja levelét, amely nemcsak a 
köszönetről, hanem a gyökerekhez 
való ragaszkodásról is szólt. Egy-

kor elhangzott „Fiam, hozd ide az 
énekeseket” – nagypapai mondat 
annyiban változott, hogy nem hoz-
ta, hanem küldte. Az énekesek ez-

úttal is bordal parádét tartottak. 
Köszönet érte!
A Falunap délelőtt hagyományos 
módon misével, és futballmecs-
csel kezdődött. A nősöket a csa-
ládi környezet jobban felkészí-
tette, és 4:3 arányban legyőzték 
a nőtleneket. Itt nem volt mese, 
csak az, amit Desics Bettina 
mondott. A közönség Mersich 
Szonja versét néma csendben 
hallgatta, de kitört a nevetés 
Major Judit és Bognár Györgyné 
„némajátékán”, amikor a busz-
váróban várakozó asszonyokat 
mutatták be. A bőséges ebéd 

után pihentető volt a közönségnek 
az ismert operettslágerek hallga-
tása.

KZ 
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Gyöngyösfalu
Falunap: 2018. július 21. a tor-
nacsarnok mellett.
Programok: 8.00–12.00 Kispá-
lyás futball torna • 13.00 Gulyás 
parti • 13.30 Megnyitó • 14.00 
Melódiák dalos köszöntője • 15.00 
Nagy Jonatán • 15.30 Derű Nép-
tánccsoport  • 16.00–17:00 Janza 
Kata • 17.15 Kaméleon színjátszó 

csoport • 18.00 Tombola, ered-
ményhirdetés • 18.30 Mozaik Duó 
• 22.00 Unikum zenekar
Gyerekeknek:
14.00–18.00: Cirkusz az egész vi-
lág /Óriás fajátékok, arcfestés, lufi 
hajtogatás, kobaktekerő, ördögla-
katok, kézműves foglalkozások./ 
A futball tornára a csapatok rész-
vételi szándékukat Bokor Attilá-
nál (06-30-610-7649)  jelezzék.
(2018.07.20. 18 óráig).

Bozsok: Július 29–30-án tartják 
meg idén a falu búcsúját. A helyi 
civil szervezetek összefogásából 
most is változatos és vidám prog-
ram kerekedhet, ha Szent Anna és 
Joachim közbenjárnak a megfelelő 
időjárásért. Délelőtt 11 órakor a 
nagyszülőket köszöntik a gyerekek 
az ünnepi szentmisén. Délután 
16.30 órától a sportpályán báb-
előadás kezdődik, majd ingyenes 
óriáscsúszda, céllövölde mellett 

focimeccsen küzd meg az Ószeg 
– Főszeg, először a férfiak, majd 
a hölgyek. A sportküzdelemből a 
gyermekek sem maradnak ki. A 
búcsúi ebéd után kötelező sporto-
lást 11-es rúgásokkal zárják. Este 
19.00 órától a kultúrházban kez-
dődik a Bozsoki Anna bál az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület szervezé-
sében. Hétfőn szintén 19.00 órakor 
kezdődik a bál a Kerekes Üzletház 
udvarán (zene:  Tímár János). 

Szent Anna Búcsú

Gyereknap
Kőszegdoroszló: Június 30-án a 
hagyományokat folytatva a gyer-
meknaphoz kötődve Fertő-tavi 
kirándulást szerveztek. A „Magyar 
történelmi emlékek nyomában” 
programhoz kapcsolódva a Rusti 

élményúton 22 fő vett részt. Fer-
tőrákosra busszal mentek, onnét 
áthajóztak Rustra. Városnézés, 
sétahajózás után Mörbischre, a 
Viziszínpad mellett lévő hajókikö-
tőbe érkeztek. 
A résztvevői önrész mellett a B 
and I 2000 Kft. is támogatta az 
utazást.  

Ein großes Geschehen findet am 
15.06.2018 in Szombathely statt. 
Über Zusammenarbeit schießt der 
Kiszsidanyer Selbstverwaltung und 
die Szombathelyer Deutscher Schul-
vereine einen Vertag. 
Unser gemeinsames Ziel ist die 
alte Lieder, Märchen und Gesichte 
weiter zu geben, unsere Kulturel-
le Erbschaft, und Traditionen, und 
der deutsche Sprache zu pflegen. 
Wir werden in der Zukunft alle 
Veranstaltungen gemeinsam mit 
machen. Die Kiszsidany er Selbst-
verwaltung unterstützt alle, von 
dem Schulverein ausgeschrieben 
Wettbewerben in alle Kategorien, 
wie z.B. Zeichnen, Mahlen, Singen, 
usw. unterstützen.
In diesen Wochen wird den Ausbau 
die Umgebung die Brunne von Kis-
zsidany verwirklichen. Die direkte 

Umgebung hat neues Design be-
kommen. Die zu uns kommenden 
Gäste können sich noch bequemere 
Einrichtungen benützen.
Wir wünschen uns eine Lange, er-
folgsreiche Zusammenarbeit.

BM

Nachrichten aus Kiszsidány

Velem: A 2017 novemberi 
számban „Első és utolsó találko-
zás” címmel jelent meg írás Fe-
kete Iván (†) és Németh Miklós 
kényszermunkás rabok kőszegi 
találkozásáról.
A Velemhez erősen ragaszkodó 
Iván bácsi után 2018. május 
9-én 99 éves korában Miklós 
bácsi is eltávozott. 
A kisbodaki temetőben kísérték 
utolsó útjára.
Nyugodjék békében!

Pálffy György

Kőszegdoroszló: Július 28-án tart-
ják a Falunapot, amelyre szeretettel 
várnak minden érdeklődőt, különösen 
a ’szomszédvárakból’. Az ökumenikus 
Istentisztelet 9.00 órakor kezdődik, 
majd a nősök és nőtlenek küzdenek 
meg egymással. Délben finom ebéd-
del fogadják az érkezőket, a kőszegi 
fúvósok zenés körjárattal figyelmez-
tetik erre a lakosságot. A gyerme-
keknek is több programot ajánlatnak 

(13.30 óra habfürdő, délelőtt játékos 
vetélkedő). Majd 15.00 órakor helyi 
színjátszók lépnek a színpadra, őket 
követik a kőszegszerdahelyiek. A BE-
JÓ és Zora – Horvát Énekkar után a 
Lukácsházi Derű Néptánccsoport lép 
a színpadra. A Dinamit együttes haj-
nalig zenél. A Falunapot az önkor-
mányzat szervezi, ehhez támogatást 
nyújt: Domino Transz Kft.; Domino 
Logistic Kft. és B and I 2000 Kft. 



 

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! 

De rendelhet akár Cákra, Horvátzsidányba, 
Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára

és  Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
Pizzadoboz 100 Ft/db.

Tekintse meg megújult étlapunkat
és heti menüajánlatunkat

a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.   
Néhány fotó ízelítőként étlapunkról:
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Darabontok zászlója
Az Áder Attila és dr. Pintér Gábor 
vezette Kapuvári Hajdúk és Gartai 
Muskétások Hagyományőrség az 
idén harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Győr-Moson-Sopron 
megyében egyedülálló, Kapu Vára 
Fesztivált. 1683-ban a törökök fel-
égették a Rábaközt, csak Kapuvár 
tartotta magát. Ennek állított em-
léket a fesztivál a 16 hagyomány-
őrző csoport közreműködésével. 
Jól megfértek egymás mellett a 
különböző néptáncbemutatók, 
gyerekműsorok, a régi világzenét 
játszó zenekarok, akárcsak a leg-
modernebb technikát bemutató 
honvédségi harcjármű is. Nem 
maradhatott el a főzőverseny, és 
többféle szórakoztató pályázat 
eredményhirdetése sem.
A Kőszegi Darabontok kiegészül-
ve Polák Norbert török „figurákat” 
megformáló csapatával, a kez-
detektől és idén is részt vettek a 
hagyományőrző napokon. Három 
sátorral önálló táborrészt építettek, 
bemutatva korhű fegyverzetüket, 
viseletüket, a Darabontok zászlója 

a nézők között külön figyelmet 
kapott.  Részt vettek a felvonu-
láson, a csatában, erősítették 
a török hadakat és a területet 
védő vitézeket. Ötleteket és 
újabb tapasztalatokat szereztek 
a kőszegi és természeten egyedi  
12. Ostromnapokra. Augusztus 
3 – 5. időpontban várják a csa-
tákra, ostromra, újszerű progra-
mokra az érdeklődőket. KZ  

Magyarságszeretet „francia” módra
Rendkívülinek számított ez a be-
mutató, mert gyönyörű zenék kere-
tezték Fouré, Brahms és Schumann 
műveivel Megyesi Schwartz Lucia, 
(ének) prof. Sebestyén Ernő (he-
gedű) és Gráf Zsuzsanna (zongora) 
előadásában. „Asszonyszerelem, 
asszonysors” – hangzik a könyv 
címe. Valahol ez áll a könyv lapja-
in: „az itthon átéltek Franciaor-
szágban hihetetlennek tűnnek, 
viszont az ott átéltek itt hihetet-
lenek”. 

Szellemi-lelki kettősség kíséri a 
könyvet, kísérte a bemutatót is: 
a Nyugat és a Kelet fent érintett 
szembenállásától kezdve a kipusz-
tított nemesség életérzésein, a 
megtartó lelkiség számos példáján, 
a magyar és francia lét egybeforrt 
érzületén át 1956 csillagragyogá-
sáig . Nádasdy Borbála 1957-ben 
menekült Bécsbe, majd Párizsba. 
Egykori hazája, a lepsényi Nádas-
dy-kúria lepusztult. Mégis hazajött. 
Véglegesen. Még társa: Jean élt, 

téli szállását Veszprémben, a nyá-
rit a Balaton-felvidéken, Mencs-
helyen tartották. Most ő őrködik 
felettük. S közben büszke Ná-
dasdladányra: dédapja megújult 
Nádasdy-kastélyára. Könyveivel 
országot jár, s ahol csüggedést lát, 
erőt, erkölcsi bátorságot sugall. A 
június 30-án a Városi Könyvtár és 
a Kőszegi Polgári Kaszinó szerve-
zésében a Dr. Nagy László EGYMI 
dísztermében tartott könyvbemu-
tató nagy siker volt. 

HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL, SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA 
GÉPKEZELŐT és VIZUÁLIS ELLENŐRT KERESÜNK

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

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

Gépkezelő feladatai:
• üvegformázó gépek folyamatos működésének biztosítása

Vizuális ellenőr feladatai:
• termékek vizuális ellenőrzése és csomagolása

Amit kérünk: • középfokú vagy 8 általános iskolai végzettség

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

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

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

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

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozz velünk sikereinkben!

Üdvözlünk a SCHOTT-nál!
Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!
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KRAUTOL FEHÉR VÉKONYVAKOLATOK bevezető akciós áron:
  Krautol Acrylputz W K15 dörzsvakolat         7990.- Ft/25 kg

      Krautol Silikonputz W K15 dörzsvakolat   10.490.- Ft/25 kg
 Kérésre a boltban színre keverjük!                                             

(Az akció 2018. július 31-ig illetve a készlet erejéig érvényes!)      

KRAUTOL FEHÉR VÉKONYVAKOLATOK
  Krautol Acrylputz W K15 dörzsvakolat         7990.- Ft/25 kg

      Krautol Silikonputz W K15 dörzsvakolat   10.490.- Ft/25 kg

50 év után
Június 23-án kertész osztály 
öregdiákjai találkoztak a Kő-
szegi Evangélikus Szakgimná-
zium, Szakközépiskola és Kol-
légiumban. Ötven évvel ezelőtt, 
1968. június 16-án 42 diák tett 
sikeres vizsgát. Egykori iskolá-
jukba 24 fő tudott eljönni, 13 
diáktársuk emlékére gyertyát 
gyújtottak. 
Fábián István tanár úr, az osz-
tályfőnök a találkozóra készí-
tett emlékkönyvbe így fogal-
mazott: „Ifjú életünk legszebb 
kora volt. A  négy év alatt meg-

Gratulálunk!
A Jó tanuló – jó sportoló címet  
az Árpád-házi Iskola hat tanulója 
nyerte el az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától. A díjat még a 
2016/2017-es tanév eredményei 
alapján osztották ki 2018. június 
elején. Azok kaphatták meg, akik 
az általános iskola felső tagozatán 
minimum 4,8-as tanulmányi átlag-
gal, a gimnáziumban legalább 4,7-
es tanulm ányi átlaggal végeztek az 
év végén, illetve sporteredményük 
Országos Bajnokságokon 1 – 6. 
helyezést értek el valamelyik sport-
ágban. 

A következő tanulók kapták meg 
az elismerést: Schwahofer Ba-
lázs, Hóbor Eszter, Palatkás Anna, 

Gurisatti Jázmin, Medvegy Nóra, 
Doszpoth Piroska.
Gratulálunk!

ismertük egymást és tudom, 
hogy ennek az osztálynak azóta 
sem volt párja”. Az iskola falai 
közzé visszatért diákokat Illés 
Péter megbízott igazgató kö-
szöntötte. Huber László polgár-
mester a korosodó férfiakat és 
hölgyeket az 1968-as esztendő 
világeseményeire emlékeztette. 
A múltidézést folytatva 18 óra-
kor a kertész osztály kisétált a 
Jurisics térre, ahol a Hősök tor-
nyából tiszteletükre zenéltek a 
Kőszegi tornyosok. A véndiákok 
tapssal köszönték meg a fúvós 
muzsikát, és azt is, hogy újra 
találkozhattak.

KZ

A Sziklakaréj
meséi
„Könyvtár” a tisztáson, a parkerdő 
mellett? Irodalmi délutánok, zenés 
erdei találkozók? Kinek jut ilyen 
az eszébe? Többen is életképtelen 
próbálkozásnak tartották az ötletet, 
amikor Kóthy Zsuzsa, a Szabóhe-
gyért Közösen Egyesület későbbi 
vezetője és társai elhatározták, 
hogy egy különleges közösségi 
teret hoznak létre azon a helyen, 
amit ma már Sziklakaréj tisztás-
ként emlegetnek. Az ötlet nem új, 
de mindenképpen újszerű, hiszen 
egy rögös utat választó magánkez-
deményezésről beszélünk. 
Kitartó szervezőmunka után 2014-
ben megalakították az egyesületet. 
Negyvenhat ingatlan- és telektulaj-
donos csatlakozott. Legutóbb július 
7-én gyűltek össze és várták az 
azóta már városi rendezvénnyé ke-
rekedő programsorozat bakancsos 
vendégeit. Gyerekek és felnőttek 
jöttek, hogy találkozzanak a me-
sekalapos Bősze Évával és verses 
történeteivel, játékaival. A kőszegi 
alkotó ezúttal is tartogatott meg-
lepetéseket. Vele jött az „origamis” 
Takács Imre és Csuka Ivett fuvolis-
ta. Ők segítettek, hogy még érde-
kesebb legyen az erdei rendezvény. 
A susogó lombokkal és madárdalos 
öleléssel szegélyezett Sziklakaréj 
tisztáson vendégeskedett már a 
Rózsabors Műhely is. A zenés ta-
lálkozók folytatódnak: július 21-én 
Báró és Pepi várja a hegy- és vá-
roslakó kőszegieket.

TáF.
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A munka gyümölcse
Június 29-től vett részt a Dance Jam 
tánccsoport a Magyar Látványtánc 
Szövetség Európa Bajnokságán 
Brassóban. Négy éve tartott EB-on 
Székelyudvarhelyen már megis-
mertük Erdély sokféle arcát, most 
újra visszatértünk. Köszönet mind-
ezért edzőnknek, Földesiné Németh 
Csillának, a szervezőknek, támoga-
tóinknak, és a szülőknek! 
Az első nap a versenyről szólt, erős 
mezőnyben nívós koreográfiák mel-
lett. A szezon legszínvonalasabb 

produkcióival ki-
váló eredményeket 
értünk el: Hanák 
Rebeka szólójával 
Európa-ba jnok i 
címet szerzett. A 
„Magad útján” 
produkcióval az 
5-6. osztály 2. 
helyet szerzett, 
ugyanezt az ered-
ményt érte el „Késtél” című koreo-
gráfiával Baráth Blanka, Tulok Lau-

ra. A csillogó helyezés a harmadik 
is, amit „Hinni” című műsorával 
Németh Anna érdemelt meg, illet-
ve a „Kiteljesedés” előadásával a 
középiskolások. Ugyancsak örült 
a csapat a két 6. helyezésnek. Az 
egyiket „Villanófényben” műsorá-
val Dorner Gréta, a másikat a 8-9. 
osztályosok az „Egyetlen pillanat” 
előadásával érték el.
A sok befektetett munka gyümöl-
cse beérett, érdemes volt annyit 
edzeni, áldozatokat hozni! Együtt 

örülhettünk a sikernek, és büszkén 
lengettük a magyar zászlót.
Szép volt a három nap, amikor 
meglátogattuk Erdély csodálatos 
értékeit. A versenyhez kötődő uta-
zás a csoportösszetartást szolgálta. 
Ahhoz, hogy egy csoport jól szere-
peljen, csapatként kell együtt mű-
ködni. Az öt nap alatt jobban meg-
ismertük egymást, sok időt tölthet-
tün k együtt, jól szórakoztunk.
Jó volt Dance Jam-esnek lenni!

Csonkáné Léránt Andrea

Versek és szövegtárgyak
Új színfolttal bővül Alpokalja kultu-
rális kínálata. Augusztus 10-11-én 
első alkalommal lehetünk részesei 
az „ARANYPATAK VERS FESZTIVÁL” 
programjainak. A rendezvényhez 
„Vers szövegtárgy készítő pályá-
zat” is tartozik. A két kategóriában 
diákok és felnőttek indulhatnak. 
(Lásd: https://www.facebook.com/
aranypatakversfesztival/)
Az Alpokalja rejtekében húzódó 
határszéli falu, Bozsok ad otthont 
a találkozónak, amelynek díszven-
dége Varró Dániel József Attila-díjas 
költő lesz. E két napon a megyé-
ben élő feltörekvő és régebb óta a 

pályán lévő költőkkel és verseikkel 
találkozhatnak az érdeklődők. (A 
részvétel nyitott és ingyenes!) A cél 
a versek, valamint az évfordulós 
klasszikus költők és verseik nép-
szerűsítése.
A fesztivál helyszíne a CASTANEA 
Közösségi Egészségcentrum és a 
kertjében található Műemlék To-
ronyrom, amit a sebesen csordogá-
ló Aranypatakon átívelő pallón át 
közelíthetünk meg.
A fesztivál első napján, augusz-
tus 10-én kiállítás nyílik a versek 
ihlette különböző technikákkal és 
anyagokból készült tárgyakból. A 
második napon, augusztus 11-én 
benépesül a Toronyrom előtti szín-
pad. Kortárs vasi költők és vers-
megzenésítő zenekarok színes mű-
sorai váltják egymást. Kísérő prog-
ramokban sem lesz hiány! A kicsi-
ket és nagyokat helyi kézművesek 
és termelők, gyerekprogramok, 
könyvvásár, dedikálás is várja!
(Szervező a Castanea Egészséges 
Középkorúakért Egyesület és a 
Rózsabors Műhely. Inf. +36-30-
5858-322; e-mail: aranypatak.
vers.fesztival@gmail.com)

Kenuzás a Gyöngyösön
Biztosan nincs egyedül e sorok 
írója, sokan emlékeznek még arra, 
amikor az Andalgónál fürödtünk 
és azt tervezgettük, hogy egyszer 
„lehajózunk” a Gyöngyösön. A 
megújult városi honlap élményke-
nuzásra csábít.
A Tourinform munkatársát, Bakos 
Mártont kérdeztük, mert ő már ta-

pasztalatokat is szerzett. Elmondta, 
hogy nem kell félni, hiszen a víz se-
kély, a csónakok kitűnően megfelel-
nek a köves szakaszokon is. A bátor 
evezősök mellényt és sisakot kapnak.
A Holdfényliget Kalandpark által 
működtetett program akár kisebb 
csoportok kenuztatásá ra is képes. 
(Inf: 06-30/600-6303) A kiindu-

lási pont a Csónakázótónál van. 
Néhány vadregényes szakaszt is 
átszel a Gyöngyös a kiszállóhelyig, 
a gokart pályáig. A csónakokba há-
rom fő is elfér, és a visszaút sem 
okoz gondot, hiszen a vállalkozó 
visszaszállítja a bátor evezősöket a 
„rajtvonalhoz”.
Ha nem is válhat valóra maradék-
talanul a gyermekkori terv, az első 
lépést (evezőcsapást) most már 
megtehetjük az élményért! 

TáF.
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1964-ben ötödik osztályosként 
kerültünk át a Balog Ádám Általá-
nos Iskolából, az akkor felépült, új 
Bersek József Általános Iskolába. 
Harmincketten 1968-ban fejeztük 
be a 8.A osztályt. Azóta eltelt 50 
év, eddig találkozót soha senki nem 
szervezett.
Idén néhányan összefogtunk és 
megtaláltunk 27 fő osztálytársun-
kat. Öten már nem lehettek kö-
zöttünk, de 18 fő társunk eljött a 
volt iskolánkba. Örömmel vettük 
a találkozást File Lászlóné, Erzsi 

50 éves találkozó
nénivel, az osztályfőnökünkkel. 
Osztálytársaink többsége Kőszegről 
és környékéről jött el a találkozóra, 
többen az ország különböző részei-
ről. Ráduly János érkezett legtávo-
labbról, ezer km-re lévő Magde-
burgból. 
Az „osztályfőnöki óra” után a Strucc 
vendéglőben folytattuk a kötetlen, 
jókedvű beszélgetést. Csodálatos 
élmény volt ennyi év után ismét 
együtt lenni. Úgy döntöttünk, foly-
tatjuk a szervezett találkozókat. 

Pálffyné Bárány Éva
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Új korszak nyitánya
Képzőművészeti kiállítással kez-
dődött, majd ünnepi közgyűléssel, 
könyvbemutatóval folytatódott a 
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület jubileumi éve. Június 22-én 
a városi múzeum is hozzájárult az 
ünnepségsorozathoz. 
„A múlt emlék, a jövő titok, a jelen 
ajándék” – mondta Huber László 
polgármester, amikor megnyitották 
a Várkiállítás legújabb időszaki tár-
latát. A jelen ajándékaként 150 év 
relikviáiból válogattak Révész József 
és munkatársai.  Ezzel tisztelegtek a 

Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság „kato-
nái” előtt. „Az ember beleborsózik, 
milyen könnyű dolgunk van itt Kő-
szegen. Más múzeumok azon tű-
nődnek, hogy mi legyen a következő 
kiállításuk témája, mi pedig a bőség 
zavarával küszködhetünk”. A raktá-
rakban közel 60 ezer tárgy pihen, 
csak a „kincsek” töredékét tudják 
bemutatni. Hogy „ne maradjunk le”, 
érdemes rendszeresen visszaláto-
gatni a kiállítótermekbe. Különösen 
érvényes ez a megállapítás most, 
hiszen a kőszegi tűzoltótörténet szá-

mos helyi család históriájával forrt 
össze. A múzeum a sikeres másfél 
évszázad érdekes tárgyai és doku-
mentumai közül válogatott.
Dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes, 
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetője, Magyaror-
szág tűzvédelmének nyugati bás-
tyájaként említette a kőszegi csa-
patot. A múlt felidézése mellett a 
jövőbe tekintésre hívta fel a figyel-
met. Kőszegen „generációk nőttek 
fel azzal a küldetéstudattal, hogy 
Vas megye, a térség biztonságát 
szolgálják” – hangsúlyozta. 
Méltatása mellett Huber László 
polgármester arról szólt, hogy új 

helyre költöznek a tűzoltók, akik-
nek mindig is városi tulajdonban, 
városi területen volt a székhelyük. 
A tervek szerint még ebben az 
évben birtokba vehetik korszerű 
laktanyájukat, amit nagyobb részt 
állami támogatásból sikerül meg-
építeni. Magyarország Kormánya 
185 millió 750 ezer forinttal támo-
gatta a létesítmény kivitelezését. 
Az önkormányzat több mint 20 
millióval segít a hozzá csatlako-
zó út megépítésével! 2018-al új 
korszak kezdődik, még magasabb 
színvonalon lehetnek tűzoltóink 
felebarátaink segítségére!

Tóthárpád F.

Tűzoltók eredményei  
Július 6 – 8. között tartották meg 
Tatán a IX. Országos Ifjúsági és a 
VIII. Országos Hagyományos Tűzol-
tó Versenyt. A megjelenteket Kósa 
Lajos, és dr. Pintér Sándor minisz-
terelnök-helyettes, belügyminiszter 
nevében dr. Góra Zoltán tűzoltó 
vezérőrnagy köszöntötte.
Az ifjúsági tűzoltó versenyen a  sza-
bályok szerint a 10 – 16 éves kor-
osztályban lány-, és fiúcsapatok 
versenyeztek, de lehettek vegyes ösz-
szetételűek is a csapatok. Az indulók 
idén is két versenyszámban mérték 
össze tudásukat: akadálypályán és 
négyszáz méteres váltófutásban. Kő-

szeg ifjúsági tűzoltó csapata 
a staféta versenyszámban 7. 
helyezést, a szerelési gya-
korlatban 10. helyezést, ösz-
szesített eredmények alap-
ján a 9. helyet szerezte meg.
Az országos versenyen részt 
vett csapat tagjai: Dan 
Mercedes, Fejes Johanna, 
Schwahofer Kata, Terjék 
Márkó, Terjék Martin, Abért 
Olivér, Ujhelyi Barna, Horváth-
Szanyi Zóra, Pintér Milla. Felkészí-
tők: Iszak Péterné, Horváth Gábor, 
Pintér Richárd csapat kísérő Simon 
Anett.

Anyakönyvi hírek
Születések: Balogh Andrea és Borbás Imre fia Boldizsár Imre, Alasz 
Gábor és Róth Szilvia fia Gergő, Horváth Roland és Horváth Eszter fia 
Dzsasztin.
Házasság: Varga Veronika – Ráduly László, Cser Nikolett – Kampits 
László Gergő, Füzes Rita Mária – Hornyák Csaba, Németh Tímea – 
Dr. Kovács Balázs, Papp Adél Bernadett – Szabó Ede, Horváth Helga 
–  Tengelics Gyula, Poropatich Réka – Csóka Tibor, Muik Dzsenifer – 
Csukovics Ármin, Zsoldos Andrea Katalin – Horváth Tamás Zsolt, Torda 
Dorottya – Szabó Balázs, Szilasi Mercédesz Vanda – Hegedüs Dániel, 
Szőllősi Kornélia – Hettinger István.
Halálozás: Deli Mihályné szül. Király Mária Teréz, Klafszky László, 
Koncziér Károlyné szül. Bajzek Teréz, Tóth Lászlóné szül. Gerencsér 
Ilona, Máté István, Tompek Teréz, Domnanovich József, Kiss László, 
Kolarich János.

Ne szennyezze környezetét! 
Gyűjtse össze a háztartási sütőolajat! Sütési morzsa-
lékkal is átveszi a MOL töltőállomás Kőszegen!

TŰ
ZO

LTÓ
K



 XXX I . ÉVFOLYAM, 7 . S ZÁM   2018 . JÚL IUS  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

23

KŐ
SZ

EG
I 

N
ÉM

ET
EK

KŐ
SZ

EG
I 

H
O

RV
ÁT

O
K

Celebranti mašnoga slavlja i dio zbora Peruške Marije

Német nemzetiségi hírek
Fronleichnam   
Úrnapján immár több éve hagyományunk, 
hogy a katolikus körmenet első oltárát (sátrát) 

a német közösség készíti el. Erre mindig nagy 
izgalommal készülünk, napokkal előtte már né-
zegetjük az éppen időszerűen nyíló virágokat. Az 
időjárás is kegyeibe fogadta a híveket, mert jó 
érzés a szépen előkészített oltár előtt imádkoz-
ni. Köszönet a lelkes kőszegfalvi csapatnak és a 
segítőknek. 
                                                                                                  
„Für die Pflege der deutschen Muttersprache”
„Kultúra és nyelv nélkül nincs identitástu-
dat.” 
10 évvel ezelőtt a Kőszegi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat megalapította „A német anya-
nyelv ápolásáért” díjat. A Balog iskola évzá-

róján a Füzi Hanna és Kovács Róza a német 
nemzetiségi énekkari munkájáért vehette át az 
5000–5000 Ft-os könyvutalványt. Sok sikert 
kívánunk nekik a középiskolai éveikhez. 

Besuch aus Péteri
A Péteri Német Önkormányzat Kőszegre szer-
vezte 3 napos kirándulását. Tapasztalatcserére 
találkoztak velük a kőszegi német képviselők. 
Érdekes volt a beszélgetés, sok mindent meg-
tudtunk egymás programjairól, lehetőségéről, 
a helyi gondokról és a nemzetiségi munkáról. 
Megállapodtunk egy viszont látogatásban is, 
melyre ősszel kerülhet sor. 

                Kőszegfalvi Ágnes
                                    NNÖ elnöke

Jubilarna sveta maša kod Peruške Marije
Poznata je legenda hodočasnoga mjesta Peruš-
ke Marije ka se veže prisičkomu grofu Žigmondu 
Berchtoldu. On je svojega troljetnoga sina zgubio 
u lozi pri lovu. Treti dan su maloga našli kod jed-
noga hrastovoga driva na kom je visio kip Blaže-
ne Divice Marije. Od ove 1866. dobe je nastalo 
hrastovo stablo hodočasno mjesto za grofovsku 

obitelj, kasnije i za ljude ki su kod njega djelali, a 
vrimenom za vjernike okolišnih ( hrvatski, ugarski 
, nimški) sel. Povijesno - politički uzroki su hodo-
čašća sve do 1983. ljeta zasustavili. Od ovoga lje-
ta ali su se vjerniki sve batrije odlučili na hodoča-
šće Peruškoj Mariji. U očuvanju i razvijanju ovoga 
vjerskoga mjesta su se uključili i društva lovcev i 
lugarov, najprlje iz Čeprega (Dózsa / Répcevöl-
gye), kasnije iz Sopronhorpácsá (Nimród). Tomu 
je sada 35 ljet, koje vrime je pokazalo snagu i 
stalnost vjernikov za ovo hodočasno mjesto, ča se 
je pokazalo i pri svetačnoj svetoj maši 10. junija u 
10 uri. U velikom broju ljudi, 
u sunčanom dopodnevu su  
celebranti  Štefan Dumović  
židanski farnik i dr. Anton 
Kolić umirovljeni duhovnik 
na početku slavlja blagoslivili 
u kapeli najnoviji dio oltara, 
kip štatue Majke Božje. Pre-
krasan driveni okvir ovoga 
pilja, kao i tabernakuluma, 
napravio je Ive Štefanich 
predsjednik  Crikvene stoli-
ce Židana. Sveta maša bila 
je zahvalnica Divici Mariji u 
kojoj se je Štefan Dumović, 

sanjar-osnivač  vjerskoga parka, zahvalio  svim 
lugarom i lovcem, društvam i osobam ke su po-
dupirale osnivanje hodočasnoga mjesta. Za cri-
kvenim obredom slijedilo je blagoslavljanje vozil 
i gostoprimstvo lovcev i lugarov na agapi, kade 
uz perkelt divljih živin nudila se i mogućnost za 
razgovaranje i druženje. 
A horvátzsidányi Egyházközség, valamint ki-
lenc vadásztársaság szervezésében került sor  
a 35 éves kapcsolatot ünneplő  jubileumi va-
dászmisére a Peruska Mária zarándokhelyen. 

Marija Fülöp Huljev

Blagoslovljen oltar u kapeli
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25. mariazelli zarándoklat
Június 27-én 62 fő indult el a Szent 
Imre-templomtól a kőszegiek 25. 
Mariazellbe vezető zarándoklatára 
Petkovits Sándor vezetésével. A 
legfiatalabb 12 éves, a legidősebb 
egy 72 éves asszony volt, aki már 
ötödször tette meg az utat. Közel 
húsz településről (Eger, Salgótarján 
is) vállalták az utat. A kegyoltárhoz 
58 fő érkezett, útközben többen 
csatlakoztak a csoporthoz, illetve 
vissza is indultak Kőszegre. A lelki 
vezető, Csaba atya kétnapos za-
rándoklatot tudott vállalni, mert a 
papi szolgálata Kőszegre szólította. 
Az első nap, szerdán eső áztatta a 
gyalogosokat, másnap még 11 km 
megtételéig sűrű cseppek hullottak 
az égből. A zarándokút egy felaján-
lás, nem a kényelemről, hanem a 
teljesítésről szól. A szállásforma a 
kezdetektől ismert: hálózsák, pad-
ló, plébánia, régi tűzoltószertár, 
ahogy és ahol éjszakánként meg-
pihenhetnek. Szálláshely az, ahol 

jó szándékból befogadják őket. 
A zarándokok nem élnek vissza a 
vendégszeretettel, a három éjsza-
kából két este még fürdésre is volt 
lehetőség, de a patak vize is fris-
sítőként hatott. A zarándokoknak 
táblák mutatják az utat, a veszélyes 
útkereszteződésektől elvezetve, irá-
nyítják a biztonságos szakaszokra 
őket. Négy nap alatt tették meg a 

közel 150 km-t, kísérő autó vitte 
a gyaloglásnál nélkülözhető ruhát, 
élelmiszert, amelyet napi pótlás-
ként este is meg tudnak vásárolni. 
Már indulásnál arra készültek, hogy 
a zarándoklat adta örömmel érkez-
zenek meg a kegyoltárhoz. Az idei 
esztendőben szombati napon 17 
órakor a hálaadó misét az egykori 
kőszegi káplán, Németh Norbert 
atya mutatta be. Aznap reggel öt 
órakor indultak a szálláshelyről a 
12 órás útra. A misén – a 25. év-

fordulóra készíttetett – kék pólóban 
vettek részt a zarándokúton 5–6 
órával előttük haladó szombathelyi 
csoporttal együtt. Ezekhez a szép 
ünnepi percekhez egy német za-
rándokcsoport is csatlakozott.
Vasárnap reggel nyolc fő vállalta, 
hogy gyalog térnek vissza Kőszeg-
re. Négy nap múlva, szerdán este 
18 órakor a Szent Imre-templom-
ban fogadták az érkezőket.

KZ
Fotó: Dr. Doroszlay Lászlóné

Missziós tábor
Idén is megrendezték a verbita 
misszionáriusok több turnusban a 
gyermek missziós tábort a rendház  
területén. A verbita szerzetesek kö-
szönetet mondanak a felhívásra ér-
kezett adományért, önzetlenségért 
minden jóakaratú embernek. 
Július első hetében tartott tábor-
ba 73 gyermek jött el, és több  
önkéntes segítő, hogy megismer-
jék és átadják az egyház misz-
sziós küldetését. A programok 
középpontjába a közösség szerepe, 
ereje, és annak építése került.
A kicsikből álló nagy csoport ki-
gyalogolt a Kálvária-templomhoz, 
még a tábortűz előtt szabadtéren 

tartott szentmisén vettek részt. 
Másnap Bolíviából érkezett misz-
sziós önkéntes az ottani gyerme-
kek életéről beszélt. A sport és 
kézműves programok között Marco 
testvér  adott át ismereteket Bra-
zília kultúrájáról. Az egész tábor 
felfedezőútra indult a Kőszeg kör-
nyéki hegyekbe, de a missziós ház 
parkja is sok játékra adott lehe-
tőséget. Meglátogatták a vasvári 
verbita plébániát, ahol Seba atya, 
a plébános nagy szeretettel várta a 
kirándulókat. 
A záró estén felidézték a tábor leg-
jobb pillanatait, szentmisében ad-
tak hálát a hét élményeiért. 

Automatizálja kertjének ápolását 
robot fűnyíróval

üzletünkben Wolf‑Garten 
robotok már bruttó 

177 000 ft‑tól megvásárolhatók.

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szerviz

Szombathely, 11-es Huszár út 196. Tel: 94/327-496

LAKI
Automatizálja kertjének ápolását 

177

Érdeklődjön szakkereskedésünkben:

„Mindannyiunk érdeke”
Június 19-én az FTI szervezésé-
ben a Zwingerben mutatták be 
„Ágostai és helvét  – A reformáció 
története Vas vármegyében”  című 
kiadványt. Prof. Miszlivetz Ferenc 
egy csodálatos összeállításról be-
szélt, és arról a célról, hogy „meg 
kell találni azokat a fogódzókat, 
amelyek segítenek abban, hogy 
a jelenben és jövőben egy kö-
zösség el tudjon igazodni. Ezek 
közül a vallás, az egyházak sze-
repe kimagaslik, hiszen Kősze-
gen különösen gazdag vallási 
élet volt”. 
Dr. Malega Miklós levéltár igazga-
tó arról beszélt, hogy a protestáns 
felekezetek számára a 2017-es év 
kiemelkedő esztendő volt a refor-
máció 500. évfordulója okán. Az 
emlékévben egy kiállításon mutat-
ták be a még fellelhető emléktár-
gyakat. „Mindannyiunk érdeke, 
hogy az örökség, szellemi érték 
tovább menjen” – fogalmazta meg 
az igazgató. A kiállítás anyagát 
rögzítették a kiadványban – adta a 
tájékoztatást Söptei Imre. Enélkül 
feledésbe merülne az összegyűj-

tött, és a kiállítás érdekében a fele-
kezetek által kölcsön adott emlék-
tárgyak sokasága. Söptei Imre írta 
a kiadványt, a kiállítás is folytatása 
a kőszegi protestáns múlt irányába 
folytatott kutatásainak, amelyet az 
iASK ösztöndíjasaként végzett.
Vas vármegye még fellelhető em-
lékeit foglalta össze a kiállítás, és 
ezt örökítették meg a kiadványban 
négy kiemelt téma köré csoporto-
sítva. A templom, mert 1781 után 
a gyülekezetek számára első cél 
volt a templom építése. Az iskola 
ennél is fontosabb volt, mert amíg 
templomra még nem volt pénzük, 
de már iskolát felállították, hogy a 
gyermeket saját vallásukban nevel-
hessék. A nyomda abban az időben 
a technika csúcsát jelentette, ennek 
felhasználásával lehetett a hírleve-
leket tovább adni. A családok adták 
meg a közösségi élet alapjait.
Az olvasmányosan és szépen meg-
szerkesztett kiadvány áttekintést 
ad Vas megye, illetve Kőszeg és 
környéke falvainak protestáns éle-
téről.

KZ
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Kemény anyagból – kemény kézzel
Harangozó Vilmos aranymiséjéről
Üdvözlő harangzúgás, a köny-
nyű felhők mögül kibúvó ragyogó 
napsugártól világító üvegablakok 
színes fényei, és az oltár előtt he-
lyet foglaló paptestvérek fogadták 
Harangozó Vilmos kőszegi esperes 
plébános aranymisés bevonulá-
sát a Jézus Szent Szíve Plébánia-
templomban július 8-án délután 4 
órakor.
Az Egyházi énekkar Kodály Zoltán 
Magyar miséjét énekelte. Miközben 
felcsendült a Halleluja, a virágfü-
zérrel és díszekkel ékesített főka-
putól – a feszület oltalma alatt –, 
ministránsok felvezetésével érke-
zett az ünnepelt. A szentmise kö-
szöntőkkel kezdődött. Kovács Róza 
és Frank Teodóra Bősze Éva versét 
mondta, majd Frank Szabolcs egy-
házközségi elnök beszélt plébáno-
sunk érdemeiről. Az ajándékot, egy 
„arany” miseruhát és Németh János 
Vilmos atyáról készített portréját 
(kép) meghatottan vette át, ame-
lyekért  imával mondott hálát.

„Köszönjük, hogy az úr templomát 
nemcsak a lelkeknek, hanem fizika-
ilag is építette ott, ahová az Úristen 

küldte” – mondák Kőszeghegyalja 
képviselői. Básthy Béla alpolgár-
mester úr Kőszeg Város Önkor-
mányzata, a város képviselő-testü-
lete és a kőszegi polgárok nevében 
üdvözölte. Részletesen beszélt a 
plébános munkásságáról a város 
és a plébánia együttműködéséről. 
Idézett a 127. zsoltárból: „Hogyha 
az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába 
őrködik fölötte.” „Ezek a mondatok 
igazak az egyházépítőkre és a vá-
rosépítőkre is” – mondta mintegy 
összegezve gondolatait. Úgy be-
szélt Vilmos atyáról, mint a legfőbb 
szövetségesről, aki kemény anyag-
ból, kemény kézzel teszi a dolgát: 
„Istennek, Istennel!” Ajándékul a 
város faragott címerével ékesített 
és kőszegi borral megtöltött hordót 
adott át: „Jelképezze számunkra 
a város jólétét, az évszázadokon 
át tartó gazdálkodást, az értékek 
megőrzését… a benne lévő bor 
dicsérje az ember munkáját és az 
ember munkáját megáldó Isten ke-
gyelmét!
Harangozó Vilmos a misét a híve-
kért ajánlotta fel! (A karzatról fel-
csendült: „Íme, itt vagyok, engem 
küldj…!”) A szónok Merkli Ferenc 
atya volt. Mint a kőszegi plébános 
„lelki gyermeke” szólt az ünnepelt-
ről, és közös 
e m l é k e i k r ő l . 
„Végre láthat-
tam egy igazi 
papot” – mond-
ta gyermekkora 
kapcsán. Él-
ményeit és ta-
pasztalatait így 
foglalta össze: 
„Örökké kék a 
felhők fölött” és 

„az Úrban van a kegye-
lem”!  
A Szombathelyi Egyház-
megye papsága nevé-
ben is szólt az a levél, 
amelyet Székely János 
püspök úr küldött Ha-
rangozó Vilmosnak. A 
kerület papsága nevé-
ben Gombos Tibor Bálint 
atya, a Horváth Nem-
zetiségi Önkormányzat 
képviseletében Petkovits 
Sándor, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 
képviseletében pedig Kőszegfalvi 
Ágnes üdvözölte – horvát és német 
nyelven – plébánosunkat. Schnei-
der Katalin hitoktató és az iskolák 
hittanosai is köszöntötték. Zsig-
mond Barbara verset mondott. 
Harangozó Vilmos aranymisés pap 
önmaga is felidézte az Úrhoz veze-
tő útja néhány állomását, azokat a 
személyeket, akik erősítették hité-
ben. Családjából, rokonságából és 
környezetéből számosan fogadták 
el a hívást. Természetes volt, hogy ő 
is erre az útra lépett, hiszen sokan 
voltak az előtte járók, akik fohász-
kodtak érte, mert – mint mondta – 
„a papi hivatást ki kell imádkozni”! 
Különleges ünnep, különleges szent 

mise részesei lehettek a templo-
mot megtöltő hívek. Mondhatjuk: 
„Minden rendben ment.” Az imák 
mellett nagy szerepe volt ebben a 
közreműködő híveknek és főként 
Németh Csaba káplán úrnak, aki 
magára vállalta a szervezés ren-
geteg feladatát: kezdve a bejáratot 
díszítő virágkompozícióktól az ülés-
renden át egészen a téren várakozó 
hintó készenlétéig. 
Az imák hatása máig tart, és mint a 
sok köszöntő hangsúlyozta, kíván-
juk, hogy – jelmondata szellemé-
ben: „Te vagy uram és reményem, 
ne hagyj soha szégyent érnem!”– 
még sokáig tartson egészségben! 

Tóthárpád F.

Képzés Kőszegen
Kőszeg lakói számára nem szokat-
lan domonkos nővérekkel talál-
kozni a város utcáin. Július 12-17. 
között feltűnően sok és soknyelvű 
nővérrel futhattak össze a kősze-
giek. Ezekben a napokban ugyanis 
egy olyan nemzetközi képzésre ke-
rült sor az Árpád-házi Szent Margit 

Iskola falai között, amelyre több 
közép-európai domonkos kong-
regáció tagjai kaptak meghívást. 
Szlovák, cseh, horvát nővérek mel-
lett érkeztek vendégek Norvégiá-
ból, Angliából, Franciaországból és 
Irakból is. 
Közel 80 nővér szinkrontolmácsok 

segítségével hallgatta az előadá-
sokat, melyeket Philippe Lefebvre 
domonkos atya (Svájc), és Nazik 
Matty nővér (Irak) tartott „Nők a 
Bibliában” címmel. 
Nagy hangsúlyt kapott a közös 
imádság: a zsolozsma, szentmise 
és szentségimádás.
A programból termé szetesen nem 
hiányoztak a kikapcsolódás percei 
sem: volt közös játék, beszélgeté-

sek, városnézés.
A mostanihoz hasonló képzést nem 
először szerveztek a magyar do-
monkos nővérek. Ez első ilyen ren-
dezvényt 2001-ben épp Kőszegen 
tartották, azóta sor került néhány 
külföldi folytatásra.
Idén a magyar nővérek 150. „szü-
letésnapja” hozta vissza az ese-
ményt Kőszegre.  
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NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK  8-16h  |  KEDD, CSÜTÖRTÖK  12-20h

Időpontfoglalás: +36 30 5 870 870
 8-20 óráig

VÁRJUK ÖNÖKET A KIRÁLYVÖLGYBEN!

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c
www.schmuckdental.hu

FELNŐTT ÉS  
GYERMEKFOGÁSZAT

SZÁJSEBÉSZET

IMPLANTÁCIÓ

ÍNYBETEGSÉGEK  
KEZELÉSE

FOGPÓTLÁS

Bemutató két ünneppel
A Kőszegi Várszín-
ház – a bemutató 
eladása előtt (júli-
us 12.) térzenével 
várta a közönséget. 
Kőszeg Város Kon-
cert Fúvószenekara 
jóval 19 óra előtt 
elfoglalta helyét a 
Jurisics téren, a Vá-
rosháza előtt. Ek-
kor még alig száz 
érdeklődő volt a 
téren, de a Hősök 
tornya alatt egyre 
többen érkeztek. Az 
énekkel színesített 
záró fúvószenét leg-
alább háromszázan 
hallgatták. A fúvósok ismét egy 
könnyed slágerzenékkel színesített 
térzenét adtak az érdeklődőknek. 
Az ismert dallamok sokasága egy-
befűzve csendült fel Szilágyi Mik-
lós karnagy vezényletével. Talán 
ugyanannyira csalogatta a közön-
séget a térzene, mint 1945-ben, 
amikor Pászner Jenő bácsi, örökös 

fúvószenész kezdte a muzsikálást 
a zenekarban. Idén januártól már 
csak családtag, mert a zenélést 
befejezte. A térzenén a fúvósok az 
ő tiszteletére játszották a Kőszeg 
Szombathely vasúti indulóját, ame-
lyet 1882-ben vagy ennek az évnek 
a tájékán írtak.  Bakos György elnök 
és a karnagy együtt adták át a július 

13-án 93. évét betöltő Jenő bácsi-
nak a fúvósok ajándékát. Az ünne-
pelt később ’panaszként’ említette, 
hogy a dombra felfelé már tolja a 
’vele egykorú’ biciklijét.
A zenekar a térzene napján arany-
lakodalmi zenés köszöntőt is tartott. 
Két társuk, Király Péter (felesége: 
Gabriella) szülei itt is ünnepelték 
az 50. házassági évfordulójukat. 
Király László és Vágó Edit 1968. 
július 10-én kötöttek házasságot. 
Ezt követőn munkájuk, életük Kő-
szegről Szombathelyre szólította 
a 73. életévüket betöltő, hét uno-
kával büszkélkedő házaspárt, de a 
gyökerek a városhoz kötik.  

KZ

Kőszegen is
A Kőszegi Polgári Kaszinó szer-
vezésében idén harmadszor 
került a középpontba Hunyadi 
Mátyás király élete. A huma-
nista, a tudomány mecénása, 
születésének 575. évfordulóját 
idén ünnepeljük, 560 éve lépett 
a trónra. A kaszinó rendezvénye 
feltárta az uralkodó életének 
egy szakaszát. Mátyás király 
Korozsváron született, Budán és 
Kőszegen is élt. Holl Imre régész 
1963-as ásatási leletei utalnak 
a kőszegi udvartartásra. 



 XXX I . ÉVFOLYAM, 7 . S ZÁM   2018 . JÚL IUS  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

27

IR
ÁN

YT
Ű

Könyvtári hírek
A könyvtár nyáron is folyamatosan a látogatók rendelkezésére áll, viszont 
a nyári nyitvatartási rend szerint. A Németh János művésztanár által ve-
zetett Képzőművészeti szakkör kiállítása augusztus végéig tekinthető 
meg a gyermekrészlegben. Az intézmény ezúton is köszönetét fejezi ki a 
június 23-ai Digitális Erőd, éjszakai információkereső kalandjáték szpon-
zorainak: Apró ötletek boltja, Biotéka Gyógynövényszaküzlet és 
Cerka Bt., amiért felajánlásaikkal a könyvtár játékát támogatták!
Az Agykontroll-klub, a Baba-mama játszóház, a Kézimunka-kör és 
az Ifi Olvasókör alkalmai a nyári szünetben elmaradnak.

Minden jegy elkelt! 
A 2018. július 28-i „Legye-
tek jók, ha tudtok” előadásra 
minden jegy elkelt!

HACS
Kőszegi Forrás Helyi Akció Csoport 
munkaszervezete, a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
ezúton tájékoztatja a tisztelt ér-
deklődőket, hogy a TOP-7.1.1-16-
2016-00017 jelű projekt keretében 
meghirdetésre kerültek az első Helyi 
pályázati felhívások és mellékleteik. 
A Helyi pályázati felhívások doku-
mentációit a www.koszegiforras.hu 
weblapon Hírként és a Dokumentu-
mok tára menüpont alatt érhetik el 
az érdeklődők. Kérdéseivel keresse 
munkaszervezetünket a weblapon 
található elérhetőségek valamelyi-
kén. Pócza Zoltán munkaszervezet 
vezető – Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház. 

koszeg.hu
Június 21-én startolt a város meg-
újult honlapja (koszeg.hu). A fel-
hívásra  több javaslat érkezett  a 
honlap használhatósága érdekében.  
A Jurisics téri webkamera visszaál-
lítása az olvasók javaslatai alapján 
történt meg. A fejlesztők a honlapon 
belüli kereső program beépítésén 
dolgoznak. 
Jó visszajelzések is érkeztek. A 
honlap látogatói kedvelik, hogy a 
nyitóoldalon nagyrendezvények 
egymást váltó látványos képe jele-
nik meg. Kőszeg-hegyaljáról írták: 
„Az új honlap mind a turistáknak, 
mind a helyieknek világos, könnyen 
érthető, használható elrendezéssel 
az információk kincsesbányája.” 
Egy Kőszegre készülő családtól 
pedig ez érkezett: „Augusztusban 
tervezünk a városukba látogatni 
és először a honlapjukat kerestem 
meg. Nem is nézelődtem máshol. 
Minden információt megtaláltam és 
meg is terveztem mi fog beleférni 3 
napba. (Örömmel látom, hogy van 
lehetőség bőven.) A képek alapján 
máris beleszerettem városukba. 
Alig várom, hogy végre ott legyek.”
Aki 2018. július 20. 19.00 órá-
ig megküldi tapasztalatát az új 

koszeg.hu honlapról a honlap@
koszeg.hu címre, még részt ve-
het a július 20-i esti Fő téri ze-
nés esték keretében történő sor-
soláson. A megírt véleményekért a 
szerencsések ajándékot kapnak.  
Azt követően sem késő, a nye-
reményakció újabb szakasza 
nyílik meg! Akik augusztus 30-ig 
nyújtanak be javaslatot, vagy küldik 
be fotójukat nyári kőszegi élménye-
ikről a honlap@koszeg.hu címre, 
újabb sorsoláson vehetnek részt az 
augusztus 31-én Hangzó város fesz-
tiválon! A sorsolások eredményei a 
koszeg.hu honlapon lesz elérhető.  

TUDOMÁNY A KOCSMÁBAN: Senki sem fog nevetni! – Avagy a 
közép-európai groteszk a 20. században címmel tart előadást Bo-
kányi Péter 2018. július 23-án 18 órakor az Ibrahim Kávézóban.
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12. Félhold és Telihold AUGUSZTUS 1. szerda 
18.00 „Kollázsok” Lengyel Jenő és Katona 
Anikó kiállítás megnyitója
Helyszín: Református templom, Csillag Terem
Köszöntőt mond: Dr. Lőrincz Zoltán, a Kőszegi 
Művészeti Egyesület elnöke. A kiállítást meg-
nyitja: Lengyel Jenő, textil designer (Párizs).

AUGUSZTUS 2. csütörtök
18.00 „Törökországi utazások” (Anton 
Dirnberger, Erhard Ehm, Claudius Schöner, 
Gertrude Unger, Kamper Lajos és Marosfalvi Antal)
A Kőszegi Művészeti Egyesület kiállítás meg-
nyitója. Helyszín: Jurisics vár, Lovagterem. A ki-
állítást megnyitja: Básthy Béla alpolgármester.

OSTROMHÉTVÉGE PROGRAMJA

Végvárak kesztyűs vitézei
AUGUSZTUS 2-3. csütörtök-péntek
Nemzetközi Ostrom Kupa és Magyarország-Hor-
vátország ifjúsági válogatott csapattalálkozó
Díszvendég: Erdei Zsolt profi ökölvívó vi-
lágbajnok, a Magyar Ökölvívó Szövetség 
elnöke
Szervező: Fitt-Box Ökölvívó Egyesület és a Ma-
gyar Ökölvívó Szövetség 
Helyszín: Fő tér, rossz idő esetén Balog Iskola 
Sportcsarnoka
Csütörtök: 16.00 Ökölvívó mérkőzések
Péntek: 10.00-12.00 Ökölvívó mérkőzé-
sek, 15:30 Ostrom Kupa
17.30 Magyarország-Horvátország ifjúsági 
válogatott csapattalálkozó
A szünetben fellép a BE-JÓ táncegyüttes

AUGUSZTUS 3. péntek
Múzeumostrom.*
Katonai táborok építése /Jurisics-vár, Diáksé-
tány, Várpark/
10.00–12.00 Ökölvívó mérkőzések /Fő tér/

15.00 Kirakodó vásár /Fő tér, Jurisics tér/
15.30 Ökölvívó mérkőzések /Fő tér/
16.15 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes mű-
sora /Jurisics-tér/
17.00 Toronyzene /Hősök tornya/
17.15 Az ostromállapot kihirdetése /Fő tér/
A hadiállapot kihirdetése, az Ostromtanács dön-
téseinek ismertetése
17.45 Magyarország-Horvátország ifjúsági 
válogatott ökölvívó találkozó
20.00 Fejérvári Zoltán zongoraestje
/Európa Ház Bibó terem/
20.15 Zsivány Zenekar magyar népi muzsika 
/Jurisics tér/
21.00 „Török lesen” – Jelmezes túra, magyar 
és török hírvivők felbukkanása várható!
Találkozó: Tourinform, Fő tér 2., (zseblámpával)
21.15 – 01.00 Ostrom retro Pásztor Tibivel 
/Fő tér/
22.15 Fáklyás bevonulás a Jurisics-vártól a 
Fő térre 
22.30 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes Tűz-
tánca /Jézus Szíve-templom előtt/
01.00 Programzárás

AUGUSZTUS 4. szombat
Múzeumostrom.
Vásári forgatag a Fő téren és a Jurisics téren, 
látogatás a katonai táborokban.
9.00 Éjszakai patronok elsütése /Hősök tor-
nya/
9.15 Kőszeg védművei /Hősök tornya/
Történelmi séta az ostrom belvárosi helyszínein.
Vezeti: Révész József múzeumigazgató
9.30 Szulejmán és a török sereg szemléje a 
városban /Belváros/
10.00–12.00 Apródpróba 
/Jurisics vár, katonai táborok/

10.00–15.00 Amatőr íjászverseny /Jurisics 
vár, Diák-sétány/
10.30 Várvédő mustra (Jurisics vár és Jurisics 
tér)
11.00 Szigeti Oroszlánok török fegyver és 
viselet bemutatója /Fő tér/
11.00 Tárlatvezetés a Várkiállítás Ostrom-
termében /Jurisics vár/. Érvényes várbelépő 
vagy Múzeumostrom* bérlet szükséges!
11.30 Gyulaffy Bandérium viselet és fegy-
verbemutatója /Jurisics tér/
12.00 Vásárütés /Fő tér, Jurisics tér/
13.00 Toronyzene /Hősök tornya/
13.00–16.00 Apródpróba /Jurisics vár, kato-
nai táborok/
14.00 Tárlatvezetés a Várkiállítás termei-
ben /Jurisics vár/. 
Érvényes várbelépő vagy Múzeumostrom* bérlet 
szükséges!
14.30 Regényes séta Kapa Mátyás íróval, 
a „Harangszótól harangszóig” – Kőszeg regénye 
szerzőjével /Jurisics tér/
14.30–16.10 A Nyugati Végek Vitézei Dísz-
őrség váltása /Hősök kapuja/
15.00 Batthyány Bandérium lovas bemuta-
tója /Várárok/
15.45 A Kőszegi Orientális Táncklub és 
Kiss Aletta hastánc-világbajnok műsora
/Jurisics tér/
16.00 Gyermekostrom /Várárok/
16.30 Kátai Zoltán énekmondó műsora 
/Fő tér/
17.00 Ostromfelvonulás
Helyszín: a Fekete kerttől a Fő téri színpadig
18.00 Toronyzene /Hősök tornya/

Helló nyár! Kőszeg rád vár
Július 12-én indult a Főtéri zenés esték ’18 
programsorozat. Kendik Péter jókedvű ut-
cazenéje mellett, kicsik és nagyok élvezték 
a visszatért nyarat.  Vasárnap már kreatív 
képzőművész és kézműves is csatlakozhat 
hozzájuk, a gyerekek nagy örömére! 
Egész nyáron minden péntek – 
szombat – vasárnap 17 órától kézmű-
vesek, ajándékok, élmények és előadók 
hívnak kicsiket és nagyokat Kőszeg Fő 
terére. 
Augusztus végéig minden nap, a Helló 
Nyár! Kőszeg rád vár programsorozat 
további elemei, ingyenes és kedvezményes 
programok hívogatnak az Alpokalján. 
Naponkénti programok:
• Hétfő 11 órakor ingyenes városnéző 

séták indulnak a Tourinform iroda elől, 
délutánonként 16 órától kedvezményesen 
lehet kenuzni a Gyöngyösön.
•Kedd 10–12 óra között gokart aka-
démiát szerveztek a kőszegi gokartpályán 
gyerekeknek.
• Szerda 10 órakor ingyenes vezetett sé-
tát tehetnek a látogatók a Virágudvarban.
• Csütörtökön 10 órakor a Hősök tor-
nyát és a mesterségek kiállításait nézhetik 
meg belülről ingyenes idegenvezetéssel.
Ezeket a programokat kiválóan egészí-
tik ki a koszeg.hu-n már digitálisan is 
követhető túrák, a natúrparki ingyenes 
vezetett túrák a Kőszegi-hegységben, 
valamint a Szabóhegyi erdei találka, és 
Hétforrás piknik.

150 ÉVES KŐSZEGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET PROGRAMJAI

AUGUSZTUS 18. szombat 
9.00  Tűzoltóverseny a stafétával  Jurisics vár, Fő 

tér 
9.00  Főzőverseny Diáksétány
10.00  Vásár és szakkiállítás Fő tér
15.00  Gyerek tűzoltó olimpia, tábori olimpia 
16.00   Habparty a Fő téren 
19.00  Táncház a Fő téren 
AUGUSZTUS 19. vasárnap
14.00  Tűzoltó csapatok felvonulása a város utcá-

in a zenekarral (Kossuth L. utca – Munkácsi M. 
utca – Rákóczi F. utca – Fő tér.)

15.00  Tűzoltó bemutatók leereszkedés, műszaki 
mentés. 

16.00  Habparty a Fő téren 
19.00  Tűzoltó Utcabál  
Közben: 21.00 órától tűztánc 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Kőszegi Önkéntes 
Tűzoltó Egyersület az ingyenes rendezvényeken.
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Kőszegi Ostromnapok – 2018
19.00 VÁROSTROM
Helyszín: Várfal, Diáksétány
A várostrom megtekintése belépő váltás mellett 
lehetséges, a helyszín befogadó képességé-
nek figyelembevételével. Jegyek 800,- illetve 
1200,- forintos áron válthatók, és rossz idő ese-
tén a vasárnapi ostromra érvényesek.
20.00 Kőszeg Város Koncert Fúvószeneka-
ra koncertje /Jurisics tér/
21.15 Bordó Sárkány Régizene Rend kon-
certje /Fő tér/
22.30 Táncoló Lángok – tűztánc /Jurisics tér/
23.00–01.00 Pinka Band /Fő tér/

AUGUSZTUS 5. vasárnap
Múzeumostrom.*
Vásári forgatag a Fő téren és a Jurisics téren, 
látogatás a katonai táborokban.
9.00 Éjszakai patronok ellövése /Jurisics tér/
9.15 Séta a középkori Kőszegen 
Vezeti: Ilon Gábor régész
Gyülekező: Kóbor Macska Fogadó, Várkör 100.
9.00–16.00 Bástya Őrzői Történelmi Íjász-
verseny Kőszeg belvárosában a Soproni Ren-
dészeti Sport Egyesület szervezésében. Nevezés 
és információ: ijaszverseny.koszeg@gmail.com
9.00–17.00 Kézműves foglalkozás a Csók 
István Művészkörrel. /Jurisics vár, elővár/

9.15 Ostromtúra a Szulejmán kilátóhoz 
Találkozó: Tourinform, Fő tér 2., (Táv: 8 km, 2 óra). 
Királyvölgy – Szulejmán-kilátó – Trianoni kereszt – 
Kálvária – Koronaőrző-bunker – Csónakázótó
9.30 Török viselet és fegyverzet bemutató 
/Jurisics tér/
10.00 Lovas huszár bemutató /Várárok/
A Körmendi Batthyány Huszárok lovas bemutatója
11.00 Gyulaffy László Bandérium katonai 
fegyver és viselet bemutatója /Jurisics tér/
11.00 ESŐNAP
Szombati rossz idő esetén Várostrom
11.30 Regényes séta Kapa Mátyás íróval, 
a „Harangszótól harangszóig” – Kőszeg regénye 
szerzőjével /Jurisics tér/
12.00 Barokk koncert Soltész Anikó és 
növendékei közreműködésével /Szent Imre 
-templom/
12.00–13.40 A Nyugati Végek Vitézei Dísz-
őrség váltása /Hősök kapuja/
13.00 Toronyzene /Hősök tornya/
13.15 Tüzérségi bemutató /Fő tér/
14.00 Hagyományőrző csapatok koszorú-
zása és búcsúja / Várudvar, Jurisics szobor/
14.30 Mese-álom – Szabad Boglárka nép-
mesemondó műsora /Jurisics-vár/
14.30 Tárlatvezetés a Tábornokházban 
és a Hősök tornyában /Tábornokház, Juri-

sics tér 6./ A részvételhez érvényes múzeumi 
belépő vagy Múzeumostrom* bérlet szükséges!
15.00 A ló és az ember – barátkozás 
Marton-Szállás lovaival /Várárok/
16.00 Szent Sebestyén Számszeríjász Tár-
sulat bemutatója /Diáksétány/
16.30 Koprive Tamburazenekar /Fő tér/
17.00 Bástya Őrzői Íjászverseny eredmény-
hirdetése /Jurisics tér/
17.30 „A magyarok nyilaitól…” /Várárok/
Marton-Szállás lovas íjászainak bemutatója a 
magyar könnyűlovas harcmodorról
18.00 A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes mű-
sora /Jurisics tér/ 
19.00 Agyagbanda – moldvai táncház /Fő 
tér/
21.00  Várkoncert - az ATARU Ütőegyüttes 
koncertje /Jurisics vár/
A pirotechnikai effektek és a tűzijáték szolgálta-
tója a Kopula Tűzijáték.
Belépő: 600-, Ft/fő. A belépő elővételben is 
megváltható a Jurisics vár pénztárában.

*MÚZEUMOSTROM – a kőszegi Jurisics vár és 
a Kőszegi Városi Múzeum közös Ostromnapi ak-
ciója, melynek keretében a kiállítóhelyek egész 
hétvégén egy belépővel, kedvezményesen láto-
gathatók. A belépőjegyet megváltó vendégek 
augusztus 12-ig ingyenesen visszatérhetnek a 
kiállítóhelyekre!
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

        

          2018. JÚLIUS 28. 

          12-18 ÓRÁIG

 10.00 órakor Kőszeg, Károly Róbert térről 
ÚTVONAL: Károly Róbert tér - mélyút - 

Királyvölgy - Szálasi bunker - Hétforrás  
TÁV: 4 km, IDŐTARTAM: 2 óra 

VEZETI: Schwahofer Gusztáv (30/368-6505)   

ÍROTTKŐ NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET ÉS TOURINFORM 
9730 KŐSZEG, FŐ TÉR 2. TEL: 94/563-120; INE@T-ONLINE.HU 

 
 

 

www.naturpark.hu 

GYALOGTÚRA INDUL

HÉTFORRÁS PIKNIK

AUTÓBUSZ INDUL
Károly Róbert térről a 

Hétforráshoz: 11.30, 12.30, 14.30, 
15.30 és 17.30 órakor, 

a Hétforrástól Kőszegre: 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30 és 18.00 órakor 

Jegyár: 300 Ft/út 
Max. férőhely: 50 fő

Köszönjük, hogy a környezet megóvása 
érdekében hozol magaddal poharat!

büfé / borászati bemutató / 
játékok / kézművesek

Zenélnek: 
Kőszeg Város Fúvószenekara, 

Kendik Péter, zongorista 
és a Rózsabors Műhely

A program eső esetén elmarad! 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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Nádasdy „Pipa” sikerei Cagliariban
Június 17–24. között Cagliariban rendezték a Szervátültetettek Európa 
Bajnokságát. (European Transplant and Dyalisis Sport Championship). 25 
ország versenyzői 13 sportágban mérték össze tudásukat. A magyar válo-
gatott 23 éremmel (3 arany, 10-10 ezüst és bronz) az éremtáblázat har-
madik helyén végzett. A magyar sikerekből, lassan szokás szerint, Nádasdy 
József („Pipa”) is kivette részét. Megszokott sportágában az úszásban egy-
egy első és második helyezés mellett ötödik és hatodik helyezést is elért. 
Új sportágban is kipróbálta magát Zsuppán Lászlóval párban bowlingban 
is dobogóra, annak harmadik fokára állhatott.

Eredmények: 100 m mellúszás 1. helyezés 1:56,85, 50 m mellúszás 
2. hely 52,33, 50 m gyorsúszás 46,28, 50 m hátúszás 59,65. Bowling 
páros Nádasdy József, Zsuppán László 3. helyezés

SPO
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Futballév 2017–2018
Kiegyensúlyozott, de kevéssé sikeres bajnokságot zárt a 12. helyen végző 
Kőszegi FC. Az élmezőny csapatai ellen alig termett babér, csupán a Rép-
celak elleni siker sorolható a bravúr kategóriába. A mérkőzések többsége 
kiegyenlített játékot hozott. A mérkőzések csaknem felén (14 mérkőzés) 
nem volt nagyobb a különbség egy gólnál. Ezeken a meccseken lehetett 
volna a középmezőnyhöz zárkózáshoz szükséges pontokat összegyűjteni. 
A kieső zóna csapatai ellen is vesztegetett el pontokat a csapat. Hét mér-
kőzésen nem sikerült a gólszerzés. kettőnél több gólt három alkalommal 
sikerült elérni.
A bajnokság jegyzőkönyve:
Tabellák Végeredmény 12. Kőszegi FC 30 mérkőzés/ 9 győzelem/ 3 dön-
tetlen/ 18 vereség/ 40:71 gólarány/ 30 pont. Ősz 11. Kőszegi FC 15/ 
5/ 2/ 8/ 25:36/ 17. Tavasz 15/ 4/ 1/ 10/ 15:35/ 13. Hazai 16/ 7/ 0/ 
8/ 22:29/ 21. Vendég 15/ 2/ 3/ 10/  18:42/ 9. Góllövőlista: Szolyák 
Tibor 10, Réti Milán 7, Keresztényi Zénó 6, Dan Gergő 3, Gugcsó Ákos, 
Marti Christofer, Molnár Csaba, Prán Dominik, Varga Benjámin 2-2, Fehér 
András, Léhmann Gábor, Molnár Zoltán 1-1. Sárga lapok Biegner Dániel, 
Prán Dominik 6-6, Szolyák Tibor 5, Toldi Sándor 4, Dan Gergő 3, Keresz-
tényi Zénó, Major Dániel, Fehér András, Molnár Zoltán2-2, Dévai Roland, 
Kovács Zsolt, Rácz Balázs 1-1. Piros lap Prán Dominik, Szolyák Tibor 1-1. 
Játékoskeret Bán Martin, Biegner Dániel, Csák Dominik, Dan Gergő, Dé-
vai Roland, Farkas René, Fehér András, Hamar Martin, Keresztényi Zénó, 
Kovács Zsolt, Krug Ádám, Léhmann Gábor, Major Dániel, Molnár Zoltán, 
Németh Márk, Prán Dominik, Rácz Balázs, Réti Milán, Szolyák Tibor, Szücs 
Norbert, Toldi Sándor, Varga Benjamin.
Hullámhegyek, nagy gólkülönbségű győzelmek mellett, néhány kellemet-
len vereség, több bekapott gól rontotta a  Kőszegfalvi SE mérlegét. Négy 
csapattal szemben is 50 százalékos lett a mérleg. Érdekesség: a hazai 
pályán 8:1-re levert Vassurány, az ősszel otthon 24. tartotta a három pon-
tot. A Kőszegfalva hat mérkőzésen lőtt legalább öt gólt, további kettőn 
négyet. Öt alkalommal az ellenfél jutott legalább négy találatig.
Jegyzőkönyv:
Tabellák Végeredmény 6. Kőszegfalvi SE 26 mérkőzés/ 15 győzelem/ 2 
döntetlen/ 9 vereség/ 81:52 gólarány/ 47 pont. Ősz 5. Kőszegfalvi SE 
13/ 7/ 1/ 5/ 35:27/ 22. Tavasz 6. Kőszegfalvi SE 13/ 8/ 1/ 4/ 46:25/ 25. 
Hazai 7-8. Kőszegfalvi SE 13/ 8/ 0/ 5/ 43:26/24. Vendég 2. Kőszegfalvi 
SE 13/ 7/ 2/ 4/ 38:26/ 23. Legjobb góllövők Slankovits Oszkár 21, 
Pintér Dániel 12, Nagy Milán 10. Sárga lapok Ódor Márió 5, Horváth 
Dániel, Nagy Milán, Slankovits Oszkár 4-4. Piros lap Molnár Zsolt, Ódor 
Márió, Slankovits Oszkár, Wurst Antal 1-1. Játékoskeret Bozóki Balázs, 
Fekete Krisztián, Horváth Dávid, Janó Zoltán, Karacs László, Kelemen Ta-
más, Kogler Máté, Komáromi Kázmér, Molnár Gergő, Molnár Zsolt, Móricz 
Csaba, Nagy Milán, Németh Róbert, Ódor Márió, Pintér Dániel, Slankovits 
Oszkár, Szántó József, Székely Csaba, Wurst Antal, Wurst Dávid.

Utánpótlás foci 2017–2018

Az alábbiakban összeállítást közlünk a kőszegi labdarúgás utánpótlásának 
szerepléséről a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség bajnokságaiban, a 2017-
2018-as szezonban. Az U16-os bajnokságban a Kőszegi FC fiataljai az 
északi csoport második helyén végeztek. A „Futsal U11”-ben az Utánpót-
lás FC pontveszteség nélkül végzett az élen. A „Futsal U13”-ban második 
helyen zártak. 

U19 bajnokság
5. Kőszegi FC 28 mérkőzés/ 20 győzelem/ 3 döntetlen/ 5 vereség/ 
146:35 gólarány/ 63 pont. Legjobb góllövő: Csák Dominik 35. Sárga lap: 
Koroknai Richárd, Riegler Péter 4-4. Piros lap: Lakihegyi Patrik, Szilas 
Balázs 1-1.

U16 „Észak” bajnokság
2. Kőszegi FC 20/15/ 0/ 5/ 123:60/ 45. Legjobb góllövő: Horváth Ri-
chárd 27. Sárga lap: maximum 1. Piros lap: Nagy Dániel 1.
6. Utánpótlás FC 20/11/ 1/ 8/ 65:84/ 34. Legjobb góllövő: Takács Dorián 
15. Sárga lap: Mentes Gergő 2. Piros lap: Mentes Gergő 1.

U14 „Szombathely” bajnokság
5. Kőszegi FC 16/9/ 0/ 7/ 55:47/ 27. Legjobb góllövő: Károlyi András 23. 
Sárga lap: maximum 1. Piros lap: Kolarich György 1.

Futsal U15 bajnokság
4. Kőszegi FC 15/5/ 1/ 9/ 33:81/ 16. Legjobb góllövő: Károlyi András 9. 
Sárga lap: maximum 1. Piros lap: nincs.
6. Utánpótlás FC 15/3/ 0/ 12/ 43:87/ 9. Legjobb góllövő: Preisz Roland 
17. Sárga/piros lap: -.

Futsal U13 bajnokság
2. Utánpótlás FC 12/ 9/ 1/ 2/ 52:22/ 28. Legjobb góllövő: Fábián Dániel 
14. Sárga/piros lap: -.
6. Kőszegi FC 12/ 2/ 1/ 9/ 11:56/ 7. Legjobb góllövő: Pénzes Bálint 3. 
Sárga/piros lap: -.

Futsal U11 bajnokság
1. Utánpótlás FC 12/ 12/ 0/ 0/ 66:6/ 36. Legjobb góllövő: Lakatos Kristóf 
19. Sárga/piros lap: -.
4. Kőszegi FC 12/ 1/ 2/ 9/ 9:55/ 5. Legjobb góllövő: Szilágyi Márkó, 
Takács Márton 3. Sárga/piros lap: -. 
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Boksz: Szinvonalas tornák

Június 9-én Szombathelyen, a VIII. Hauer 
Lajos-Kajdi János Emlékversenyen volt je-
lenésük a Fitt-Boksz ökölvívóinak. Tízen léptek 
szorítóba. Buza Rafael (serdülő 48 kg), Buza 
Rómeó (s 48), Lakotár Hanna (ifjúsági 54), Pes-
ti Gabriella (junior 60), Farkas Richárd (j 80), 
Szoták Titusz (elit-felnőtt 64) győztesen hagyta 
el a szorítót, de Gombai Dominik (s II. 33)  és 
Lukács Tifani (j 50) is közel járt hozzá, hogy a 
bíró az ő kezüket emelje fel a mérkőzés végén. A 
verseny keretében „nosztalgia-mérkőzést” vívott 
két régi, ismert kőszegi ökölvívó: Hódosi Zsolt 
és Bödei Gábor küzdelméhez a szorító sarkából 
a kőszegi boksz legendás edzője, Nemes Emil 
„Csingi” adta a tanácsokat.
Klinben (Szlovákia) rendezték a „4. Slovakia 
Boxing Cup Triebel”-t. Az ötnapos tornán (jú-
nius 13-17.) 16 ország 328 versenyzője 269 
mérkőzést vívott. A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 
versenyzőinek 3 arany és 3 bronzérem jutott. A 
kiesett, vagy szabadnapos versenyzők edzése-
ken vagy edzőmérkőzéseken vehettek részt. A 
verseny kiváló alkalom volt nemzetközi tapasz-
talatszerzésre.

Eredmények: 1. helyezett Buza Rafael (serdülő 
48), Pesti Gabriella (junior 60), Hámori Ádám 
(elit-felnőtt 91), 3. helyezett Buza Rómeó (s 46), 
Lakotár Hanna (ifjúsági 57), Hámori Luca (i 60), 
nem ért el helyezést Szoták Titusz (i 64), Jankó 
Krisztián (e 64).

Az igazi nyár sem marad megmérettetések 
nélkül. Mezőkövesden (július 6-7.) a „Matyó 
Kupán” két ringben 50 egyesület 196 öklözője 
(köztük 7 a Fitt-Box-tól) küzdött a győzelemért. 
Román, ukrán és svéd ökölvívók tették nemzet-
közivé a versenyt. A Fitt-Box ÖE. három első és 
4 második hellyel zárta a hétvégét.

Eredmények: 1. helyezés Pesti Gabriella (junior 
60 kg), Buza Rafael (serdülő 50), (Titusz (ifjúsági 
64), 2. helyezés Gombai Dominik (up. 35), Lukács 
Tifani (j 50, Büki szakosztály), Buza Rómeó  (s 50), 
Farkas Richárd (j 80.)

Birkózás: Veterán sikerek
Debrecen adott otthont a  veterán birkózók or-
szágos bajnokságának. A kőszegi és büki bir-
kózók remekül szerepeltek. A Kőszegi SE sza-
badfogásban a csapatverseny második helyén 
végzett. A régió versenyzői 4 arany és 4 ezüst-
érmet gyűjtöttek.

Eredmények: „A” kategória 62 kg 1. Szabó Gá-
bor (Bük), „B” kat. 78 kg 2. Németh Roland (Kő-
szegi SE), 100 kg 1. Hámori József (Kőszegi SE), 
„C” kategória 78 kg 2. Pusztai Szilveszter, „E” kat. 
100 kg 1. Ficsor András (Kőszegi SE), FG kat. +90 
kg kötött és szabadfogásban is 2. Farkas Imre.

 Kőszegi Bajnokok
A sportok királynője, az atlétika országos baj-
nokságán győzni különleges siker. A Szombathe-
lyi Haladás férfi 4x400 méteres váltója a télen, 
fedettpályán már megismerte a győzelem ízét. 
A 2018-as év szabadtéri Magyar Bajnokságán 
újra a dobogó tetejére állhattak. A kőszegieknek 
külön öröm, hogy a sikerváltónak három kőszegi 
tagja is van: Jagodics Dennis, Sárközi Dominik 
és Ecker Tamás.
(A váltó negyedik futója Boda Boldizsár)

Karate sikerek 
a Haru kupán
Az ország minden részéből érkeztek sportolók a 
VIII. Haru Kupa karate versenyre, Zalaegerszeg-
re. Vas megyét a Leo karate-do SE és a Budoka 
SE  képviselte. 23 csapat közel 140 versenyzője 
lépett tatamira. A remek hangulatú versenyen a 
Budoka SE lett a 2. legsikeresebb egyesület 5 
arany, 7 ezüst, 6 bronzéremmel.

Győztesek: Németh Steff (kata, kumite), Baricz 
Eliza (kata), Magdics Pálma (kata), Pál Alexandra 
(kumite), 2. helyezés Pál Alexandra Anna (kata) 
2x, Baricz Eliza (kumite), Tujfel Ádám (kata), 
Magdics Pálma (kumite) és a csapat kata, 3. 
helyezés Davies Eszter Joy (kata), Steff Sarolta 
(kata), Bruckner Olivér (kata, kumite), Tujfel Ádám 
(kumite).

DIÁKSPORT

Sprint Triatlon OB Baján
Június 23–24-én Baján szerepeltek a Kőszegi 
Triatlon Klub versenyzői. Szombaton a „Sprint 
Triatlon OB” versenyét rendezték, vasárnap 
ranglistaversenyekre (XIII. Mogyi Triatlon) került 

sor. Az OB-n az ifjúsági lányok között Hóbor 
Eszter a 8. Marton Emese 26-dikként ért cél-
ba. A junioroknál Pillisz Réka 9. helyezést ért el. 
Az ifjúsági fiúknál hárman is érdekeltek voltak: 
Molnár Gábor 14. helyen futott be, Schwachofer 
Balázs 15. Nyúl Patrik helyezett lett. Eredmé-
nyük a csapatversenyben dobogót ért. A győzel-

mi emelvény harmadik fokára állhattak.
A ranglistaverseny gyermek korcsoportjában 
Hóbor Lehel 27. (30:52), a serdülőknél Hóbor 
Zalán 15. (42:02), Thaler Levente 18. (43:10), 
Nyúl Marcell 21. (43:34) helyezést ért el. A ser-
 dülő lányok között sérülés után 29. helyezett lett 
Palatkás Anna (49:03)
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Mi kiemelkedő kondíciókkal 
és gyors ügyintézéssel várjuk.

Igazoljon át 
hozzánk!

www.sopronbank.hu

KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; +36 94 562 030


