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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.

12. OSTROMNAPOK
„Úgy érzem, őrségváltás történt a kő-
szegi ostromnapok történetében, ami 
egy várban teljesen természetes” – nyi-
latkozta Básthy Béla a rendezvényso-
rozat egyik felelőse, amikor a tapasz-
talatokról kérdeztük. „Ha egy fához 
hasonlítjuk az ostromnapok történetét, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a régi és 
erős ágakon új hajtások jelentek meg.” 
Nem volt könnyű dolguk az „újaknak”, 
hiszen az elődök sok éven át – ahogy 
az alpolgármester fogalmazott – nagy 
dolgokat valósítottak meg. „Meg kell 
köszönnünk azt, hogy mind a szerepek 
területén, mind egyesületi szinten: a ré-
giek is kiálltak mellettünk, támogatást 
kaptunk tőlük.” Az új szereplők előtt pe-
dig azért kell tisztelegnünk, mert „elő-
léptek azzal a bátorsággal, ami nélkü-
lözhetetlen” ahhoz, hogy ebbe a játékba 
eredményesen közreműködjenek!
Vasárnap, augusztus 5-én délután 
kettő órakor díszes egyenruhákba öl-
tözött csapatok sorakoztak fel a külső 
várudvaron. Elhangzott a „Díszlövés-
hez kilépni!” vezényszó. A puskák az 
egykori kapitány, Jurisics Miklós tisz-
teletére dörrentek. Huber László pol-
gármester fogadta a jelentést, Básthy 
Béla üdvözölte a csapatokat és hálás 
szavakkal méltatta az elmúlt napokban 
végzett munkát, amit a város kedves 
ajándékaival is megköszöntek. Külön 
szólították a sárvári, a körmendi, a szi-
getvári, a tatai, a csobánci, a kapuvári, 
a soproni csapatok képviselőit. Az ün-
nepségen már nem tudott jelen lenni a 
gyurgyeváciak és a péceliek egysége. A 
kőszegi vitézeket a záróaktuson, széle-
sebb nyilvánosság előtt köszöntötték. A 
koszorúzást követően díszlövések dör-
dültek, a jelenlévők a Himnusz éneklé-
sével zárták az ünnepi megemlékezést.

Tóthárpád F.
Fotó: Kámán Z.

(A várból történt kirohanás után küzd 
a két vezér, balról Tolnay István (Juri-
sics), jobbról Horváth Gábor (Ibrahim). 
A háttérben darabont legények: Tóth 
Huba Benedek és Weidl Tamás Márk.)

JURISICS MIKLÓS ÉS IBRAHIM NAGYVEZÉR
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Ciao Amico

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: szeptember 5.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: szeptember 12.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: augusztus 22.

DR. NAGY EDINA aljegyző: augusztus 29.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő augusztus 30-án
(csütörtökön) 16 és 17 óra között fogadóórát tart

a Városháza tanácskozó termében.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő augusztus 30-án

(csütörtökön) 18 és 19 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi F. u. 6. sz. alatt. 

SAS NORBERT a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
szeptember 3-án (hétfőn) 17 és 18 óra között fogadóórát tart

a Városháza tanácskozó termében.
 HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője

szeptember 5-én (szerdán) 17 és 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

 A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

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

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

      INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT!
A vizsgálatot végzi: 
Dr. Gáti Éva és Kőhalmi-Szalay Mónika
                     diplomás optometrista

SZEZONVÉGI KÉSZLETKISÖPRÉS!
MINDEN Szemüvegkeret, Napszemüveg

és Szemüveglencse
Távoli, Olvasó, Fényre sötétedő és Multifokális

           30% kedvezménnyel!

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám szeptember 17-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Augusztus első napjaiban eredmé-
nyesen zárult a Ciao Amico épü-
letének liciteljárás alapján történő 
értékesítése. Ha aláírják a felek az 
adásvételi szerződést, új gazdára 
talál a Rákóczi Ferenc utca 13. 
alatt lévő épület. Az önkormány-
zat már többször elindította az 
értékesítést, de azok eredményte-
lenül zárultak. Az épület legutóbb 
vendéglőként működött, a 141 
m2-es üzleti területhez 94 m2-nyi 
kiszolgáló helyiségek tartoztak, 

valamint a 79 m2-es padlástér. Az 
értékbecslő 33 millió Ft-ra érté-
kelte az ingatlant, de ezért az árért 
nem volt vevő. A képviselők júli-
us 12-én meghozott döntésükkel 
20%-kal csökkentették az árat. 
Az önkormányzat vagyonnal való 
gazdálkodásáról szóló rendelete 
– több feltétel teljesülése esetén 
– erre lehetőséget adott. Huber 
László polgármester 15%-os ár-
csökkentést javasolt, majd Kiss 
Péter és Kiss Zoltán az akkor még 
lehetséges vásárló ösztönzése ér-
dekében 20%-ra tettek javaslatot, 
és ezt fogadta el a testület.
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Olvasói levél

A jó orvos elsősorban ember
A televízióban többszöri ismétléssel 
fut a sorozat, amely egy alpesi kis-
városban játszódik. A sármos  fő-
szereplő, orvosként határtalan 
hivatástudata és embersége miatt 
nagyon közkedvelt. 
A miénk éppen ilyen: dr. Prug-
berger János. A  Doktor Úr, aki sa-
ját elmondása szerint 53 éve van 
az orvosi pályán, néhány évtizeddel 
ezelőtt, szülész-nőgyőgyászként 
került Kőszegre. A kicsi, családias 
légkörű szülőotthonban számta-
lan új életet segített a világra. A 
nőgyógyászati rendeléseken szelíd 
érzékenységgel, és nagyfokú ta-
pintattal látta el a pácienseket. A 
szülőotthon 1984-es megszűnését 
követően, még évekig folytatta 

szakorvosi tevékeny-
ségét, háziorvosként 
is a betegek szolgála-
tába állt. Prugberger 
János Doktor Úr, a szó 
legmélyebb értelmé-
ben véve családorvos, 
aki a betegség mögött 
az embert látja. Mély 
alázattal és empátiával 
látja el a hivatását. A 
rendelőjébe lépőt fel-
állva, kezét üdvözlésre 
nyújtva fogadja, majd 
türelmesen végighall-
gatja. Messzemenő-
en igyekszik a hozzá 
fordulók egészségi 
problémájára megol-

dást és gyógyírt találni. Sokszor 
ad életmód tanácsokat. Megkü-
lönböztetés nélküli tisztelettel szól 
mindenkihez, megnyugtató szavai 
önmagukban is gyógyhatásúak. Az 
ügyeleti rendelés mellett a gyengé-
ket, időseket, otthonukban látogat-
ja meg fáradtságot nem ismerve, 
hívás nélkül is.
Hamarosan letenni készül a mára 
igencsak nehézzé vált orvosi táskát, 
és elkezdi rég megérdemelt  nyug-
díjas éveit élni. Egyik szemünk sír, a 
másik nevet. Tudjuk, hogy a Doktor 
Úr rászolgált a pihenésre, mégis ki-
csit elárvultnak érezzük majd ma-
gunkat. Ezen méltató sorokkal sze-
retnénk kifejezni doktorunk iránti 
szeretetünket és nagyra becsülé-
sünket. Megköszönjük áldozatos és 
lelkiismeretes szolgálatát a kiváló 
orvosnak, az Embernek.
Minden jót kívánó, hálás betegei

Új háziorvos
Júliusban Kőszeg egészségügyi el-
látásához újabb orvos csatlakozott. 
Dr. Németh Lilla háziorvos rezidens 
heti két napot tevékenykedik dr. 
Prugberger János mellett. A fiatal 
doktornő a szakorvosi képesítését 
várhatóan 2019 májusában szerzi 
meg, és majd átveszi a páciensek 
által nagyon tisztelt háziorvos pra-
xisát. A doktornővel Szombathely 
egyik kávézójában beszélgettünk. 
Az első szavaival így fogalmazott: 
„a rendelőbe érkező betegek 
közül többen Prugberger doktor 
úrnál születtek, vagy nála szül-
ték meg a gyermeküket”. Mindezt 
nagyon jó érzésként és ajánlóként 
értékelte dr. Németh Lilla, akitől 
megkérdeztük: „Miért indult el a 
kőszegi háziorvosi munka irá-
nyába?”. 
– A praxis így a családban marad. 
Prugberger doktor úr unokája, 
dr. Prugberger Simon a férjem. 
A diploma megszerzése után a 
Markusovszky Kórházban kezdtem 
el rezidensként dolgozni. Korábban 
is benne volt a levegőben, hogy a 
háziorvos feladatát a családból 
vegye át valaki. Nőként saját csa-
lád mellett is jó szakmai iránynak 
láttam ezt az elképzelést. A praxis 
átvétel egy hosszú, részben jogi 
folyamat is. Rezidensként a házi-

orvosi mentorom dr. Török Ilona 
belgyógyász, akinek Szombathe-
lyen van praxisa. Nála végzem 
a gyakorlatomat. Amíg nincsen 
szakvizsgám, addig mellette töl-
tök el hetente három napot, illetve 
kedden és csütörtökön Kőszegen 
veszek részt a rendelésen. Elin-
dítottuk azt a folyamatot is, hogy 
Prugberger doktor úr mellett is 
önállóan dolgozhassak. A mentor 
feladata akkor fejeződik be, ami-
kor megszerzem a háziorvosi szak-
vizsgát. 
– Melyik osztályon kezdett el dol-
gozni a kórházban?
– 2015-ben Pécsen végeztem 
el az egyetemet, majd a Belgyó-
gyászati Osztályon, azon belül a 
gasztroenterológia területén kezd-
tem el az orvosi munkát. Ez az 
osztály az emésztőrendszer, azaz a 
nyelőcső, gyomor, vékonybél, has-
nyálmirigy, vastagbél, máj beteg-
ségeivel foglalkozik. Másfél év után 
döntöttem úgy, hogy a háziorvos 
szakterületre váltok át. 
– Megjelentek ebben a döntés-
ben családi indokok is?
– A váltásnak megvolt a családi in-
doka. Férjemmel négy éve ismerjük 
egymást, egy éve kötöttünk házas-
ságot. Simon a Markusovszky Kór-
ház Sürgősségi Osztályán dolgozik 
szakorvosjelöltként. Szombathe-
lyen élünk.
– Szombathely – Kőszeg távol-

sága okozhat gondot a majdani 
háziorvosi munkában?
– Szerintem nem, biztosan meg le-
het oldani, sokan mások is ugyan-
ilyen körülmények mellett látják el 
ezt a feladatot. Ha egyszer majd 
nehézséget jelentene, akkor gon-
dolkodni kell a megoldáson.
– Ismeri Kőszeget?
– A férjemmel együtt a kezdetek-
től sokat jártunk Kőszegre, a város 
szép és hangulatos. Oda is lehetne 
költözni, de egyenlőre maradunk 
Szombathelyen. 
– Szülei is itt élnek?
– Igen. Édesanyám üzemgazdász, 
édesapám földmérő, testvérem 
nincs, pedig szerettem volna. Sokat 

mondoga t t am , 
milyen jó lenne, 
ha lenne.
– Önöknek is 
lesz gyermeke?
– Tervezünk, én 
többet is szeret-
nék. Úgy gondo-
lom, hogy a praxis 
vezetése mellett 
nyugodtabban le-
het gyermekeket 
nevelni, mint a 
kórházban vég-
zett orvosi munka 
mellett.
– Ha átveszi a há-
ziorvosi praxist, 
akkor Prugberger 

doktorral úrral továbbra is tartja 
a szakmai kapcsolatot?
– Mindenképpen, ígérte is a segít-
séget. Felajánlotta, hogy rá mindig 
számíthatok.
– Mit lát a háziorvosi szakmában 
a legnehezebb feladatnak?
– Az egészségnevelést, bizonyos 
betegségekben a betegek meg-
győzését az életmód-változtatás 
szükségességéről. Magyarországon 
a vezető betegségek az egészség-
telen életmódból fakadnak. Az 
életmódváltás fontos lenne sok 
betegség megelőzésében, mind-
ehhez kitartásra és önfegyelemre is 
szükség van.

Kámán Z 
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Újabb örömteli hírről számolhatok 
be Önöknek, hiszen több mint 200 
millió Ft-ra pályázhatnak közműve-
lődési intézményeink és civil szerve-
zeteink. Mindezt a „Kőszegi Forrás 
Helyi Akciócsoport” 2016-ban elin-
dított létrehozása tette lehetővé. A 
TOP Irányító Hatóság által egyko-
ron tartott TOP-CLLD tájékoztató-
ja után a városvezetés feltétlenül 
fontosnak és hasznosnak ítélte a 
kőszegi közösségek megerősítését, 
ezért elhatározta azok figyelmé-
nek felhívását erre a különleges 
lehetőségre. Az első lépést a Helyi 
Akciócsoport létrehozását és a „He-
lyi Közösségi Fejlesztési Stratégia” 
megalkotásának koordinációját – 
mint helyi CLLD munkaszervezet 
– a Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház kollektívája vállalta 
föl. A CLLD (azaz a „Community-
led Local Development” koncepció, 
magyarul pedig „Közösség Által 
Irányított Helyi Fejlesztések”) által 
így felépült egy 38 tagot számláló 

felelős közösség, amely alkalmas 
és képes arra, hogy a közös mun-
kához erőforrásokat mozgósítson. 
Elképzelésünk szerint Kőszegen a 
helyi közösségek alulról jövő kezde-
ményezések keretében alakítják ki 
fejlesztési stratégiájukat és helyben, 
ma guk döntenek a források elosztá-
sáról, illetve felhasználásáról.
A befektetett idő, energia meghoz-
ta a várva várt gyümölcsét, hiszen 
a már említett forrásra most nyí-
lik lehetősége pályázni az említett 
célcsoportoknak. Ennek alapja, 
hogy Kőszeg Város Önkormány-
zata, – mint konzorciumvezető – 
212.490.000.- forint támogatást 
nyert a „Kőszegi Forrás Helyi Ak-
ciócsoport” Helyi Közösségfejlesztési 
Stratégiájának megvalósítása céljá-
ból benyújtott pályázatával. Június-
ban került kiírásra a program első 
pályázata, melyen a kőszegi köz-
művelődési intézmények és civil 
szervezetek 30 millió Ft-os keret 
erejéig pályázhatnak a 2019-re 
tervezett nyílt közösségi programjaik, 
rendezvényeik megvalósítására. 
Továbbra is kiemelten fontos a vá-
rosvezetés számára a civil szerveze-
teink erősítése, támogatása, hiszen 

tevékenységük nélkül szürke és 
szegény lenne városunk kulturális 
és sport élete. A közösségformáló 
szemléletmód, – melyet jobbára 
nekik köszönhetünk – viszi folya-
matosan előre a fiatal generációk 
körében azt a már tudatos döntést, 
hogy tartozni akarnak valahová. 
Egy kiváló közösség megfelelő 
támogatással nagyban befolyásol-
hatja a jelen fiatalságának jövőjét, 
identitástudatát. Kellenek az élmé-
nyek, a tapasztalatok, a fellépési 
lehetőségek, melyekhez bizony ko-
moly pénzügyi háttérnek is társul-
nia kell, a sok-sok önzetlenül vég-
zett munka mellé, melyet pénzben 
nem is lehet kifejezni.
A most megnyíló lehetőséget szá-
mos tudatosan tervezett előkészítés 
előzte meg, ma már viszont ennek 
a megvalósítási folyamatának a 

Elem AKCIÓ

Ingyenesen hívható telefonszámunk:

06 80 182 182
www.geers.hu

Örömmel értesítjük, hogy 2018. július 16-tól immár Kőszegen is 
üdvözölhetjük Önt Geers Halláscentrumunkban.

A nyitás alkalmából kivételes akcióval kedveskedünk Önnek.  
Látogasson el hozzánk és használja fel alábbi ajánlatunkat* 2018. 
augusztus 1. és 2018. szeptember 30. között. 

*Ajánlatunk a kijelölt üzletünkben, 2018. szeptember 30-ig  érvényes és más kedvezménnyel nem vonható össze. Egy személy legfeljebb 2 levél (12 db) elemet vásárolhat. 
Az akció kizárólag hallókészülék viselők számára szól. Résztvevő üzletünk: Kőszeg, Rákóczi út 6.

Megnyitottunk!
Amennyiben ellátogat hozzánk,

hallókészülék elemét

áron vásárolhatja meg!

5 Ft
/ db

áron vásárCímünk:
Kőszeg, Rákóczi út 6.

Telefonszám: 06 30 473 9642

Nyitva tartás:
H: 8.00-16.00
K: 8.00-18.00
Sz: 8.00-16.00
Cs: 8.00-16.00
P: 8.00-14.00

részesei vagyunk. Kiváló alkalom 
nyílik most arra, hogy egy közösségi 
program jelentős anyagi forrás be-
vonásával színvonalasan megvaló-
sulhasson, és a közösségi tereket is 
fejleszteni, bővíteni lehet.
A pályázatokat szeptember 3-tól 
lehet benyújtani, a pályázati kiírás 
megtekinthető a koszegiforras.hu 
honlapon. Sok sikert kívánok min-
den pályázónak!

Huber László polgármester 

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítése tárgyában: 
• Kőszeg, Árpád tér 13. fszt. 3. szám alatti 71 m2 nagyságú lakás
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó 
ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).
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Védőnői szolgálat tiszteletre méltó
Augusztus 10-én a Kőszegi Szoci-
ális Gondozási Központ kertjében, 
az árnyas fák alatt Huber László 
polgármester köszöntötte azokat 
az édesanyákat, akik az elmúlt 
évben legalább hat hónapig szop-
tatták gyermeküket. A hölgyeket a 
városvezető virággal köszöntötte, 
a gyermekeknek képeskönyvet 
adott ajándékba. Ezen a napon 
43 anyuka érdemelte meg ezt a 

kitüntető címet, közülük mintegy 
fele tudott elmenni a házi ünnep-
ségre. A városvezető arról beszélt, 
hogy a Kőszegen működő védőnői 
szolgálat tiszteletre méltóan sokat 
tesz a szoptató anyákért, és a gyer-
mekekért. A szoptatás az anya és 
a gyermek szeretetteljes kapcsola-
tát jelenti. Majd Kornosné Galavits 
Katalin a járási hivatal vezető vé-
dőnője elmondta, hogy 1992-ben 

nyilvánították augusztus 1-jét a 
szoptatás világnapjának, és azóta 
a szoptatás világhete programsoro-
zattá változott. Hangsúlyozta, hogy 
a védőnők szerepe abban van, hogy 
már a várandóság alatt az édes-
anyák megalapozott tanácsokat 
kapjanak, és „Kőszeg városában a 
védőnők lelkiismeretes munkájuk-
kal ezt a feladatot teljesítik”. Ki-
emelte, hogy az anyatej egy cseppje 

négyezer élő sejtet tartalmaz, és 
minden tápanyagot, amely a baba 
fejlődéséhez szükséges. Beszélt ar-
ról a csodáról, hogy az „alig néhány 
perces csöppségek mellünkre he-
lyezve szopizni kezdenek”.
Az ünnepségre családostul is érkező 
édesanyák elhozták a kicsiket, akik 
birtokba vették a területet, mász-
tak, sétáltak, miközben kimutatták 
ragaszkodásukat az édesanyjukhoz. 
A fotózást Emília ülve figyelte, Ken-
de megfogta az édesanyja kezét.

KZ

Kormányhivatali épület átadása
Július 27-én, 14 órakor adták át a 
Jurisics tér 5. sz. alatt lévő Kőszegi 
Járási Hivatal felújított épületét. Az 
ünnepségen részt vett Básthy Béla 
alpolgármester, Harangozó Vilmos 
esperesplébános, Harangozó Berta-
lan kormánymegbízott, Popovicsné 
dr. Tisza Edit igazgató asszony, dr. 
Kapiller Sarolta hivatalvezető és a 
dr. Kordé Csaba vezető ügyész. Dr. 

Kapiller Sarolta hivatalvezető el-
mondta, hogy öt és fél éve zajlik a 
szervezetépítés, amelynek részeként 
hat helyszínen alakítottak ki mun-
kahelyeket, az egyikből a Jurisics 
tér 5. szám alá kilenc munkatárs 
költözött át. Köszönetet mondott 
mindenkinek, akik által megkap-
hatták a felújított épületet. Básthy 
Béla alpolgármester kiemelte: egy 

társadalomról sokat elárul, hogy 
egy kormány, a közigazgatás mit 
kezd a múltjával. A régi épületek 
sorsa közügy. A kormányhivatalnak 
kifejezetten örömmel adta át az 
önkormányzat az épületet, mert a 
közt szolgálja. Így a múlt és a jelen 
összeér ebben az épületben. Fele-
lősségvállaló dolgozók végzik itt az 
épületben a köz szolgálatát. Haran-

gozó Bertalan kormánymegbízott 
köszönetet mondott azért, hogy az 
épületet megkaphatták, kiemelte a 
kivitelező és a műszaki ellenőrnek 
a  munkáját. Hangsúlyozta, hogy 
az elmúlt öt évben 150 millió Ft-ot 
fordítottak a kőszegi kormányhiva-
talok felújítására.  Az átadott épület 
felújítására 47 millió Ft állt rendel-
kezésre. Harangozó Vilmos esperes-
plébános áldotta meg a felújított 
épületet.

Kiss Alexandra

Törökországi utazások
Az Ostromnapok első rendezvénye-
inek egyike a Kőszegi Művészeti 
Egyesület kiállítása. Augusztus 
2-től Anton Dirnberger, Erhard 
Ehm, Claudius Schöner, Gertrude 
Unger, Kamper Lajos és Marosfalvi 
Antal műveit láthatja a közönség. A 
megnyitón Ing. Gerhard Krutzler a 
Kőszegi Művészeti Egyesület alel-
nöke köszöntötte a megjelenteket. 
A hétvégi rendezvényekhez igazodva 
török hangulatokkal fogadja a láto-

gatót a lovagterem. Isztambul, Bosz-
porusz…, török portrék és hőlégbal-
lonos tájképek díszítik a falakat.
A kiállítást Básthy Béla alpolgár-
mester nyitotta meg. Beszélt a ti-
zenkét éves együttműködésről, és 
hogy egy „törökországi utazás min-
dig izgalmas. Egyrészt összeköti az 
osztrák és magyar alkotóművésze-
ket, másrészt egy kultúrák közti tör-
ténelmi utazás részesei lehetünk”. 

TáF.
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12. Ostromnapok

Megbolydult a város! Harcra gyűlt 
Kőszeg apraja és nagyja augusztus 
4-én, de az ostromot megelőzően 
a békülés jelei is megmutatkoztak. 
Utcákon, tereken találkozhattunk 
török és magyar harcosok barátsá-
got jelző koccintásaival.
A Fő térre délután negyed hatkor 
érkezett a város magisztrátusa és 
a védők egy csoportja, hogy te-
gyenek még egy kísérletet, és jobb 
belátásra bírják a törököt. „Vivát!” 
– kiáltotta az összesereglett tömeg. 
„Adj tüzet!” – határozottan jelezte, 
Kőszeg nem hátrál. A magisztrátus 
feje, beszámolt a délelőtti tárgyalá-

sokról, és hogy döntöttek, „a várat 
és a várost nem adjuk át, hanem 
megvédjük Isten kegyelmében”. 
Forintos Mátyás kijelentette: „Belső 
megosztásnak helye nincs” és, hogy 
„ez békeidőben is kívánatos”! A 
város védelmét a horvát nemzeti-
ségű Jurisicsra bízták. 
A csata előestéjén megtelt a bel-
város. A színpadon programok 
kezdődtek. Az Éji sötétben a BE-
JÓ tűztáncosai varázsolták el a 
közénséget a Jézus Szíve-templom 
előtti téren. A lányok forgó tűzkari-
káit hat-, hétszáz néző látta.

Tóthárpád F.

„Belső megosztásnak helye nincs”

Darabontok
Az Ostromnapok állandó kőszegi 
résztvevője, a Kőszegi Darabon-
tok csapata is megújult. A létszám 
tervszerű bővítése elkerülhetetlen 
volt, hiszen sok a „harci esemény”. 
Nemcsak itthon, hanem számos 
alkalommal az ország más tele-
pülésein is megjelennek az egyen-
ruhájukról könnyen felismerhető 
katonák. 
A fiatalok „besorozásával” kezdő-
dik az a generációváltás, amely 
alapja lehet a következő esztendők 
ostromtörténéseinek. A Kőszegi 
Darabontok az Ostromnapok kez-
detétől egészen a hónap végéig 
szolgálatban állnak. A gimnazista 

fiatalok Weidl Tamás Márk, Mol-
nár Márk, Tóth Huba Benedek, (az 
egykori Bersekes diákok) és Pece 
Domonkos (egykori Balogos diák) 
megszólítása: „darabont legény”. 
Könnyen felismerhetők, mert ők 
alkotják a kéksüvegesek egységét. 
Hernigl László az idei játékon a 
háttérbe vonult, pihenésre volt 
szüksége.  Vágfalvi Péter vicemes-
ter ezúttal is az élen járt, vezette 
a csapatot, harcolt, küzdött. Nem 
tett mást, mint a többi, maximális 
tiszteletet érdemlő Darabont, akik 
a régmúltban a város rendjét vi-
gyázták, a mostani játékokon a kő-
szegieket képviselték főszerepben.

TáF - KZ

Az elmúlt évben az Ostromna-
pokon Marádi Takács Péter, alias  
Deze Dél-Anatólia pasája szerepét 
vállalta magára. Az idei év válto-
zásaiként az ostromban harcászati 
irányító szerepet is kapott.
– Mekkora feladat ez a szerep-
játék?

– Aki idős korára nem felejtett el 
játszani, és megéli ezt az egészet, 
annak nem nehéz ez a szerep. An-
nak nehéz, aki görcsöl, vagy nem 
tudja megélni ezt a történelmi kort. 
Minket megérintett ez a korszak, 
még a kicsi gyermekeket is. Az 
apró janicsár gyerekek vizet hoztak, 
a nézők mellett beosontak hozzám.
– Mennyiben volt más a mostani, 
mint a korábbi Ostromnapok?
– Megosztó a vélemény. Vélnek em-
berek hanyatlást, minőségi gyengü-
lést. Az évről évre történt változások, 
módosulások után láttam a csodát, 
amely éppen akkor megtörtént. A 
mostani új szereplők át tudták ven-
ni az elődeik örökségét. Mondhatják 
azt, hogy ez már nem az igazi, de a 
valóság az, hogy évről évre többen 

Meddig lesznek Ostromnapok?

vagyunk. A mostani változásnak 
is elérkezett az ideje. Az ostrom is 
egy kicsit más lett. Kapa Mátyás író 
átdolgozta az ostrom indítást a tör-
ténelmi helyzet áttekintésével török 
és magyar szemszögből. A nézők 
számára megérintőbb volt, mint a 
korábbi bevonulás. A változás alap-
ötlete tőlem származik, a létrehozás 
csapatmunka és Mátyás érdeme. 
Az író elhozta a kislányát, Lucát és 
neki beszélt a védők, az akkori jegy-
ző oldaláról. A barátom fia, Gombai 
Dominik felült az ágyúra, és neki 

beszéltem rólunk, a janicsárokról. 
Láttam, éreztem azt a néma csen-
det, amely megérintette a nézőket, 
amikor arról szóltam: ma ti itt mind 
meg fogtok halni. 
– Jobb volt a mostani játék?
– Én azt mondom: más volt. Pró-
báltunk vigyázni az elődöktől ka-
pott hagyományokra. Azt mondom, 
hogy amíg a múzeumok megmu-
tatják az emlékeket, mi meg újra 
játsszuk a történelmet, és ameddig 
így sikerül majd újra játszani, addig 
lesznek Ostromnapok. KZ
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Erőpróbák
Megújult a kőszegi ostromhétvége, 
de voltak a programsornak olyan 
elemei is, amelyek az előző évek-
ben már jól beváltak. A horvát tábor 
asszonyai és a segítőik – Scheider 
Katalin vezetésével – játékokkal és 
kézműves foglalkozásokkal szóra-
koztatták az érdeklődőket. Gyara-
podtak a festett üvegek, a mézes-
kalács címerek, pörgött a kötélverő 
masina, gyöngysorok csillogtak a 
kislányok nyakában, a fiúk pedig 
bőrkarkötővel gazdagodhattak. 
Különleges vásárfia készült a cí-
merfestő asztalnál és a keszkenő- 
fátyolkészítő sátorban is.
Sokan megfordultak a várfalak 
árnyékában, ahol „erőpróbák” vár-

ták a vállalkozó kedvű ifjakat. A 
legbátrabbak lemérhették ügyes-
ségüket: a „Vitézi 7 próba” ebben 
az esztendőben is sokakat csábított 
játékra. Ha a csatában nem is ve-
hettek részt a „hétpróbások”, büsz-
kén viselhették a „Jurisics apródja” 
címet. A legügyesebbek, oklevéllel 
gazdagodtak, amit Jurisics aláírása 
és eredeti, 1527-es pecsétmásola-
ta hitelesített.
Másnap, vasárnap, hasonló lelke-
sedéssel a Csók István Művészkör 
tagjai tartották a foglalkozásokat. 
Az ő segítségükkel készült a sok 
vásárfia. Palcsó Julianna beszámo-
lója szerint örömmel „alkottak” a 
gyerekek és a szüleik is.

TáF  

Hastáncosok
A Kőszegi Orientális Táncklub 
szombat délután lépett a szín-
padra. Tímea, Eszter, Nóra mu-
tatta be tánctudását. Hozzájuk 
csatlakozott Kiss Aletta, művész-
nevén, Amaya, aki megnyerte a 
hastáncvilágbajnokságot. Ezért is, 
a szerelmes dalra bemutatott lát-
ványos pillangó táncáért is minden 
elismerést megérdemel. A hastán-
cosok az Ostromnapok színpadán 
klasszikus tánccal, végül egy török 
poppal kápráztatták el a közönsé-
get. Elmondásuk szerint számunkra 
a tánc a nőiség harmóniájának a 
kifejezését jelenti. 

Néptáncosok
Vasárnap este 18 órakor óriási 
tömeg gyűlt össze a néptáncosok 
körül. A horvát és magyar népi mu-
zsika, tánc vonzotta a közönséget. 
A Hajnalcsillag senior korosztálya 
táncba vitte a lányokat, ropták, 
ahogy szokták „csillagos” módon. 
A szórakoztatásra  alaposan rátet-
tek még a horvátzsidányi Čakavci 
táncosai. Ők, a saját örömükre is 
„profi” módon szórakoztatást válla-
ló amatőr néptáncosok. A két csa-
pat bemutatta a horvát – magyar 
táncbarátságot, ráadásként a „Zöld 
erdő” zenéjére a közönséget is be-
vonták a körtáncba.

Fúvósok 
A fúvósok ostrom utáni muzsikája 
a várvédők győzelmét, a janicsá-
rok, és minden kőszegi szereplő 
tiszteletét szolgálta. Szombat este 
a Lábasház előtt népes közönség 

gyűlt össze, a fúvósoktól megszo-
kott slágerzene (Omega) vonzotta 
a közönséget. Szilágyi Miklós kar-
nagy az utolsó zeneszámok egyi-
kén a karmesteri pálcát átadta egy 
nyolc év körüli fiúnak, aki aztán 
erős tapsot kapott a közönségtől, 
amikor az igazi karnagy a magasba 
emelte.

Lovasok
A várárokban a körmendi bandé-
rium a vasárnapi déli forróságban 
harcászati lovasbemutatót tartott 
kicsi közönség előtt, néhány percre 
több körben a gyermekek is felül-
hettek a lovakra.
Két bemutatót is tartottak a vár-
árokban Marton-szállás lovas íjá-
szai. A lovas barátkozást megza-
varta a vihar, és irgalmatlan sok 
mennyiségű, általuk összeszedett 
üveg. Estére megérkezett a néző-
sereg. A lovasok ezeréves magyar 
lovas harcászatot mutattak be. 

Íjászok
Soproni Szabad Íjászok szervezé-
sében 102 fő érkezett a vasárnap 
tartott versenyre. 22 db pályán, 7 – 
15 méter távolságból lőttek célba. 
Kovács Zsolt főszervező három lö-
vést adott le, ebből kettő tíz pontos 
volt, a harmadik kicsit kevesebbet 
ért. A városostromnál is célba lőtte 
a janicsárok megadásra szólító üze-
netét. A versenyre csak azok jöttek, 
akik tudnak lőni.  Erről sokat tudna 
beszélni a műanyagból készült, fa 
ágai alá bújt antilop, mint célpont. 
Az íjászat komoly turisztikai látvá-
nyosság, és ez így volt Kőszegen is.

Szultán és a pompasátor
Szigetvárról érkezett a Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület, amely a 
várárok mögötti parkban, a török sátortáborban állította fel a szultán pom-
pasátort. Az érdeklődőket invitáló látványosság előtt az egyesület elnökségi 
tagja, Pandur Gábor elmondta, hogy az Ostromnapokra szóló meghívást 
két hónappal ezelőtt kapták. Örömmel fogadta a szultán szerepére szó-
ló felkérést. Jól érezte magát azon a három napon, és köszöni szépen a 
meghívást. Kérés esetén jönnek máskor is. Jónak érezte az összhangot a 
harcos táborok között. A „szultán” elszánt hagyományőrző. Az egyesület 
csapatmunkával hozta létre öt és fél hónap alatt a szultán pompasátort.
Az eredeti, törökkori példány németországi múzeumban található. doku-
mentumok alapján építették, rajzolták, festették meg 95%-os azonossággal. 
A kiállított trónszék eredeti példánya Isztambulban, az Oszmán Birodalom 
központjában, a Topkapi palotában látható. Az egyesület tagjai készítették a 
trónszéket, amelyet – a janicsárok szavai szerint – a szultán készített. 

KZ  
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400 éves 
a Szent Imre-templom!?
Augusztus 11-én ingyenes veze-
téssel a Natúrpark szervezésében 
a látogatóknak bemutatták a Szent 
Imre-templomot az Ostromnapok 
programjának részeként.
A Szent Imre-templom használatá-
ra, kezelésére vonatkozó jogosult-
ságot 2000-ben adta meg a me-
gyéspüspök a Kőszegen 
működő Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzatnak. 
Ezt követően 2007-ben 
megtörtént az önkor-
mányzat által szervezett 
templom felújítása.  Et-
től kezdve még jobban 
kiemelkedett az épület a 
Jurisics téren. A nemzeti-
ségi lakosság itt tartja a 
horvát nyelvű szentmisé-
ket. Ezért a lehetőségért 
sokat tettek egy évtize-
den át. A Kőszegi Plébá-
nia Hivatal által beadott, 
és eredményes pályázat 
után idén ősszel újakra 
cserélik az ablakokat. 
A Szent Imre-templom 

ELADÓ! KŐSZEGEN, kertvárosias, nyugodt, csendes 
övezetben 2 db kialakítatlan építési telek eladó. Irányár: 
5,5 millió Ft/db. Érdeklődni: 06 30/603-2123 telefonon.

építését 1615-ben kezdték el, a 
befejezés időpontjára vonatkozóan 
más-más adatokkal rendelkeznek a 
kutatók. Egyik állítás szerint 1618-
ban, a másik szerint 1620-ban fe-
jeződött be az építkezés. 
A Szent Imre-templom mostanra 
már így is, úgy is négyszáz éves. 

12. Ostromnapok
Forintos László
Az egykori tűzmester, Forintos Má-
tyás leszármazottja, László ismét 
eljött augusztus 5-én Kőszegre, 
majd levelet írt a városvezetésnek. 
÷Nagyon szép, eseménydús napot 
töltöttünk vasárnap Kőszegen a 
kánikula és a vihar ellenére is”. 

ATARU
Vasárnap este fergeteges koncertet 
adtak a dobzenészek. A produkci-
ójuk minden pénzt megért, a 600 
Ft-os belépőjegyet különösen. A 
várszínház nézőterén kevés üres 
hely maradt. A koncert fényét a tű-
zijáték még jobban emelte.

Idézetek
1532-ben a város jegyzője, 
Schwankler Pongrác élethelyzetét 
világította meg Kapa Mátyás, ami-
kor a kort idézve az ostrom előtt 
Luca lányához beszélt.
– Gyere csak, komoly beszédem 
van veled! Mától egy darab ideig 

más világ jön… Itt a török! Nézd 
csak, gombamód nőnek ki sátra-
ik a város körül! Mostantól nem 
léphetsz ki a házból, csak ha én 
megengedem. Szörnyű dolgok-
ra képesek ezek, vigyáznod kell 
magadra! Rettenetes, mennyien 
vannak.

•
Deze, az ágyún ülő janicsár fiú-
nak (Gombai Dominik) beszélt az 
1532-es évről.
– Heteken keresztül borzalmas, 
esőtől felázott, szűk utakon ke-
resztül haladtunk. Az ágyúink 
egy részét elnyelte a mocsár. 
De győzelmes hadaink mit sem 
törődtek a nehézségekkel, sor-
ra foglalták el az útjukba eső 
területeket. …Megérkeztünk … 
Kőszegnek a falai alá. Az itteni, 
elbizakodott, ostoba gyaurok el-
lenállásra szánták el magukat, 
harcolni kezdtek az iszlám né-
pével. Így most erővel vesszük el, 
ami minket megillet.

Állatsimogató
A gokárt pálya mellett, annak nyit-
vatartási ideje alatt ingyenesen 
látogatható az állatsimogató. Az 
Ostromnapok alatt a vár mellett is 
bemutatkoztak. Az önkéntes támo-
gató feladatot Tóth Péter vállalta. 
Elmondása szerint az állatsimogató 
bemutatását a korábbi években is 
tervezték Básthy Bélával. A Jurisics 
vár hídja mellett, a várárokban he-
lyezték el az állatokat: láma, törpe 
kecske, kis malacok és – köznapi 

értelemben negatív hangzású, az 
állatvilágban ritkán megszülető – 
fekete bárány is bemutatkozott a 
szülő anyjával. Az erre járókat meg-
állította a látvány. A kéthetes mala-
cok és a bárány időnként futásnak 
eredtek. A lámát sokan megsimo-
gatták, nyugodtan viselte a mellette 
robbanó és riasztó (ágyú) lövése-
ket is. Mindent azért nem viselt el, 
időnként nagyokat köpött, de a va-
lósághoz ez is hozzátartozott.

KZ

Tűzoltók 
A Kőszegi Ifjúsági Tűzoltók egyre többször szerepelnek a városi prog-
ramokon. A várostromon a tűzoltásban, amikor a szalmabálától belob-
bant a várkapu, nem vettek részt. „Valódi vizet kérünk” – Pócza Zoltán 
narrátor kérésére a profi tűzoltók szerelték fel az oltócsövet. Emiatt is 
igaz, hogy tűzoltók nélkül nem lehet Ostromnapokat rendezni.   
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Új ostromhoz új vitéz kell!
Jelentősen átalakult az ostromna-
pok szereplőinek összetétele. A kő-
szegi iparosok és a kőszegi horvá-
tok ugyanúgy a háttérbe vonultak, 
mint az önkéntes tűzoltók egysége. 
Továbbra is jelen voltak képviselőik 
a nevezetes hétvégén, de a csa-
tában nem vettek részt. Petkovits 
Sándor (Jurisics), Seper András (Ib-
rahim) és Stipkovits István (Szulej-
mán) átadta a stafétát. Új szereplők 
vállaltak fontos szerepeket. A „vá-
logatásnál” fontos szempont volt, 
hogy fellelhető legyen a kőszegi 
kötődés. 

A két újonnan kinevezett vezér-
rel, Horváth Gáborral (Ibrahim) és 
Tolnay Istvánnal (Jurisics) a 12. 
Félhold és telihold hétvégéjén is-
merkedett meg a közönség. Mond-

hatjuk, hogy – szó szerint – most 
kerültek közel a tűzhöz! (A szultánt, 
akit Pandur Gábor alakított, a Szi-
getvári Hagyományőrző Egyesület 
adta.)
Mindkét főszereplő kőszegi szüle-
tésű, itt kezdték pályájukat. 
Horváth Gábor húsz esztendőn 
át hivatásos tűzoltóként dolgozott. 
A kőszegiek őt ismerhetik jobban. 
A múlt évtől egy tűz és munka-
védelmi kft. munkatársa. Jelenleg 
Sopronban él. 
Tolnay István a magyar csapatok 
kapitányaként debütált. Szintén a 

kőszegi önkéntes tűzoltóság ál-
lományával kezdte az ostromok 
sorát. 
H. G.: A kőszegi tűzoltóság közve-
títésével kerültem az ostromnapok 

rendezvényébe már a legelején, 
tehát tizenkét éve. Most felkértek, 
hogy a török csapatok vezetését, a 
szervezés ránk eső részét és Ibrahim 
szerepét vállaljam. Talán sikerült is. 
Jómagam nem vagyok hagyomány-
őrző csapattag, de nem kizárt, hogy 
szorosabb szálak is kialakulnak köz-
tem és valamely társaság között. A 
feladat szempontjából érdekes, 
hogy csak a kőszegi ostromnapokat 
ismerem, más hasonló rendezvényt 
nem láttam még, de a tizenkét év 
aktív részese voltam. A korábbi ta-
pasztalatokból merítettem.
T. I.: Először én is törökként ost-
romoltam a várat, Gáborral együtt 
másztuk a falat, aztán egy maga-
sabb szintre lépve, a Kőszegi Da-
rabontok, illetve a sárvári Nádasdy 
Bandérium tagjaként, a 16. századi 
hagyományőrzést még komolyab-
ban veszem, illetve élem meg szá-
mos rendezvényen. Jelenleg a Ná-
dasdy Bandérium kapitányaként is 
betöltöm a tisztemet. Most, ahogy 
Horváth Gábor, én is előreléptem 
egy magas pozícióba. Jurisics Mik-
lóst személyesítem meg. Tapaszta-
latokat a hétéves hagyományőrző 
múltamból szereztem. Mintegy 
hatvanöt alkalommal vettem részt 
hagyományőrző fesztiválokon, Ma-
gyarországon, Horvátországban, 
Lengyelországban és Ausztriában. 
A két vitéz ruházatáról megtud-
tuk:
H. G.: Az első alkalommal még 
a Savaria Karnevál ruháit kaptuk 
kölcsön a török sereg számára. 
A második esztendőben már az 

önkéntes tűzoltók női csapata ké-
szítette a kosztümöket korhű sza-
básminták alapján. Az én viseletem 
egy janicsár ruha módosított válto-
zata, kaftán. A csatában láncing is 
volt rajtam, ami Seper András saját 
keze munkája.
T. I.: A 16. századra jellemző sza-
bású, mélykék színű, tükörbársony-
ból készült dolmányt viselek óarany 
zsinórozással, és posztóból készült 
világoskék pantallóval. Szerencsés 
véletlen, hogy az óarany és kék Kő-
szeg színei is egyben.
Több érdekesség is említhető a 
12. csata kapcsán:
H. G.: Olyan török tábort sikerült 
kialakítanunk, ami sok érdeklődőt 
vonzott. Igazi különlegesség volt a 
szultán sátra. Mérete, színe, alakja 
az eredetivel egyező.
T. I.: Jurisiccsal, illetve velem 
kapcsolatban hadd említsek egy 
magánjellegű érdekességet. Már-
cius 24-én a kőszegi várban volt 
a hagyományőrző esküvőm. A 
feleségem – akivel nemsokára 
gyermeket várunk – szintén ha-
gyományőr. Még állapotosan is vi-
seletben volt az ostrom résztvevő-
jeként és gyermekünk, aki kislány 
lesz – mondhatom – egészen jól 
megszokta már a puskaropogást 
és az ágyúszót. 
A felkészülésben számosan részt 
vettek. Az Ostromnapok Egyesület 
elnökeként Móricz Imre szervezte 
az előkészületeket. A népes táborok 
élelmezését, szükséges alapanya-
gok beszerzését a város támogatta.

Tóthárpád F.

Regényes séta Kapa Mátyással
Augusztus 4-én, szombaton dél-
után a rekkenő hőség ellenére 
sokan gyülekeztek a Jurisics téren, 
hogy részt vegyenek Kapa Mátyás 
regényes városnéző sétáján. Az író 
Harangszótól harangszóig – Kőszeg 
regénye című, 2017-ben megje-
lent műve kapcsán alapos levéltári 
kutatásokat végzett. Ennek során 
megismerte a város közel 500 évvel 
ezelőtti arculatát, az itt élő magyar 
és német családok történetét. A sé-
tán az érdeklődők végiglátogatták 
a regény helyszíneit, bepillantást 
nyerhettek a város fél évezreddel 
ezelőtti életébe. Kapa Mátyás ki-

tűnő idegenvezetőnek bizonyult, 
érdekes történeteket mesélt a 
regényben is szereplő családokról. 
Az egy órás program egy vetélkedő-
vel zárult, ahol a turisták mellett a 
helyi résztvevők is számot adhattak 
az ostrommal és a regénnyel kap-
csolatos ismereteikről. 
A városnézés után a szerző el-
mondta, hogy sok pozitív vissza-
jelzést kapott a könyve kapcsán, ez 
tovább erősítette Kőszeghez való 
kötődését. Nagy örömmel vállalta  
a szereplést az Ostromnapokon, 
a regényes sétákkal és a narrátori 
feladatok vállalásával színesítette a 

az Ostromnapok programját.
A könyvéhez történt anyaggyűjtés-
kor számos levéltári adatra, lejegy-
zett eseményre bukkant a szerep-
lők további sorsával kapcsolatban. 
Ebből most egy hosszabb lélegzetű 
történelmi novella készül, amely az 
1538-as esztendőben játszódik. A 
részben olvasói igények kielégíté-
sére íródó elbeszélés a dicsőséges 
kitartás utáni évek szomorú törté-
netét beszéli el. 
Kapa Mátyás beszélt arról is, hogy 
szintén a kutatásai közben talál-
kozott azzal a dokumentummal, 
melyben egy itáliai történetíró 

1851-ben Jurisics Miklósra hivat-
kozva leírja, hogy az ostrom utolsó 
napján Szent Márton alakja megje-
lent az égen, és lángpallossal verte 
vissza a törököket. Ez a legenda, il-
letve az a tény, hogy a kőszegi csa-
tát megelőző években kirabolták a 
szent sírját, inspirálta a regényben 
a Szent Márton ereklyéjével kap-
csolatos történetet. 
Kőszeg történelme egészen a ko-
raközépkori évektől napjainkig na-
gyon színes. Kapa Mátyás számára 
nagyon inspiráló ez a historikus kör-
nyezet, és minden alkalmat megra-
gad arra, hogy a város eseményei-
ben részt vegyen, ezúttal családja is 
elkísérte az Ostromnapokra.

UA
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Douwe Egberts
Omnia őrölt kávé 
Classic vagy Gold
250 g, 3196Ft/kg
(Jacobs Douwe Egberts-élelmisz.)

799 Ft
db

Porcukor
0,5 kg, 238Ft/kg
(1 Magyar Cukor Manufaktúra Kft.)

119 Ft
db

Theodora
ásványvíz
Kereki Szénsavas vagy
Kereki Szénsavmentes vagy
Kékkúti Szénsavmentes
1,5 l, 53Ft/l (Szentkirályi-kékkúti Ásv. Kft.)

79 Ft
db

Soproni
dobozos Sör
4,5%, 0,5 l, 438Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

219 Ft
db

379Ft
db229Ft

db

3.799 Ft
kg 1.799 Ft

kg 2.399 Ft
kg 699 Ft

kg

Sertés Comb előhűtött Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.)

KŐSZEGI AKCIÓ

Sertés Tarja
csont nélkül, előhűtött

Csirke Grill 
Belsőség Nélkül 
előhűtött vagy  fagyasztott 

Fornetti
Barackos előkelesztett
(Fornetti Fagy.Pékáru Term.Kft.)

Steffl Sör dobozos
4,2%, 0,5 l, 398Ft/l (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

Palini Lecsókolbász lédig 
(„Új Palini-Hús” Zrt.)

Palini
Füstölt-Főtt Császárszalonna
vf. („Új Palini-Hús” Zrt.)

Wiesbauer
Túra Felvágott
(Wiesbauer-Dunahús Kft.)

Pápai Extra Sonka 
Fóliás (Pápai Hús Kft.)

Magyar
ESL Tej
2,8%, 1 l (Alföldi Tej Kft.)

Frico sajt
Edami vagy Gouda
szeletelt, 100 g, 3990Ft/kg
(Frieslandcampina Hungária Zrt.)

Nutella B-ready 
2x22 g, 6114Ft/kg
(Ferrero Magyarország Kft.)

Coop
Vödrös Frissföl
20%, 800 g, 474Ft/kg
(Nádudvari Élelmiszer Kft.,
Co-op Hungary Zrt.)

www.7forras.hu
A

K
C

IÓ
S

 I
D

Ő
S

Z
A

K
: 

2
0

1
8

.0
8

.1
5

-0
8

.2
8

.

2 0 1 8 .  A U G U S Z T U S  1 6  -  A U G U S Z T U S  1 9 .

2 0 1 8 .  A U G U S Z T U S  2 3  -  A U G U S Z T U S  2 5 .

599 Ft
kg

C i k á

499 Ft
kg

199 Ft
db1.299 Ft

kg 1.499 Ft
kg

é

1.049 Ft
kg

189 Ft
db

karton vásárlása 
esetén 398Ft/l

KoszegiHirdetes_201808_01.indd   1 2018.08.03.   10:53:49



 XXX I . ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2018 .AUGUSZTUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

11

AK
TU

ÁL
IS

1 Jelen ajánlat a 2018. július 2. után megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, visszavonásig, új Peugeot 208, 2008 és 308 
vásárlása esetén, amennyiben az új Peugeot 208, 2008 vagy 308 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben 
szereplő bruttó 3 390 000 Ft indulóár a Peugeot 208 Active 5 ajtós 1.2 PureTech 68 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. A 
hirdetésben szereplő bruttó 1 200 000 Ft kedvezmény a 308 Active 5 ajtós és SW 1.2 PureTech 110 és 130 LE motorral szerelt 
változatára vonatkozik. A hirdetésben szereplő bruttó 4 090 000 Ft indulóár a 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE motorral szerelt 
változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt és használt Peugeot 208, 2008, 308 vásárlására nem vonatkozik. A 
kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem 
minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció 
visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben.
* Minden 2018.07.02. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített Peugeot 208, 2008 SUV, 308 
személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses 
jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl 
érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától 
számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az 
esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt 
feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. 

A Peugeot 208 Active 1.2 modell vegyes átlagfogyasztása 4,8 l/100 km, CO2-kibocsátása 
110 g/km. A Peugeot 308 és 308 SW Active 1.2 modellek vegyes átlagfogyasztása 
4,9-5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 112-118 g/km. A Peugeot 2008 SUV Active 1.2 modell 
vegyes átlagfogyasztása 4,9 l/100 km, CO2-kibocsátása 114 g/km.

INICIÁL AUTÓHÁZ KFT.
PEUGEOT MÁRKAKERESKEDŐ
9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: +36 94 508 908, www.inicial.hu

LEGYEN TÖKÉLETES A NYÁR!

Csak magánszemélyeknek,  
további feltételek  
teljesülése esetén.**

PEUGEOT 208
Active 5 ajtós
1.2 PureTech 68 LE változat 

PEUGEOT 2008 SUV 
Active 1.2 PureTech 82 LE változat 

PEUGEOT 308
Active 5 ajtós és SW 
1.2 PureTech 110 és 130 LE 
motorral szerelt változatok

1 200 000 FT1
KEDVEZMÉNNYEL 
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

3 390 000 FT-TÓL1

HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

MÁR

4 090 000 FT-TÓL1 
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

MÁR

KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS KIHELYEZÉSI 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK A KŐSZEGI 
ÁRUHÁZUNK CSAPATÁBA!

• Az árak kihelyezése
• Akcióváltás és leltárak megvalósítása
• Plangogramok terv szerinti megépítése

Jelentkezés és információ:
Telefonon: +36 20 821 2412
web: tesco.hu/karrier
Bér:  6 hónap után: 216 700 Ft + 16 000 Ft 

terület alapú bérkiegészítés  
és 12.000 Ft cafeteria + pótlékok.

 
Legyen Ön is tagja a csapatunknak, ne habozzon 
jelentkezni!

Ani néni
Kappel Zoltánné 72 éve él a Juri-
sics téren ugyanabban a házban, 
csak három évet töltött máshol. Két 
gyermeke közül az egyik Kőszegen, 
a másik Bozsokon él. Az öt unoka 
már szétszóródott az ország több 
pontján, de hazatérnek. Ani néni 
nehezen mozog, délelőtt tíz óra tá-
jékán kiül a Jurisics térre, a fa alá 
a székére, a padra teszi a kosarát, 
aztán köt, horgol. Valaki mindig 
megáll mellette, a társalgás hosz-

szabb ideig is eltarthat. A kérdésem 
tartós beszélgetésben folytatódott. 
A sokak által Annus mamának szó-
lított asszony így beszélt:
– Ismerem a város 70%-át, és 
engem is ismernek. Itt ülök a 
székemen napestig, amíg van-
nak kliensek. Ha éppen nem 
horgolok, és erre jár a jegyző 
vagy az ügyész, megkérdezik: 
hozzak fonalat? Vilmos atyának 
az aranymiséjére ajándékoztam 
egy horgolt keresztet. Básthy 
Béla szerint ez a város legforgal-
masabb padja. Ide sokan leül-

nek, utánam ereklye marad ez a 
pad. Itt mindig lehet beszélgetni, 
itt minden elhangzik, ami a vá-
rosban történik. Szeretem hall-
gatni, amikor a turisták dicsérik 
a Sgraffitós-házat. Az idegenek 
mindig kérdeznek valamit, én 
pedig válaszok. Erről a székről 
nézem végig a város programja-
it. A házhoz, a környezethez ra-
gaszkodok.  Én már innét el nem 
mennék sehova, az itt töltött 72 
év erősen ideköt. Nekem ez az 
otthonom, jó itt lennem.

KZ

 Utcanevek: Forintos Mátyás utca
Sokan ismerik ezt az utcát. A Rákó-
czi Ferenc és Gábor Áron utca kö-
zött található, amelyet 2016-ban a 
lakótelep felé meghosszabítottak. 
De mit is tudunk a névadóról?
A híres tűzmester, aki az 1532-
es ostromot sértetlenül harcolta 
végig, a Habsburg zálogon lévő 
Kőszeg város szenátora volt. Ő 
alkalmazta az ellenakna ásásának 
módszerét a törökök ellen. Feleke-
zeti ellenfelei 1561-ben boszor-

kánysággal vádolták. A vádakban 
elhangzott, hogy Forintos 1552-
ben pünkösdkor zivatart támasz-
tott az Óház-tetőn, emiatt a szőlők 
elpusztultak. A titkos szertartáshoz 
gyertyákat és ismeretlen rekvizitu-
mokat használtak. Az egyik tanú 
tudni vélte, hogy a vádlott hitvesét, 
Katalin asszonyt egy alkalommal 
Szent György napján, máskor meg 
május 1-én: Szent Fülöp és Jakab 
napján meztelen fürdőzés közben 

kaptak a szőlőskerteknek ivóvizet 
adó forrásánál.
A boszorkányper a városon be-
lüli hatalmi harc részét képezte, 
amely csak ürügy volt a tehetős 
és nagy tekintélyű, 80 éves sze-
nátor semlegesítésére. Bűnéül 
rótták fel, hogy a megélhetést adó 
szőlőt, gabonát és termést rontó 
varázslással az egész városra nyo-
mort, szenvedést hozott. Forintos 
Mátyás I. Ferdinánd főherceghez, 

valamint Hans Weispriach egy-
kori, Kőszegi földesúrhoz fordult 
segítségért. I. Ferdinánd a pert 
kivételes eljárásban Bécs város bí-
róságához utaltatta, ahol a vádak 
alól felmentették. A boszorkány-
per középkori intézményét a 18. 
században megszüntették. Azóta 
hamis vádakkal semmiféle formá-
ban nem indíthattak boszorkány-
pereket. Helyét a modern korban 
a koncepciós perek vették át, de 
a jogállamokba, szerencsére, erre 
már nincs lehetőség. 

Plechl Ildikó
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Új hegybíró
Július 23-tól új hegybíró, Benke 
Alina állt szolgálatba, akihez bi-
zalommal fordulhatnak a szakte-
rületen érintett személyek, vállal-
kozások. Kőszeg és környékét jól 
ismeri a Cákról  Kőszegdoroszlóra 
költözött szakember. Intézi Kőszeg 
és környéke, valamint Vaskeresztes 
és környéke Hegyközség közigaz-
gatási, hatósági ügyeit. Elkészíti a 
szüreti jelentést, a szőlő és borról 
kiadja a származási bizonyítványt. 
Jogosultsággal rendelkezik szőlé-
szettel és borászattal kapcsolatos 
hatósági eljárások megindítására, 
illetve szőlő telepítési engedélyek 
kiadására. A gazdászok ügyeinek 
intézésekor együttműködik a kü-

lönböző szakhatóságokkal. Elvégzi 
a HEGYIR rendszerben történő 
nyilvántartások vezetését, amely a 
szőlő termelésétől a borértékesíté-
sig tart.
Az első diplomáját Keszthelyen, a 
Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Növényorvosi szakán szerezte meg, 
majd a talajtani szakértő képesítést 
is megkapta. A korábbi években 
dolgozott agrárkamarai, mező-
gazdasági tanácsadóként, illetve 
vetőmag termelő cégnél termelés-
irányítóként.
Elérhetőségei:  
e-mail: benke.alina@hnt.hu 
Tel: +3670/489-8680 
Cím: Borok Háza
9730 Kőszeg, Várkör 54. 
(Az ügyfélfogadási időpontokat a 
következő  lapszámban közöljük.)

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit:  
Fatalin Józsefné Mészáros Margitot 
(98 éves) és Horváth Lászlóné Hor-
váth Irmát (97 éves).

Hétforrás Piknik
Július utolsó hétvégéjén Hétforrás 
Pikniket, a túrakedvelőknek szóló 
programot ismét megszervezte az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület. A 
rendszerváltás után tizenötödször 
„költözött fel” a fúvószenekar, hogy 
erdei muzsikával fogadja a gyüle-
kező viharfelhőkkel dacolókat. Elő-
ször közvetlenül a rendszerváltás 
után történt meg a vasfüggöny 
mögötti terület újrafoglalása, és 
nem sokkal a kezdetek után már a 
fúvósok is részt vállaltak a Piknik 
megszervezésében.

Idén a piknikezők a természetet, 
és a felhők után maradt ragyogó 
időt ünnepelték. Ebben Kendik 
Péter zongorista és a Rózsabors 
Műhely zenekar volt még méltó 
szolgálatukra. Ez utóbbit Uwe 
Scheer is erősítette, üdítő volt 
hallgatni hegedűjátékát. A Na-
túrpark csapata erdei játékokkal 
fogadta a gyerekeket, totókkal és 
szellemi próbákkal a felnőtteket.  
A Piknikről a jó étel és ital sem 
hiányozhatott: Rácz Gábor ragyo-
gó sült kolbásza, és a Jagodics 

Pincészet díjnyertes borai sokakat 
marasztaltak a természetben. Az 
idén öt buszjárat telt házzal érkezett 
meg a forráshoz, míg Schwahofer 
Guszti bácsi 21 túrázóval gyalog 
tette meg az utat a várparkolóból! 
A Natúrpark most először próbára 
tette a „hozd a saját poharad!” kez-
deményezést is. Horváthné Korom 
Zita felhívására többen is otthonról 
hozott poharukkal ittak a forrásból, 
vagy a Jagodics Pincészettől kapott 
poharukat vihették haza! 
Nincs szemétgyűjtő a hegyi utak 
mellett, aki kivitte poharát, üvegét, 
vigye is haza! Aki óvja a természe-
tet, nem szemetel! 

Főtéri zenés esték
A július harmadik zenés hétvégén 
már a távolabbi főtéri teraszokon 
is fel-felcsattant a taps. Családias, 
zsibongó és visszatérő vendégek 
érkeztek a Fő térre a zenés estek-
re. A Fő tér maga a hangszer! Itt 
maga a Fő tér szólal(t) meg. Aki 
volt már kinn ilyenkor a téren, az 
megsejti, és érzi, talán ez a tér 
igazi valója, gyerekekkel, csendes 
esti zenével és sétáló, szemlélődő 
párokkal. 
A zenészek, Bujtás Ervin és Skultéty 
Rita szinte koncertszerű játéka, 
Kendik Péter felemelő zongora-
játéka, Szemecskó Márk latinos 
gitárszólói, a Rózsabors Műhely 

verses-játékos énekei visszavár-
nak minket az augusztusi estéken 
is. Bukits Eszter gyapjú kézműves 
csodái, Kovács Adri spray-fest-
ményei elvarázsolnak. Hozzájuk 
csatlakozik még Tóth Magdus, 
gencsapáti énekes leány és Balogh 
Péter is, három gyermekével, az 
Ostromnapokon ismét nálunk járt 
a Hármashangzat együttessel! Ők 
augusztus 26-án jönnek újra, be-
avató koncertre. Augusztus 31-én, 
a Hangzó Város Fesztiválra pedig 
készül az ARTrakció zenekar is, és 
a szervezők várnak minden kősze-
gi és Vas megyei zenészt és zenei 
együttest! (Felhívás 29. old)

„Hajrá Kőszeg!”
Csinos megjelenés, népi motívu-
mokkal díszített ruha és autó, fel-
bőgő motorzúgás... gyorsulás… 
Ezek (is) jellemzik a kőszegi Forgó 
Gabriellát, a Hugirace kétszemé-
lyes stábjának pilótáját.  
Az amatőr gyorsulási csapattal ta-
lálkozhattak a kőszegiek a szüreti 
felvonuláson, de általában ott áll 
a piros autó a Rákóczi úton, rajta 
a felirat: „Támogatókat keresünk!” 
Büszkék arra, hogy a kőszegi civi-
lek segítségével végig tudták ver-
senyezni a 2015/16-es évet. Így 
az összes magyarországi helyszínre 
eljutottak, és Gabriella gyakran 
dobogóra állha-
tott. „Máig hálásak 
vagyunk ezért” – 
mondta a duó tech-
nikai mindenese: Mi-
hályi (Break) Balázs. 
Az összetett női baj-
noki címet három-
szor is megszerezték, 
de amikor technikai 
okok miatt másik 
autóval kellett verse-
nyezniük, akkor is si-
került dobogóra áll-

ni. (2014-től 2017-ig megszerzett 
összetett dobogós helyek: 4 első, 
1 második és 4 harmadik hely.) 
Az elmúlt esztendőben már felújí-
tott kocsival indulhattak. Minden 
technikai kihívást maguk igyekez-
tek megoldani. Az évad felemásra 
sikerült, de „összejött egy összetett 
első hely megint”! 
Minden alkalommal viszik maguk-
kal a magyar népviseletet, a kősze-
gi pálinkát, a saját készítésű pogá-
csát és nem utolsó sorban a város 
hírét. Zászlójukon szerepel:„Hajrá 
Kőszeg!”

TáF.

ELADÓ!
Három szobás, összkom-
fortos, kertes családi ház, 
garázzsal, kis pincével 
Kőszeg központjában el-
adó.
Telefon: 06/30-580-7109



 XXX I . ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2018 .AUGUSZTUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

13

EG
YE

B
EK

Tornacsarnok
Két ütemben készül el az Árpád-
házi iskola tornacsarnoka. A diákok 
ősszel vehetik birtokba az épületet. 
Az első szakaszban készül el a tor-
nacsarnok épülete, a másodikban a 
parkolók, udvar kialakítása. Ennek 
részeként a tornacsarnok mögött, a 
füves pálya előtt a gumis sportpálya 
épül. Vas János projektvezető szerint 
akkor látszik majd jól a kialakított 
sportkomplexum. Az első ütemben 
elkészülő épület még önmagában 
nem funkcionális. A használati 
engedély kiadása csak a második 
építési blokk befejezése után le-
hetséges, és az építő cég ezt csak 
a második szerződésben foglaltak 
elvégzése után tudja teljesíteni.    
Augusztus első napjaira a szerke-
zetépítés befejeződött, a Mikolasek 
Kft. szakipari munkákat – tető-
fedés, festés, mázolás, belső bur-
kolatot lerakását – végezte, ott 
dolgozott az egyik kőszegi festő 
vállalkozás is. Egyik, korábban el-
hangzott tájékoztatás szerint ezen 
a környéken alig talált az építő cég 
szabad kapacitást. 

Augusztus 3-án a 
majdani főbejárat 
mellett dolgozott 
még a toronydaru. 
A csarnok belső tere 
akkor még egy 30 
m x 30 m-es üres 
kocka volt (fotó), 
amelynek magas-
sága 12 méter. A 
falakat fehér hang-
szigetelő anyaggal 
vonják be, a játéktér sportpadló 
lesz. A csarnok közepén lesz elvá-
lasztó függöny, így egyidőben két 

iskolai osztály, csapat sportolhat 
zavartalanul. Lelátó, nézőtér nem 
lesz, a csarnok „csak” a sportolást 

szolgálja. Az épület bejárati ol-
dalán a csarnokra néző óriási 
üvegablakot építenek, amely 
csak a betekintést szolgálja. Az 
épület hátsó oldalán alakítják 
ki a menekülő útvonalat.      
Vas János elmondta, hogy egy 
műemléki környezetben egy 
modern épület készül el, nagy 
lesz a kontraszt a régi és az új 
épület között. A tervezői kon-
cepció arról szól, hogy a mai 

ízlésnek és igényeknek megfelelő 
legyen az épület. 

Kámán Z 
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Paintball
Ötven fedezék és tíz db paintball 
fegyver, több védőruházat áll a 

játékosok rendelkezésére. Nyáron 
fejeződött be a pálya kialakítása a 
Szombathely felé vezető 87-es út 
mellett lévő gokart pálya centru-
mában. A harci játékra 50 m x 25 

m területet építettek ki, természe-
tes akadályokkal tarkítva. A védő-
felszerelést a játékosnak használni 
kell, a fegyver sűrített levegővel, 
keményítőből készült „golyó”-kat 
lő ki, miközben jól tartja az irányt 
50 méter távolságban is.  A falakat 
imitáló akadályok egy része ko-
rábban a szombathelyi színházban 
díszletként szolgált. 
A paintball pálya az állatsimogató-
val, gokarttal együtt szórakoztató 
időtöltésre ad lehetőséget a helyi-
eknek és a turistáknak egyaránt.    
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Chernel ház
A Chernel utca 10. szám alatt lévő 
Festetics palota, illetve Chernel 
ház felújítása 2017. júliusban 
kezdődött el, a tervek szerint idén 
szeptemberben adják át az építők. 
A KRAFT-projekt részeként a beru-
házás a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. gondozásában történik, 
a Kormány erre a célra 760 millió 
Ft-ot biztosított. Az építést régé-
szeti, művészettörténeti kutatások 
előzték meg, és ez folytatódott az 
építkezés során is. 
A KéV. 2018. februári lapszámá-
ban (20. old) bemutattuk az egye-
di műemlék utcai épületében, az 
első emeleten talált falfestést. B. 
Benkhard Lilla és Mentényi Klára 
kutatásaiban megállapította, hogy 
a ÷női szalonban és a nagysza-
lonban a vakolatok teljes resta-
urátori feltárása különlegesen 
értékes barokk-rokokó falfestést 
hozott napvilágra”. Mindez az 
építés egyik nem várt eredménye 
volt. A falfestés restaurálása kiváló 
szakmai tudást igényelt, és jelentős 
költségekkel járt. Első ütemben 
csak a falvédelmet végezték, majd 
megnyílt a lehetőség a részleges 
restaurálásra is. A mennyezeten a 
festő-restaurátorok – Fodor Edina, 
Maracskó Izabella, Hegedűs Judit 
– gondos és alapos munkát vé-
geztek. Július végén, a nagyszalon 
mennyezet restaurálását fejezték 
be. Két fotón bemutatjuk a feltárt 
és a restaurált alkotást.
B. Benkhard Lilla és Mentényi Klá-
ra a kutatást dokumentáló tanul-
mányában így fogalmazott:
÷Két fiatalember egy rúdon ha-
talmas szőlőfürtöt cipel. Egyértel-
műen egy ótestamentumi jelenet 

ábrázolásáról van 
szó, amikor Mózes, 
úton Kánaán föld-
jére, előre küld né-
hány embert, néz-
zék meg: ’Milyen a 
föld: kövér-e vagy 
sovány?’ … ’Mikor 
pedig eljutottak 
Eskol völgyéig, le-
metszettek ott egy 
szőlővesszőt egy 
szőlőfürttel, és ket-
ten vitték azt rúdon; 
és a gránátalmák-
ból és a fügékből is 
szakasztottak’.
A témának éppen 
a gazdag bortermő 
városban, Kőszegen történő fel-
bukkanása nyilván nem véletlen.”
A falfestménnyel ismét gazdago-
dott Kőszeg. Újabb eredmény akkor 
lesz, ha szeptemberben befejeződik 
a Festetics palota, illetve Chernel 
ház felújítása.
Augusztus 3-án Bach József épí-
tésvezető adott tájékoztatást a 
felújítás aktuális állapotáról. Elkez-
dődött az épületbelsőn a burkolás, 
a falfestés, az emeleten már több 
szobában lerakták a tölgyfából 
készült parkettát. Augusztusban 
elkezdődnek a szerelvényezések, 
amit a próbaüzemelés követ. Au-
gusztus 3-án az építés készültsége 
85% feletti, szeptemberben a fel-
újítást a tervek szerint befejezik.
Az ablakok felújításánál is kiemelt 
szempont volt a műemlékvéde-
lem előírása. Ha a nyílászáróknál 
a restaurálás nem vezethetett 
eredményre a fa károsodása mi-
att, akkor a régi mintája, formája, 
mérete szerint újat gyártottak, és 
korhű szerelvényekkel építették be. 
A jó állapotú ajtókat is felújították a 

műhelyben, az ajtófélfákat 
a helyszínen restaurálták. 
Az új nyílásokhoz a régiek-
kel azonos szerkezetű, kor-
hű ajtókat helyeznek el. Az 
építők augusztus második 
felében kezdik meg a bel-
ső udvar átépítését. Ennek 
egyik oldala a zeneiskola 
fala, amelynek külső megjelenését 
a Chernel palota szép formájához 
igazították. Az elmúlt évtizedekben 

az enyészet felé forduló palota az új 
élet irányába indult el. 

Kámán Z
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SCHOTT Családi- és Egészségnap
A SCHOTT Hungary Kft. nyári két-
hetes leállása július 23-án kezdő-
dött. Az első félévet lezárva, a ha-
gyományokat folytatva július 21-én 
megrendezték a SCHOTT Családi-, 
és Egészségnapot a lukácsházi fut-
ballpályán.
A napközben tartott programokra 
várták a dolgozók családtagjait is, 
és kinyitották a kapukat Lukács-
háza lakossága előtt. A résztvevők 
szerteágazó programokon vehettek 
részt. A nap különlegessége volt, 
hogy a Rádió1 élő adásban innét 
közvetítette a kívánságműsort.  
Mini vidámpark, kézműves foglal-
kozás és számos egyéb szórakoztató 

program biztosította a feltételeket 
a kötetlen szórakozáshoz. Pörögtek 
a programok a színpadon is, ahol 
a Szent Vid dobkör, Nagy Jonathan 
bűvész, Csipi-Csupi bábszínháza és 
a Hajnalcsillag Néptánc együttes 
lépett fel. Az események ’kiléptek’ 
a sátorból, a tűzoltók fergeteges 
habpartyt produkáltak. A nemrég 
létesített műfüves pályán házi foci-
bajnokságot és hetes rúgó versenyt 
rendeztek. Népszerű és izgalmas 
volt a sportjáték, ahol mindenki 
győzött. Az öt résztvevő csapat által 
tartott főzőverseny is elérte célját, 
a szakácsok kiválóan teljesítettek, 
az éhes sportolók, és a színpadi 

programok nézői az utolsó falato-
kig zsűrizték az ételeket. Kinyílt az 
érdeklődők előtt az egészségsátor, 
ahol volt lehetőség állapotfelmérés-
re, tanácsadásra, négy masszőr állt 
folyamatosan a vendégek rendelke-
zése, és sort kerítettek az egészsé-
ges ételek kóstolására is.
A családi nap megnyitásaként Vizi 
Balázs cégvezető üdvözölte a dolgo-
zókat, majd Virág János Lukácsháza 
polgármestere mondott köszöntő 
szavakat. Kiemelte az önkormány-
zat és a SCHOTT Hungary Kft. tartós 

együttműködő kapcsolatát.
A nyári partin az esti óráktól a 
dolgozók vették át a főszerepet. 
Vizi Balázs igazgató köszöntőjé-
ben beszélt a cég eredményes te-
vékenységéről és megköszönte az 
eddigi munkát. Külön kiemelte és 
elismerésben részesítette a jubiláló 
dolgozókat. 
A vacsorát követően a fergeteges 
hangulatról a Tequila zenekar gon-
doskodott. Az éjszakai sötétségben 
a BE-JÓ Táncegyüttes látványos 
tűztáncot mutatott be. A parti vé-
gén a szerencsések értékes tombo-
latárgyakkal térhettek haza.

KZ 

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

 
IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:  

 +36 30 5 870 870 

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, PÉNTEK  8-16h 

KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK  12-20h

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

Látogassa meg 
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu
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Lukácsháza
A Közösségi Házban Gyöngyös-
falu és Lukácsháza önkormányza-
tának támogatásával július elején 
és végén egyhetes napközis tábort 
szerveztek. Az első turnusban 43, 
míg a másodikban 36 gyermek 
változatos programokkal tölthette 
el a nyári szünidőt.
Július 26 – 30. között az erdélyi 
Csíkkozmás testvértelepülés meg-
hívására küldöttség utazott a Falu-
napi rendezvényekre. Míg nálunk a 
meleg, tőlünk 1000 km-re az akkor 
már 60 napja tartó eső okozott ko-
moly problémákat. Az ott tartózko-
dás alatt a háromnapos rendezvény 
minden napján menetrendszerűen 
megérkezett az égi áldás. Pénteken 
főzőversenyen mutatta be tudomá-
nyát a lukácsházi csapat, szomba-

ton a Nyergestetőn lévő 1848/49-
es emlékműnél 1849. augusztus 
1-ei csata megemlékezésén vett 
részt a küldöttség. Itt mondott be-
szédet Pótápi Árpád János a nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár. 
Az eső miatt a kulturális műsort a 
Közösségi Házban tartották meg. A 
vasárnapi program szintén esőben 
a Községháza udvarán zajlott.
A testvértelepülési kulturális kap-
csolat építés októberben folytatódik, 
mert a Bethlen Gábor Közalapítvány 
elnyert pályázatának köszönhető-
en október 5–6-án Nyergestetőn 
kopjafát állít Lukácsháza Község 
Önkormányzata, a helyi Nyugdíjas 
találkozón a lukácsházi nyugdíjas 
klub színjátszói vendégszerepelnek.
A TIA 2002 Kft. kivitelezésében 10 
nap alatt elkészült a Nagycsömötei 
u. 1-35. szám közötti járdaszakasz 
térköves felújítása. A beruházás 

11,5 millió Ft-ba került, amelyhez a 
Kormány közel 5 millió Ft pályázati 
támogatást nyújtott.
Augusztus 11-én a csömötei 
szőlőhegy gazdái, a Borbarát höl-
gyeket hegybejárásra invitálta. A 
rendezvény keretében pincéről pin-
cére járva kóstolásra kerültek 2017 
legjobb borai, és szemügyre vették 
a várható szőlőtermést. 
Augusztus 19-én ismét megren-
dezésre kerül a Közösségi Ház és 
az Önkormányzat szervezésében 
a szőlőhegyi kilátónál az Új ke-
nyér napi piknik és főzőverseny. 
A főzőversenyre a településrészek 
közösségeit várják a szervezők. Cél 
a települési közösségek erősítése. 
A program 10.00 órakor kezdődik. 
14.00 órakor zsűrizik az ételeket. 
A rendezvény 16.00 órakor, az „új 
kenyér” megszentelésével zárul.
Gyöngyösfaluban az iskolánál 

megépülő új melegítő-tálaló konyha 
és étkező kivitelezése a terveknek 
megfelelően halad. Várhatóan au-
gusztus 20-ig a kivitelező, a Szárnyas 
Kft. készre jelenti a beruházást, és 
szeptember 3-án már az új épület-
ben XXI. századi körülmények között 
történik a Dr. Tolnay Sándor Általános 
Iskola tanulóinak étkeztetése. 
A TOP 3.2. 1. kódszámú pályázat 
keretében megvalósuló Művelődési 
Ház energetikai-felújítási pályázat 
támogatási szerződése aláírásra ke-
rült. A 76,8 millió Ft elnyert pályázat 
keretében megvalósul az épület  kül-
ső hőszigetelése, a kazánház komp-
lett gépészeti felújítása, a nagyte-
rem ablakainak, padlózatának és 
mennyezetének cseréje, valamint a 
napelemek elhelyezésével a villamos 
energia fogyasztás költsége is mini-
málisra csökken. A felújítás várható-
an 2019 tavaszán indulhat.

Üveges tánc
Gyöngyösfalu: Július 21-én tartot-
ták a Falunapot. A korábbi években 
bevált programokat átszervezték, 
igazodtak a SCHOTT családi nap-
jához. A Falunap szervezéséből ala-
posan kivette a részét a Szőlőfürt 
Egyesület. Délelőtt négy futball-
csapat küzdött meg egymással, a 
hazaiakat legyőzve a cákiak vitték 
el magukkal az aranyérmet.  A helyi 
önkéntesek már előző nap elkezd-
ték a főzés előkészítését. Másnap 
délre öt kondér étel várta a helyi 
lakosságot és a vendégeket. A meg-
nyitó beszédében Kiss Tibor polgár-
mester megköszönte minden részt-
vevő és szervező munkáját, amely a 
Falunapot szolgálta. Külön kiemelte 

Debreceniné Imre Anita mindenben 
támogató segítségét. Elmondta, 
hogy a rendőri körzeti megbízott 
irodája szabad lett, mert Kőszeg-
patyra költözött át a KMB-iroda. Így 
a faluban az üressé vált helyiségben 
alakították ki a könyvtárat. 
A Falunapot ezúttal is a tornacsar-
nok mellett felállított óriássátorban 
tartották. Az árnyékos helyre szük-
ség volt, mert tombolt a hőség. A 
gyermeket mindez alig érdekelte, 
mert alaposan kihasználták a felál-
lított játékok adta lehetőségeket. A 
sátorban egymást követték a fellé-
pők, a nézők délután egyre többen 
érkeztek. A dalos melódiák elhang-
zása után Nagy Jonathan illuzionista 
showja kötötte el a nézőket. Érthe-
tetlen hogyan emelkedett a levegőbe 
az asztal, honnét bújt elő a melltartó. 

A bűvész egy-egy produkciójához 
mindig akadt nézői segítség. A taps-
ból sok jutott az illuzionistának, és 
még több a Derű Néptáncegyüttes-
nek. (Részletek külön írásban.) Janza 
Kata énekes párjával slágerdalokkal 

szórakoztatta a közönséget. A Tom-
bola sorsolást követen a Mozaik Duó 
lépett a színpadra, majd az éjszakai 
bálon az Unikum zenekar szórakoz-
tatta a közönséget.

KZ

Bozsok
Ragyogó napsütésben ülték meg 
Anna búcsújukat július 28-án.  
Jézus nagyszüleinek, Szent Anna 
és Szent Joachim oltárképe előtt 
versekkel köszöntötték a „csúzlis” 
gyerekek a papákat és mamákat 
a búcsúi szentmise elején. A dél-
utántól a szórakozás vette át a 
főszerepet.  A sportpályán ingye-
nes bábelőadás, körhinta, óriás 
légvárcsúszda, gyerekfoci, ószeg-
főszeg focimeccs és lányok-asz-

szonyok mérkőzés zajlott. Vasárnap 
és hétfőn este a Bozsoki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület szervezésében 
bálozhattak a táncos kedvűek. 
Augusztus elején két nagy feszti-
válnak adott otthont a település. A 
Bozsoki Zenei Fesztivál ideje alatt 
gyönyörű muzsikaszó áradt a falu-
ban, és koncerteket hallgathattak 
az érdeklődök a templomban. A 
Castanea Egyesület szervezésében 
az Aranypatak Vers Fesztivál gyö-
nyörű környezetben zajlott a Kne-
ipp-udvarban. Állami ünnepünket 
évek óta szentmisével, az új kenyér 

megáldásával, a Bozsoki Dalárda 
történelmi dalcsokrával, és a Ke-
rekes Cukrászda mestercukrásza 
által elkészített ország tortájának 
megkóstolásával ünneplik.
Szeptember 8-án tartják a 20. 
Bozsoki Szüreti Mulatságot, 
melyre szeretettel várnak minden 
érdeklődőt. A hamisítatlan falu-
sias hangulatú szüreti felvonulás 
15 órakor kezdődik. Néptáncban, 
jókedvben, finomságokban és 
vendégszeretetben idén sem lesz 
hiány (részletes program: www.
bozsok.hu).

Kiszsidány: Július 6 – 7-én tartot-
ták a XVIII. Országos Veterán Mo-
toros találkozó keretében a Kovács 
László emléktúrát. Több száz veterán 
motor rótta az utakat Nemescsótól 
Szelestéig. Ennek az emléktúrának 
az egyik állomása volt szombaton 
Kiszsidány. A helyiek zsíros kenyérrel 
és hűs forrásvízzel várták a motoro-
sokat. Az érdeklődők megcsodálhat-
ták a már ritkaság számba menő 
járműveket. Jó hangulatban röppent 
el a másfél órás pihenő, a motoro-
sok felfrissülve indultak tovább a 
célállomásra, Szelestére.
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Hegyalja kapuja
Kőszegdoroszló: A Hegyalja ka-
puja, július 28-án ünnepelt, tartot-
ták meg a Falunapot, jó hangulatú 
műsorok követték egymást. Kő-
szeg Város Koncert Fúvószenekara 
muzsikált, a helyi tűzoltó egye-
sület habpartival kedveskedett, 
kézműves foglalkozásra várták a 
gyerekeket, a focipályán megmér-
kőztek a nős és a nőtlen férfiak. 
Kádár Hunor Petőfi Sándor Arany 
Lacinak című versével kápráztat-
ta el a hallgatóságot, a helyi és a 
kőszegszerdahelyi színjátszók is el-

ismerést „arattak”, és idén sem ma-
radhatott el a Be-Jó Táncegyüttes, a 
Zora Nemzetiségi Kórus, valamint  
a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes.  A 
232 lelket számláló kis falu kitett 
magáért. Vendégszeretetük mindig 
visszacsábítja a szereplőket. Hálával 
említette a polgármester, a Falunap 
három támogatójának – a Dominó 
Trans Kft., a Bandi 2000 Bt. és a 
Dominó Logistic Kft. – nevét. 
Joó Tamás elégedetten nyilatkozott, 
de a gondokat sem titkolta. Évek 
óta ott van a Kőszeg és Vidéke tu-

dósítója is a Falunapon, és évek 
óta büszkén említi a falu első em-
bere, milyen pályázatokat nyertek, 
milyen terveik vannak… és „évek 
óta „nem történik semmi”! Hang-
jából a csalódottság is kihallatszik, 
úgy érzi, hiteltelenné válhat, mert 
„három éve beszélünk arról, hogy 
milyen projekteket nyertünk az 
Alpannoniával, a bel- és külterületi 
csapadékvíz-elvezetéshez, az út-
felújításhoz.” Az elnyert összeggel 
360 méter út készülhet(ne), de nem 
érkezik a pénz. Az elkeseredés oka 
az is, hogy az eltelt évek alatt jelen-
tősen emelkedtek az árak. Az a sze-
rencsétlen helyzet állt elő, hogy csak 

részben készülhet el az utca. Joó 
Tamás megemlíti az emberek segí-
tőkészségét és támogató megértését 
is. A Falunapon, a reggeli istentiszte-
let után meglátogatta és köszöntötte 
a legidősebb doroszlóit, a 94 éves 
Szilvágyi Lászlónét. „Ő és én vagyok 
a múlt, de hogy legyen a falunak 
jövője is, az itt élőket meg kell tisz-
telni!” – mondta. Jó hír az is, hogy 
mintegy másfél éve „fiatalodásnak” 
indult a falu. Sok az idős, a nyugdí-
jas, de vannak karon ülő gyermekek 
is. Ugyancsak a körvonalazódó fej-
lődést sejteti, hogy a falu határában 
napelemek sokaságát helyezték ki.

TáF

Derü Néptáncegyüttes A Derü Néptáncegyüttes Lukács-
háza és Gyöngyösfalu lányaiból s 
asszonyaiból verbuválódott. Kő-
szegdoroszló, Lukácsháza és Gyön-
gyösfalu falunapján is színpadra 
léptek. 2017-ben a két falu szüreti 
mulatságán táncoltak először a kö-
zönség előtt. Csak egy alkalomra 
álltak össze, de a siker összetartotta 
a csoportot. Lelkes anyukák, olya-
nok is, akik korábban nem táncol-
tak, ropják hetente egyszer. Szakmai 
segítséget, irányítást Hajnal Edit az 
Ungaresca Senior Néptáncegyüttes 
tagja adja. Koreográfiáiból össze-
állított műsorral járják a vidéket. 

A tizenhat főből álló lelkes csoport 
Lukácsháza és Gyöngyösfalu bizal-
mát és támogatását is élvezi. Arra 
a kérdésre, hogy miként sikerült a 
csoport létszámát bővíteni, egysze-
rű és kézenfekvő választ kaptam  
Vinczéné dr. Menyhárt Máriától: „A 
Messenger segítségével.” Így talál-
kozott a 21. század technikája és 
a folklór – ezúttal Kőszegdoroszlón 
egy üveges táncba ötvözve – mind-
annyiunk örömére. Az üveges tán-
cot bemutatták Gyöngyösfaluban is 
(fotó), ott is méltán érdemelték ki 
a tapsot.

TáF

Programok
Augusztus 19. Kiszsidány, For-
rás Új kenyér-új kemence rendez-
vény, ahol Kőszeg Város Fúvósze-
nekara fúj indulókat. Az új kemence 
avatásán 13.15 órakor díszvendég 
Ritter Imre, a német nemzetiség 
országgyűlési képviselője. A színes 
műsor után 14.30 órától német 
nemzetiségi ételekkel várják a lá-
togatókat.
Szeptember 02. Peresznye, 
Szent Egyed templom búcsúja, 
szentmise 11 órakor a templom-
ban. Azt követően búcsúi forgatag 
a Tégláskert Kisvendéglő udvarán 
és a Zrínyi utcában. 
Szeptember 08. Horvátzsidány, 
Peruška Mária kápolna Lová-
szok, lótartók, lovasok két nyelvű 
zarándokszentmiséje 10.00 órakor 
a kápolnánál.
Szeptember 09. Kiszsidány, 
Szűz Mária Szent neve napi bú-

csúja. 9.00 órakor katolikus szent-
mise a templomkertben.
Szeptember 22. Horvátzsidány, 
Közösségi tér/ Kultúrház Ká-
posztafesztivál – Falunap. Reggeltől 
közös főzés az iskolaudvaron csa-
patok részvételével, ahol különbö-
ző káposztaalapú ételeket főznek. 
Közreműködő falvak: Horvátzsi-
dány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye. 
10.00 órától ingyenes ugrálóvár, 
lufihajtogató, arcfestő. 13.00 óra-
kor ebéd. 15.00 órakor Ágh Péter 
országgyűlési képviselő közremű-
ködésével a felújított óvoda átadá-
sa, ahol a gyerekek adnak műsort. 
16.00 órától bábszínház a gyere-
keknek a Közösségi térben, 17.00 
órától a Kultúrházban kultúrműsort 
ad a horvátzsidányi Čakavci tánc-
csoport, az 5 éves fennállását ün-
neplő Židanske Zvjezdice gyermek-
csoport és az ausztriai alsópulyai 
gyermektánccsoport. A programot 
bál zárja este 20.00 órától, közre-
működik a TS. Šetnja zenekar.

Falunap
 
Peresznye: Augusztus 11-én Ha-
lastó parkban tartották a „Lepény 
és Renovica Nap” –ot /Dan Lepnja 
i renovice/  a Falunap keretében.
A tavaly tartott nagy sikerű ren-
dezvényt az idei felülmúlta.  A 3-4 
fős csapatok – speciális étel – a 
lepénykészítés terén mérték össze 
tudásukat. A versenyzők Peresznye, 
Horvátzsidány, Ólmod, Und falvak-
ból érkeztek, 9.00 órától készítették 
a lepényt. Délidőre megfőtt a vad-

pörkölt is. A szervezők a gyermeket 
kézműves foglalkozásra várták, volt 
lehetőség ijászatra, lovaglásra is. 
Délután megérkezett a Magyaror-
szágon székelő horvát nagykövet 
képviselője és Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő. A szombathelyi 
hivatásos tűzoltók, helyi résztve-
vőkkel látványos vízimentést mu-
tattak be. Majd színpadra lépett a 
horvátzsidányi Čakavci tánccsoport, 
és a Židanske Zvjezdice gyermek-
csoport. A Falunapot este bál zárta 
a TS. Šetnja tamburazenekar közre-
működésével. 

A Peresznyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület augusztus 4-én kirándulást 
szervezett Tapolca és Badacsony környékére. Az utazáson 41 fő vett 
részt. Megtekintették a Tapolcai-tavasbarlangot, élmény volt számukra 
a 180 méter hosszú alagútrendszerben történt csónakázás. 
Badacsonytól indulva sétahajózáson vettek részt, utána szabad prog-
ram következett: fürdés, halételek fogyasztása, vonatozás a Badacso-
nyi Gőzös kisvonattal, valamint a Kisfaludy  Ház megtekintése. A részt-
vevők második alkalommal élvezhették a nyári kirándulást a tűzoltók 
szervezésében. Köszönet a szép élményért a szervezőknek. 

Egy résztvevő
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 790 Ft 990 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 950 Ft 1150 Ft 2250 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.
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   REMMERS kültéri HK-LASUR

   20% árengedménnyel! 
(Az akció 2018. augusztus 31-ig illetve a készlet erejéig érvényes!)      

   

   
   

   
   

   

Kedvenceink, a gólyák
Vas megyében mintegy 160 fehér 
gólyapár fészkel. Ez az országos ál-
lománynak mindössze 3%-a, ami 
jól jelzi, hogy vidékünk sajnos nem 
bővelkedik e közkedvelt gázlóma-
darak számára oly fontos nedves 
rétekben. De mi a helyzet Kőszegen 
és környékén? 
A „leggólyásabb” települések 
Gyöngyösfalu és Bozsok két-két 
lakott fészekkel. Idén mindkét 
községben 6 fióka nevelkedett. 
Kőszegen 2012-ig a Kelcz-Adelffy 
utcai fészek volt a gólyák bástyá-
ja, azonban a költőhely baleset-
veszélyessé vált és a renoválása 
óta sajnos nem foglalták el azt. Az 
elmúlt években a város déli hatá-
rában elterülő kiskertes övezetben, 
a Posztógyár utcában álló fészek-
ben láthattunk cseperedő fiókákat. 
Ezt a fészket ugyancsak biztonsági 
okok miatt kellett elbontani a té-
len, a közvetlen közelében elhelye-

zett fészektartó egyelőre lakatlan. 
Szerencsére azért idén sem maradt 
gólyapár nélkül a város, a Chernel-
kerti Madárvédelmi Mentőközpont 
egyik épületén megrakott fészek-
ben vad gólyapár költött, négy fió-
kát repítettek. Elképzelhető, hogy a 
Posztógyár utcai madarak költöztek 
át sérült társaik szomszédságába. 
Tradicionális gólyás községek még 
Nemescsó és Kőszegszerdahely. 
Előbbiben 4, utóbbiban 3 fióka 
nőtt fel ebben az évben, mindket-
tő átlag feletti eredménynek szá-
mít. A kőszegpatyi szociális otthon 
épületén található fészek szintén 
kalandos éveken van túl. Örömteli, 
hogy már második éve újra lakott, 
2018-ban két fióka otthonául szol-
gált. A lukácsházi rőzseépítmény 
évről évre változó arcát mutatja, 
utoljára 2016-ban, előtte 2012-
ben repültek ki innen fiatalok. A 
kőszegdoroszlói fészek 2014-ig 

biztos költőhelynek számított, azóta 
sajnos elhagyatott. Horvátzsidány-
ban, Pusztacsón és Kőszegfalván 
üres fészektartó szerkezetek várják 
leendő lakóikat. A környező 15 tele-
pülésen 8 foglalt fészekben összesen 
25 fióka nevelkedett az idei évben. 
Ez a relatíve magas fiókaszám azt 
jelenti, hogy a megye más részeihez 
hasonlóan sikeres költési szezont 
tudhatnak maguk mögött a mi fehér 
gólyáink is. Sajnos ennek ellenére a 
lakott fészkek és a költő gólyapárok 
száma lassan, de biztosan csökken.
A régióban élő gólyák maradék-
talan számba vételéhez nem elég 
a magasban található fészkeket 
megszámolnunk. A Chernel-kerti 
Madárvédelmi Mentőközpont gó-
lyaudvarában élő, maradandó 
sérüléssel rendelkező röpképtelen 
madarak is évről évre párt válasz-
tanak és a talajra épített fészkek-
ben fiókákat nevelnek. Az idén fel-

cseperedett 3 fiatallal immár 63-ra 
(!) nőtt a mentőközpontban világra 
jött gólyák száma.
Érdekesség, hogy a szerdahelyi 
költőpár egyik tagja tavaly augusz-
tusban lábsérülést szenvedett és a 
Chernel-kertbe került. Felépülése 
elhúzódott, ezért a telet a mentő-

központban töltötte. Márciusban, 
az ősszel elvonult fajtársak vissza-
tértekor engedtük szabadon. Azóta 
bal lábán egy HV72 feliratú, kék 
színű műanyag gyűrűt visel, ami 
távcsővel jól megfigyelhető.

Harsányi Krisztián
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Nemescsói gólyafiókák
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Szimbolikus kereszt
Nemescsó: A Nemescsói Tézsula 
Hagyományőrző Egyesület kezde-
ményezésében felújították a fából 
készült keresztet, amely a Kőszeg 
felől érkező, jobb oldali útszakasz 
mellett várja az érkezőt. A kereszt 
egy szimbólum: aki hazaér, annak 
a szerencsés hazatértét jelenti, 
aki viszont útnak indul, annak 
legyen szerencsés útja. A kereszt 

35 éve a község határát díszíti. 
Minden időszakban volt, aki ma-
gáénak érezte a felújítás felada-
tát. A mostaniban nagyon sokan 
közreműködtek. A közösség ön-
kéntes munkája annak érdekében 
történt, hogy a szimbólum tovább 
kísérje a faluba érkezőket, és a tá-
vozókat egyaránt. 

Kiss Alexandra
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GERINCTORNA
Alakformáló torna

Fájdalom nélküli egészség!
Rossz a testtartása?

Ülő munkát végez? Fáj a háta?
A speciális torna segíti

a gerinc épségének fenntartását,
a fennálló gerincbántalmak 

javítását.
A foglalkozás ideje:

Csütörtök: 18.00 – 19.00-ig
A foglalkozás helye: 

Jurisich Miklós Gimnázium
tornaterme (Kőszeg, Hunyadi u. 10.)

Jelentkezni lehet: 
A foglalkozások előtt a helyszínen

és a 06/30-330-2442-es
telefonszámon. 

Az első foglalkozás időpontja:
2018.09.06. 18.00 óra

Az SOS Gyermekfalu jövője
Az elmúlt hónapokban többféle hír is elterjedt a 
városban az SOS Gyermekfaluról. A ”megszű-
nik” is elhangzott több szóbeszédben, de az ille-
tékesek ezt az állítást mindig visszautasították.  
Annyi bizonyos, hogy az SOS Gyermekfalunál 
lesz a jövőben változás. Ennek egyik oka a köz-
zétett megállapítás szerint: 
÷Az SOS Gyermekfalvak Magyarország 2017-
ben költségvetésének 21 százalékát kapta az 
államtól normatívaként, mivel állami felada-
tot vállal át, 36 százalékát a nemzetközi SOS 
szervezettől, a többit magán- és vállalati ado-
mányozóktól. A magyar SOS Gyermekfalvak 
a jövőben fokozottabban számít adományo-
zóira, az SOS nemzetközi szervezete 2020-
tól ugyanis olyan országok megsegítésére 
csoportosítja át a forrásokat, melyek nálunk 
lényegesen rosszabb gazdasági-társadalmi, 
egészségügyi helyzetben vannak.”
Tovább kutatva, a közzétett információk között 
elhangzott a megállapítás, miszerint: „2012 óta 
készülünk rá, hogy önfenntartóvá váljunk”. 

Mint ismeretes, az SOS Gyermekfalvak modellje 
szerint a gyermekek az SOS ingatlanán, egymás 
melletti házakban élnek nevelőszülőknél. A nem-
zetközi tapasztalatok szerint a gyermekek társa-
dalmi beilleszkedését jobban segíti, ha nem SOS-
es családok közvetlen szomszédságában laknak.
Ilyen különböző kialakítású integrált falvak 
működnek több országban. Magyarországon az 
első integrált gyermekfalut 2015-ben Oroshá-
zán hozták létre, és a megállapítás szerint: „Ezt 
a folyamatot szeretnénk folytatni mindenhol 
a helyi adottságok figyelembevételével. A 
következő három évben a nevelőszülői csa-
ládok Kőszegen, majd Kecskeméten is nem 
SOS-es családok mellé kerülnek, hanem in-
tegrált lakókörnyezetbe. Az átalakulás egy 
hosszú folyamat, már évek óta készülünk rá. 
Ez alatt az idő alatt fokozatosan alakítjuk át 
a rendszerünket, így minden családnak lesz 
ideje felkészülni a változásra”.
Kiemelten fontos, hogy olyan nevelőszülőket 
keresnek, akik saját ingatlanukban gondoskod-

nának az SOS-be került gyerekekről. Célként 
határozták meg: „Az SOS ingatlanjaiban jelen-
leg lakó nevelőszülői családok saját házukba 
/ lakásukba költöznek, vagy saját döntésük 
alapján akár az SOS ingatlanjait is bérelhe-
tik. Az alacsony kihasználtságú, költséges 
ingatlanokat és használaton kívüli telkeket a 
közeljövőben értékesíteni fogjuk, az így be-
folyt összeget teljes egészében közvetlenül a 
magyar SOS-ben élő gyerekekre fordítjuk. A 
családok továbbra is megkapják ugyanazt a 
szakmai segítséget, amit eddig, csak területi-
leg nem lesznek közvetlenül egymás mellett”.

Összeállította: KZ

EG
YEB

EK

Várják az esőt
Két-három héttel előbbre tart a szőlő vegetáci-
ója a korábbi évekhez viszonyítva – mondta au-
gusztus 6-án Láng József. Az elhangzottak sze-
rint nagyon jól fejlődnek a fürtök, a szőlőszemek 
kékülnek, idén nem volt jégeső, a betegségek 
megkímélték a hajtásokat. Jó termést mutat-
nak a vesszők. A nyári forróság és a szárazság 
előre vetíti a gondokat. A zivatarokkal 10-15 
mm csapadék érkezett, alig segített valamit a 
vesszőknek. Láng József szerint gyors segítséget 
80–100 mm csapadék jelentene. A magasabb 
területeken, a Kálváriánál, a Szultán-kilátónál 
lévő sziklás talajok miatt már augusztus ele-
jén aggasztó volt a szárazság. A szőlő levelein 

látszott a sárgulás. Ha tartós lesz a nyári forró-
ság, akkor a szőlő beltartalma is gyengébb lesz, 
romlik a minőség. A szüretig még sok minden 
változhat, az eső érkezésében bíznak a gazdák.  
Az augusztus 10-én éjszaka lehullott csapadék 
csak frissítő volt a szőlőnek.
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Előítéletekről, sokszínűségről, toleranciáról
Mi kell ahhoz, hogy egy anya nagy 
nyilvánosság előtt felpofozza ma-
gas beosztásban lévő harmincöt 
éves fiát, és szinte üvöltsön vele, 
hogy takarodjon el ebből az or-
szágból? Csak néhány gyilkossági 
kísérlet, amelynek az afgán fia-
talember elszenvedője volt pusz-
tán azért, mert munkáját végezte. 
Szinte néma csendben hallgatta a 
hatvan fős csoport, ahogy az immár 
svéd állampolgár szívszorítóan be-
szélt az afgán helyzetről, a fiatalok, 
néha gyermekek radikalizálódásá-
ról, hazájának elhagyásáról, svéd-
országi menedékjogáról. 
Ez volt az egyetlen előadás, amely 
a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület 
Erasmus + projektjének keretében 
hangzott el. A projekt témája na-

gyon nehéz volt: a szélsőséges erő-
szak elleni küzdelem, amely angol 
megfelelőjének rövidítése a projekt 
címe: SAVE. A lengyel, svéd és tö-
rök fiatalok és felnőttek képzéséről 
az egyesület tagjai gondoskodtak. 
Az első találkozóra még március-
ban került sor Lengyelországban, 
ahol a tanároknak mutatták be a 
török egyetemi oktatók, hogy mi-
lyen jelei vannak, ha valaki radi-
kalizálódik, s mit tehetnek ebben 
az esetben. Szerencsére nálunk ez 
ritka, annál fontosabb viszont a vi-
lág számos országában – még Eu-
rópában is. Az elv viszont egységes: 
a tanároknak kell a legtöbbet tud-
niuk e témáról is, s jó példával kell 
a helyes utat megmutatniuk – per-
sze az egész felnőtt társadalommal 

karöltve. A magyarok feladata ott 
az volt, hogy a kollégáknak meg-
tanítsuk, milyen legyen egy óraterv, 
illetve egy feladatlap, amelyet a 
kollégák használni tudnak.
Kőszegen az egy hét alatt volt szó 
előítéletekről, sokszínűségről, tole-
ranciáról, adott közegben tapasztal-
ható előjogokról, radikalizálódásról, 
és arról, hogy miként kell egy mű-
helyfoglalkozást összeállítani, felépí-
teni. Ez utóbbi azért is volt lényeges, 
mert az itt lévő fiataloknak szeptem-
berben e témából workshopokat kell 
szervezniük társaiknak. A munka-
módszer a fiatalokhoz alkalmazkod-
va gyakorlatias volt: műhelymun-
ka, szimuláció, vita, vetélkedő stb. 
Mindezeket részben egyesületünk 
fiatal tagjai, a Jurisich Gimnázium 

jelenlegi és volt diákjai vezették. Na-
gyon büszkék lehettünk rájuk: ven-
dégeink el voltak ragadtatva tőlük.
Néhány éve már Kőszegen is talál-
kozhatunk – ha ritkán is – fejken-
dős lányokkal, asszonyokkal. Július 
elején az egy hét alatt hozzászok-
hattunk ehhez (ha máskor nem, a 
Fő téri flashmob és a Jurisics téren 
tartott kulturális műsor során), hi-
szen a 44 külföldi közt volt több 
fejkendős, hosszú ruhába öltözött, 
vagy éppenséggel fekete bőrű svéd 
és török. Az eltérő kulturális és val-
lási szokások ellenére a hangulat 
végig jó volt, és megtapasztalhat-
tuk, hogy egy-egy ilyen projekt 
során rengeteget tanulhatunk meg 
egymásról, s ez segít abban, hogy 
előítéleteinktől megszabaduljunk. 

Határtalanul a Felvidéken
A kőszegi Árpád-házi Szent Margit 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium tanulói ötnapos 
úton a Felvidékkel ismerkedtek.                                                        
Az alsóbodoki Esterházy János 
Mauzóleumnál jó érzéssel tapasz-
talták, hogy a külhoni magyar gye-
rekek is tartják a magyarságukat. 
A koloni templomlátogatás után 
Selmecbányára utaztak, ahol a nap 
legizgalmasabb része, az ezüstbá-
nyába való leszállás következett, 
sárga sisakokkal és köpenyekkel 
felszerelve. Késő este – közel 500 
km megtétele után – érkeztek meg 
Kassára, szálláshelyükre.  
Másnap a Kassai Szent Erzsébet-
dóm megtekintésével kezdődött. 
A Rákóczi-kriptában az ősi ma-
gyar Himnusz, „Boldogasszony 
anyánk” eléneklésével  tisztelegtek 
a fejedelem előtt. A Rodostó-ház 

és a Miklós-börtön felkeresése után 
Lőcsére vették az irányt, amelynek 
gótikus temploma, és az abban ta-
lálható, hársfából faragott, aranyo-
zott, közel 19 m magas szárnyas 
oltár elbűvölte a diákokat. Meglát-
ták a Szent Kereszt-kápolna alatti 
természeti csodát, hidegvizű gejzírt. 
Az ízletes vacsorát a kassai domon-
kos nővéreknél fogyasztották el, 
majd az esti sétájukon eljutottak 
Márai Sándor szobrához is.
A harmadik napon az Ipolyságba 
indultak. Útközben megálltak az 
Andrássy család beltéri vadász-
kastélyánál, a fényűző berende-
zése, vadászati kiállítása több 
volt számukra, mint látvány. A 
krasznahorkai vár a tragikus tűz-
eset óta még mindig nem láto-
gatható, de csodás a panoráma. A 
vasárnapi szentmisén népviseletbe 

öltözött asszonyok társaságában 
vettek részt a Felvidék legkisebb 
városában, Kékkőn a zsúfolásig 
megtelt templomban. Nagy él-
mény volt Alsósztregován, a Ma-
dách kastélyban tett látogatás. 
Eljutottak Mikszátfalvára is, ahol 

Kakasos csel
A horvátországi Durdevacról a 
katonai hagyományőrzők évek 
óta eljönnek az Ostromnapokra. 
A július 1-jén záródó hétvégén a 
Natúrpark, a Darabontok és a Hor-
vát Önkormányzat hétfős csapata 
képviselte Kőszeget a Picoki Le-
genda Történelmi Játékon a part-
nervárosban. A kakasos csel óta a 
durdevaciakat csak csirkéseknek, 
horvátul – az ottani dialektusban 
– picokiaknak nevezik. 1552-ben a 
török seregek éheztetéssel akarták 
legyőzni a helyi várvédőket, akik 

kilőtték a támadókra az utolsó ka-
kast. A töröksereg pedig azt gon-
dolta, hogy van ott még bőven étel, 
és elvonultak 70 nap ostrom után.
Ezt a győzelmet elevenítik fel min-
den évben a durdevaciak, erre az 
ünnepre utaztak oda a kőszegiek. A 
két város kapcsolatát a Natúrpark 
építette ki 2008-től, az EDEN díjat 
mindketten megkapták, és ez volt 
a kezdet. A kölcsönösség alapján a 
folytatásban jelentős részt vállal(t) 
a horvát önkormányzat. Idén ötö-
dik alkalommal vettek részt a kő-
szegiek a történelmi emlékezésen, 
a baráti találkozón. 

nem csak az íróról hallottak sokat, 
hanem kipróbálhatták a népi játé-
kokat is.
Hazaúton az ipolysági Fegyverneki 
Ferenc Iskola vendégeként töltöttek 
el több órát. 

Közreadja: K.J.
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Kendőzetlen álmok
Ha kollázsról esik szó, mindenki 
előtt felötlik a kép, amint színes 
papírokból kivágott formákat ra-
gasztgat egy lapra. Lengyel Jenő 
és Kovács Anikó Kollázsok című 
kiállításán, ami augusztus 1-jén 
nyílt a Csillagteremben, e műfaj 
speciális technikájával felépített, 
egyéni módon kidolgozott képekkel 
találkozhatunk. 
Színek és formák sokasága, amo-
lyan kollázs-kavalkád fogadja a 
látogatót. A nagyobb 120x120 
cm-es művek a templom szakrális 
terébe kerültek. Itt kapott helyet 
az a mű (Rió) is, amelyet a Fran-
cia Szobrászok és Festők Szövet-
sége „aranytrófeával” jutalmazott. 
A vászonra teremtett kompozíciók 
többségéről megállapítható, hogy 
háromdimenziós hatást keltenek. 
Nonfiguratív elemeik – látszólag – 
kiemelkednek a síkból. 
Ha kellő időt szánunk rá – a címek 
segítenek –, mindegyik alkotásban 
fellelhető egy „mese”. Lengyel Jenő 
kollázsokba formált franciaországi 
sztorikat hozott Kőszegre, de ezek 

a történetek, álmok – bárhol meg-
eshettek volna. A művész a képek 
értelmezéseibe is beavatta a lá-
togatókat, de a színek és formák 
rengetege megengedi, hogy saját 
álmainkat is belelássuk a kiállított 
művekbe. 
Lengyel Jenő hatéves korában ke-
rült Franciaországba, de kitűnően 
beszél magyarul. Alkotótársával, 
Kovács Anikóval, aki a technikai 
kivitelezésben segíti, egy buda-

pesti kiállításon ismerkedett meg. 
Együttműködésük eredménye 
nemcsak képeken látható. A höl-
gyek körében leginkább viselet 
formájában népszerűek a kompo-
zíciók mintáival díszített Lengyel/
Kovács-kendők. 
A művészeket dr. Lőrincz Zoltán kö-
szöntötte. Amellett, hogy a Csillag-
terem 97. kiállítás megnyitója volt 
ez, abban is újszerűnek mondható, 
hogy ezúttal három művészeti ág, 
a képzőművészet, a zene és az iro-
dalom találkozott. Horváth László 
Kodály és Bartók műveket játszott 

klarinéton, Scheer Uwe saját szer-
zeményét és egy Bach-darabot 
adott elő, Devecsery László és 
Tóthárpád Ferenc pedig saját „szí-
nes” verseit mondta el. A megnyitót 
rögtönzött tárlatvezetés követte. 
A kiállítás szeptember 3-ig meg-
tekinthető. A látogatókat Lengyel 
Jenő kalauzolja.

TáF.

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!

Anyakönyvi hírek
Házasság: Dr. Nagy Csaba 
Áron – Bíró Zsófia, Horváth 
Enikő – Takács Csaba, Németh 
Eszter – Debreceni Attila Lajos, 
Tóth Magdolna – Baumgartner 
Gyula, Wurtst Nikolett – Szőlősi 
Alfréd, Nagy Melinda – Budai 
László, Meczó Kinga – Nemes 
Patrik, Mákos Henriett – Orosz 
Márió, Németh Aliz – Dr. Pukler 
András, Kosztolánczi Éva – 
Sopár Tamás.

Halálozás: Domnanovich Jó-
zsef, Kiss László, Teffer Lászlóné 
szül. Molnár Judit, Pintér Miklós, 
Dr. Szalkainé Őr Eszter.
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Pred nastupom  kod šatora

Novi muzički peljač na čelu „Zore”
Na probu stignem u Kiseg u Klub Hrvata, kade se 
člani pjevačkoga zbora „Zore”pripravljaju na na-
stup u Kőszegdoroszló. Ovo malo ugarsko naselje 
– 9 km daleko od Kisega – već po šesti put je 
pozvalo „Zoru” u kulturni program cijelodnevnoga 
svečevanja, „Dana sela”. Tamburaški sastav i pje-
vači zavježbaju zadnje popravke, zadnje „štimanje” 
glasov. Nekad – nekad se diže u krug jedna tanka 

žena i daje muzički stručne savjete tamburašem 
i pjevačem. Tóth Kálmánné, Edit, – se predstavi, 
kada saznajem da je ona nova muzička peljačica 
zbora. Na prijedlog Tamasa Basthyja, vicenačel-
nika grada, je ju pozvao Šandor Petković pred-
sjednik mjesne HS, na muzičko – stručno peljanje 
društva. Edita pelja komorni zbor u Jurišićevoj gi-
mnaziji, ali ova prošnja je pravi izazov za nju.”Čast 

mi je naprikzet palicu 
od cijenjenoga Jožefa 
Maitza, ki je do ljetoš-
njega protulića peljao 
zbor. Drag mi je ov 
srdačan prijem, s ko-
jim su me člani zbora 
prihvatili. U jako do-
broj atmosferi imam 
mogućnost upoznati 
hrvatsku kulturu, jezik 

i muzički stil. U tajednu jedan put se sasta-
nemo na probe, svaki pandiljak. Kada se 
vratim domu moji me pitaju – Od čega ti se 
veselu i sjaju ovako oči?” Razgovaranje na-
stavimo na putu, i po nastupu u Kőszegdo-
roszló-u. U šatoru Zora je uspješno pjevala, 
tamburaši su bili pravi njihovi  peljači pod 
vodstvom Imre Harsanyija. Organizatori 
ovoga dana su se trudili da zahvalu s jilom 
i pilom, a najjače s dobrom voljom  ov su-
sret. Dogovoren je i slijedeći nastup na pro-
gramseriji „Polumisec-puni Misec”, kade će 
u ophodu sudjelovati Hrvati sa „Zorom”.
Tóth Kálmánné, Edit személyében új 
zenei vezető vette át a ÷Zora” horvát 
énekkar irányítását Maitz Józseftől. 
Megtiszteltetésnek és kihívásnak éli 
meg a felkérést, melynek sikeres kez-
deteit a kőszegfalvi fellépés is igazolta. 

Pred nastupom  kod šatora

Tóth Kálmánné, Edit, – 
stručna peljačica Zore 

Német nemzetiségi hírek
DEUTSCHES LESELAGER IN GÜNS
Német szótól volt hangos 2018. július 8-15-
ig az Evangélikus Szakközépiskola Kollégiuma 
Kőszegen. Német nemzetiségi általános iskolás 
diákok vették birtokba az épületet, akik Vas és 
Zala megye területéről érkeztek (Kőszegről 10 
balogos). Az 54 táborozó 4 pedagógus fel-
ügyeletével és Lakiné Soós Renáta vezetésével 
egy felejthetetlen hetet tölthetett a 32. Német 
Nemzetiségi Olvasótáborban. Idén is nagyon 
sokszínű volt a program, ahogy ezt már meg-
szokták a táborozók. Népismeret, országismeret, 

I. „Zweischnlegwa-kochen”
Első alkalommal rendezte meg a német ön-
kormányzat Kőszegfalván a szilvalekvár főzést, 
mellyel nyári hagyományt szeretne teremteni.
A hétfő délután szilvamagozással kezdődött, 
majd a lassú tűzön fortyogott a finomság. Kö-
zösen keverték asszonyok, férfiak, és kb. 4 óra 
alatt el is készült.
Nagy örömmel fogadta mindenki az ajándék-
ba kapott üveg lekvárt. Éhes sem maradt sen-
ki, finom pörkölt mellett közös beszélgetéssel 
telt a délután, végül énekléssel zárult a nap. A 
kőszegfalvi kultúrház előtti kert benépesült idő-

valamint nyelvi is-
mereteik bővültek e 
hét alatt. A Kőszegi 
Német Önkor-
mányzat szervezé-
sében csütörtökön 
Kőszegfalvára lá-
togattak, ahol a 
nemzetiségi kórus 
tagjaival közösen 
dalt tanultak. Író-olvasó találkozón beszélget-
hettek a villányi magyarországi német költővel 

Josef Michaelisszel. A gyerekek sok szép emlék-
kel térhettek haza.                      

sekkel, fiatalokkal, gyerekekkel is. 
Sikeres kezdeményezés, jövőre újra 
megismételjük.

Umzug
 Kőszegi Ostromfelvonuláson a né-
metek maroknyi csapata is kép-
viseltette magát. Az őslakosok, a 
várvédők között nagy számban a 
németek is részt vehettek anno a 
vár védelmében.  

Kőszegfalvi Ágnes
  NNÖ elnöke



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX I . ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2018 .AUGUSZTUS  13 .

24

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

Diákból igazgató
Augusztus 16-tól a Kőszegi Béri 
Balog Ádám Általános Iskola új 
igazgatója Nemesné Erdősi Timea, 
aki az erről szóló kinevezést egy 
országos ünnepségen, augusztus 
23-án veszi át. A kinevezés előtt 
álló tanárnővel augusztus 9-én be-
szélgettünk.
– Az egykori balogos diák az 
igazgató lesz!
– Születésem óta Kőszegen élek, 
férjemmel két fiúgyermeket ne-
velünk. A nagyfiunk, Bence gé-
pészmérnöknek tanul, a kisebbik, 
Levente idén érettségizett. 1980 
és 1988 között a Béri Balog 
Ádám Általános Iskola diákja 
voltam, német nemzetiségi osz-
tályba jártam. A kőszegi Jurisich 
Miklós Gimnáziumban pedig már 
világossá vált számomra, hogy 
a ny elvtanári pályát választom. 
Tanári diplomámat 1995-ben 
szereztem meg. 1996-tól 5 évet 
töltöttem főállású édesanyaként. 
Emellett elvégeztem egy fordítói 
szakot, angolul és olaszul tanul-
tam. Majd 2008-ban német nyelv 
és irodalom szakos bölcsész és ta-
nárként diplomáztam az ELTE-n. 
Az akkori szakdolgozatom témája: 
„Török kép a Kőszegre vonatko-
zó 1532 körül keletkezett német 
nyelvű röpiratokban” címet viselte. 
Majd 2014-ben közoktatási vezetői 
végzettséget, szakvizsgázott peda-
gógus oklevelet szereztem.  
– Hol tanítottál eddig?
– Pedagógusi pályámat 2004 
szeptemberében kezdtem meg 
a Kőszegi Evangélikus Szakgim-
názium Szakközépiskola és Kol-
légiumban. 13 évig dolgoztam 
az intézményben, először német 
szakos nyelvtanárként, majd 
2009-től általános (nevelési) 
igazgatóhelyettesi feladatokat 
láttam el. 2017 nyarán az igazga-
tói, intézményvezetői feladatok el-
látását szolgáló megbízást azonban 

nem állt módomban elfogadni. 
Megpályáztam a Balog Iskola 
német szakos tanári állását, így 
2017. szeptember 1. óta újra 
„balogos” lettem. 
– Egy év tanítás után jutottál 
el az ÷új” iskolában az igaz-
gató székig!
– 2017 augusztusában először 
jártam az iskola pedagógusa-
ként az intézményben, régi-új 
ismerősként köszönthettük 
egymást kollégáimmal. Szinte 
mindannyian tanítottak már 
engem is, vagy fiaimat, de termé-
szetesen kőszegi tanárként is jól 
ismertük egymást. A pedagógus 
közösség azonnal befogadott, tá-
mogatott, úgy gondolom, már az 
első hetekben sikerült beilleszked-
nem. Nagyon nehéz döntést hoz-
tam, amikor a munkahelyváltást 
választottam, de most már biztosan 
tudom, hogy ebben az intézmény-
ben van a helyem.
2018 tavaszán Földesi János igaz-
gató úr és helyettese, Ábrahámné 
Vörös Edit bejelentették a neve-
lőtestületnek, hogy vezetői meg-
bízatásukat nem kívánják meg-
hosszabbítani. Pedagógustársaim, 
kollégáim ösztönzésére vetődött fel 
bennem a kérdés, hogy megpályá-
zom az intézményvezetői státuszt. 
Motivált a döntésben az intézmény 
előtt álló feladatok sikeres megva-
lósítása. Márciusban így beadtam 
pályázatomat, a szakmai elképze-
léseimet. Nagy örömömre támoga-
tott az iskola nevelőtestülete, az al-
kalmazotti közösség, és több szer-
vezet. Rozmán László tankerület 
igazgató úr július 23-án értesített 
államtitkár úr pozitív döntéséről, öt 
éves igazgatói kinevezésemről. 
– Mit tapasztaltál az első tanítási 
évedben?
– Az elmúlt tanévben azt tapasz-
taltam, hogy az intézmény peda-
gógusai egész személyiségükkel 

hatnak a gyermekekre, igényesek 
önmagukkal és másokkal szem-
ben. A nevelőtestület összetétele 
hosszú évek óta állandó. Változás 
csak nyugdíjazás, vagy gyermekek 
születése miatt, illetve a megüre-
sedő álláshelyeken pedagógusok 
alkalmazásával következik be. A 
2018/2019-es tanévben egy né-
met szakos kolléga csatlakozik a 
nevelőtestületünkhöz.
A tanulólétszám 350 fő. Nyolc 
évfolyamon 16 osztályban tanul-
nak a gyerekek. A tanulók minden 
évfolyamon egy osztályban német 
nemzetiségi oktatásban részesül-
nek. A hetedik és nyolcadik évfo-
lyamokon lehetőség van az angol 
nyelv tanulására is. Iskolánkban 
1961 óta folyik német nyelvokta-
tás. Német szakos nyelvtanárként 
tisztában vagyok azzal, hogy ma 
már szinte egyedül az iskola fele-
lőssége, hogy a tanulók megfelelő 
alapot szerezzenek a német nyelv 
elsajátításához, a legtöbb család-
ban ugyanis ma már nem tudják 
biztosítani az anyanyelvi hátteret.
Az iskola sajátossága az egész 
napos munkarendű osztály. Peda-
gógusként, jövőbeli vezetőként, 

és szülőként is egyetértek „iskola-
otthonos” osztály működtetésével. 
Megismertem az iskolai ünnepsé-
gek, megemlékezések rendjét, kö-
zösségépítő, egészséges életmódra 
nevelő hatásuk tagadhatatlan.  
Fontos része van a hagyományok 
ápolásában az iskola szülői mun-
kaközösségének. Az iskola eredmé-
nyes kapcsolatot tart fenn a helyi 
óvodákkal, amely a beiskolázásunk 
szempontjából is elengedhetetlen. 
A tanulók szempontjából fontos 
lenne egy régi hagyomány, a cse-
rediák kapcsolat megújítása is. 
Amennyiben igény és lehetőség 
lesz rá, az iskola vezetőjeként és 
német szakos tanárként kezdemé-
nyezni fogom egy partneriskolai 
kapcsolat kialakítását vagy esetleg 
újrafelvételét német nyelvterületen, 
vagy más magyarországi német 
nemzetiségi általános iskolával. Az 
iskolánk fontos alappillére a sport. 
Az új kézilabdapálya reményeim 
szerint a kézilabda sport népsze-
rűségét is növeli. A külső kapcso-
latok, sikerek szempontjából az 
iskola meghatározó pillére a Dance 
Jam tánccsoportunk működése. 
Fontos számomra, hogy a jövőben 
is együtt, közösen dolgozzunk a 
diákjaink érdekében. Egy olyan 
intézmény vezetője szeretnék lenni, 
ahol a meglévő értékekre, az ed-
dig elért eredményekre építhetek, 
azokat tovább erősíthetem. Csak 
így érhetünk el további sikereket. 
Földesi János és Ábrahámné Vörös 
Edit kollégáimtól egy olyan intéz-
mény vezetését fogom, fogjuk át-
venni, amelyért érdemes és kell is 
dolgozni. A mércét magasra tették, 
egy sikeres, gyermekközpontú, mi-
nőségi oktatást nyújtó intézmény 
vezetője leszek.

KZ

hatnak a gyermekekre, igényesek 

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



 XXX I . ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2018 .AUGUSZTUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

25

AK
TU

ÁL
IS

27 éve tanít a megbízott igazgató
2017. nyarán megújult az Kőszegi 
Evangélikus Szakgimnázium Szak-
középiskola és Kollégium vezetése.  
Illés Péter tanárt bízták meg egy 
évre az igazgatói feladattal, amit 
idén augusztusban újabb egy év-
vel meghosszabbított a fenntartó, a 
Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Kérdésünkre Illés Péter a következőt 
mondta az aktuális tanév terveiről.
– Szeretnénk megmutatni a kő-
szegi és a környékbeli tanulók és 
szülők számára, hogy iskolánk 
helyben kínál piacképes szakmák 
– mezőgazdász, lovász, turisztikai 
szakember, vendéglátásszervező, 
logisztikus, kertész, pincér, sza-
kács – tanulására ad lehetőséget. 
Az iskolát szeretnénk jobban „ki-
nyitni” több irányba előadások, 
továbbképzések, rendezvények te-
rületén. Tervezzük a felnőttképzés 
újraindítását, és megtörténik az 
iskola Árpád téri homlokzatának, 
tetőzetének a felújítása. A KRAFT 
program keretében 820 millió Ft-
ból a Pannon Egyetemmel együtt-
működve megújul a tankert, ahol 
talaj- és borvizsgálati labort épí-
tünk ki, szőlőt és körtét telepítünk. 
A Várköri kollégium – a turisztika 
szakos tanulóknak gyakorló helyet 
is adó – tanszállóvá alakul, és a 
KRAFT-projekt része az is, hogy a 
tangazdaságban új lóistálló és lo-
varda épül. Kiemelt figyelmet sze-
retnénk fordítani az iskolaalapítás 
120. évfordulója megünneplésé-
nek. Célunk, hogy megkapjuk az 
Ökoiskola elismerést. Idén ősszel 

várjuk ennek eredményét, és meg-
tettük a lépéseket a madárbarát 
iskola cím megszerzése érdekében. 
– Ön 27 éve agrármérnökként bi-
ológiát tanít az iskolában. Milyen 
volt az első igazgatóként töltött 
éve?
– Az elmúlt év nyarán az iskola ve-
zetésében történt változások után 
lendülettel terveztük a 2017/18-as 
tanévet. Öröm volt számunkra, hogy 
a 10 legsikeresebb egyházi fenntar-
tású szakgimnázium között a 4. hely-
re minősítették iskolánkat az érettsé-
gi és kompetenciamérés eredményei 
alapján. Az elmúlt tanév eredménye-
ivel is elégedettek lehetünk. 
Megújítottuk az iskolai szakképzés 
fejlesztése érdekében a szakmai 
kapcsolatokat. Így a logisztikus, 
mezőgazdasági technikus, turisz-
tika szakos, vendéglátásszervező 
tanulóink több gyakorlóhelyen, 
munkahelyen szerezhettek tapasz-
talatot. Lehetőséget adtunk targon-
cavezető tanfolyam elvégzésére is 
logisztikusok számára. Országosan 
is egyedülálló kezdeményezés volt 
az osztályrekollekció. Ennek része-
ként egy-egy téma megközelítése-
kor a diákok személyes élményeit 
előhívva jutnak el bibliai történetek 
segítségével számukra is használ-
ható megoldásokhoz, amelyek a 
keresztény életfelfogás kincseit kí-
nálják. Az első év után pozitív visz-
szajelzéseket kaptunk a diákoktól. A 
reformáció 500. évfordulója nagy 
ünnep volt számunkra is, ennek 
eseményeiben méltó módon vet-

tünk részt. Ahogy korábban, 
úgy az elmúlt tanévben is az 
iskola diákjai részt vettek a 
város rendezvényein. A lova-
saink rendszerint a felvonulá-
sok élén haladnak. 
A korábbi évek bajorországi 
kapcsolatát erősítettük, tanu-
lókat fogadtunk természetvé-
delem témakörben. Köszönjük 
a befogadó családok segítsé-
gét, idén ősszel a mi diákjaink 
utaznak Bajorországba nyelv-
tanulás és „világlátás” céljából. 
Az elmúlt tanév végén két érett-
ségiző osztályban 35 tanuló tett 
eredményes érettségi vizsgát. A 
szakmai képzésben pedig 9 fő 
mezőgazdasági technikus, 18 fő 
vendéglátásszervező, 8 fő logisz-
tikai ügyintéző, 11 fő szakács, 9 
pincér tanuló vizsgázott.
Büszkék vagyunk sikereinkre is. 
Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizs-
gatárgyak országos versenyén 9. 
helyezést ért el Csuka Erik, és 29. 
helyezést ért Pausz Ádám. Szelinger 
Annamária mezőgazdasági techni-

kus tanulónk országos I. helyezést 
ért el a Guba Sándor Emlékverse-
nyen. Regionális díjugrató verse-
nyen Kozma Renáta 5. helyezett 
lett. A Mindent a lovakról országos 
versenyen 2. helyezést ért el isko-
lánk csapata. 
20,4 millió Ft-ból újítottuk fel a 
tornatermet és az öltözőt. Eszköz-
pályázaton keresztül az Evangélikus 
Egyháztól kapott 4,5 millió Ft-ból 
40 db számítógépet vásároltunk. 
Változatos és eseménydús tanévet 
tudhatunk magunk mögött.

KZ
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A Hegyalja orvosa
Dr. Koczor Gábor 2009. július 1-től 
a Hegyalja öt falujában látja el a 
háziorvosi teendőket.
– Egy átmeneti időszak után vet-
tem át a háziorvosi praxist, amely 
akkor már, Görcs doktor úr halála 
után, az önkormányzatok kezelé-
sében volt, és helyettesítését Vágó 
doktor végezte – mondta dr. Koczor 
Gábor. – 2012-ig vállalkozói for-
mában láttam el az orvosi felada-
tokat. Ebben az időszakban nagyon 
kevés volt a TB finanszírozása, és a 
veszteségeket nem tudtam, nem 
akartam vállalni. Nagyon kevés 
volt a betegkártyák száma is. Ré-
szemről a befejezés, a továbblépés 
gondolata is megfogalmazódott. 
Ebben az időszakban mind az ön-
kormányzatok, mind a lakosság 
nagyon mellém állt. Megkezdődtek 
a tárgyalások az öt falu önkor-
mányzatával, majd elvállalták a 
praxis működtetését. 2012. június 
21-től lettem közalkalmazott. Az-
óta az önkormányzatok biztosítják 
a rendelőket, minden eszközt, mű-
szert, amely az orvosi munkához 
szükséges. A háziorvosi praxishoz 
a munkámat, a tudásomat teszem 
hozzá. Ami a vállalkozásomban 
veszteséges volt, az önkormány-
zatoknak is veszteséges lett. Az el-
múlt négy-öt évben duplájára nőtt 
a háziorvosi praxis finanszírozása, 
de azért még nem értük el az op-
timális helyzetet.
– Miért vállalta a Hegyalján az 
orvosi munkát? 
– Kőszegen születtem, itt él a ro-
konságom is, előtte hét évet Jákon 
dolgoztam, mint háziorvos. Több 
éve szerepelt a terveim között, 
hogy a szülővárosomhoz közelebb 
praktizáljak. 
– Mekkora most a körzethez tar-
tozó betegszám, kártyaszám?
– 1390 páciens tartozik hozzánk, 
elsősorban Cák, Bozsok, Kőszeg-
doroszló, Kőszegszerdahely, illetve 
Velem lakossága, de mostanra már 
sokan vannak Kőszegről is. Simon-
né Saly Ildikó asszisztenssel a ren-
delés nagyobb része Kőszegszer-
dahelyen történik, a másik négy 
faluban heti egy-egy alkalommal 
fogadjuk a betegeket. Ők bármelyik 
településről érkezhetnek. Indokolt 
esetben betegellátás a háznál is 

történhet. Kézigyógyszertárat 
is működtetünk. Munkanapo-
kon 7.30 órától 17.00 óráig 
állok a betegek rendelkezé-
sére, ezen kívüli időben a Kő-
szegen működő ügyelet látja 
el a sürgősségi eseteket. A 
munkámhoz az ügyletben való 
részvétel is hozzátartozik, ha-
vonta a Kőszeg és környékén 
dolgozó háziorvosok mind-
egyikére három ügyeleti nap 
jut. Mind a saját praxisban, 
mind az ügyeleti ellátásban jó az 
együttműködés a kőszegi mentőál-
lomás dolgozóival is. 
– A páciensek mindig indokolt 
esetekben mennek az ügyeletre?
– Sokszor többhetes panaszokkal 
indokolatlanul. Mindenkit megvizs-
gálunk, de a nem sürgősségi esete-
ket a másnapi háziorvosi rendelésre 
irányítjuk. Definitív ellátást csak a 
valóban sürgősségi esetekben vég-
zünk. Magánvéleményem, hogy a 
jelenlegi formában működő ügye-
leti ellátás költséges luxus, meg 
kellene határozni a sürgősségi ellá-
tás fogalmát, és amely esetek ebbe 
nem tartoznak bele, költségtéríté-
sessé kellene tenni. Azt az összeget 
pedig az ügyelet működtetésére 
kellene fordítani. Másfelől a való-
ban sürgősségi esetek legtöbbször 
mentőszállítást, kórházi ellátást 
igényelnek, ilyenkor a háziorvos hí-
vása felesleges időveszteséggel jár. 
Fel kellene hívni a lakosság figyel-
mét, hogy életveszély, szívinfarktus, 
stroke, eszméletlen állapot esetén 
minden állampolgárnak joga van 
mentőt hívni! Kétségtelen, hogy 
sok esetben szűk a mentők kapa-
citása, ilyenkor a háziorvosi ügyelet 
is besegíthet az ellátásba. Kősze-
gen hétköznapokon két mentőautó 
van, az egyik 24 órás szolgálatban, 
a másik csak nappal. Éjszaka és 
hétvégeken csak egy gépkocsi tel-
jesít szolgálatot. Ha beteget szállít, 
akkor csak távolról tudnak küldeni 
egy másikat. Komoly hiányosság, 
hogy esetkocsi sem áll rendelke-
zésre. Más Vas megyei városok 
előbbre járnak ezen a területen. 
Az esetkocsi egy sürgősségi mentő, 
amelyet speciális életmentő fel-
adatra készítettek fel, mentőtiszt is 
tartozik a személyzethez. Elsődle-

gesen a szállítást szolgáló mentő-
autóban is jól képzettek az ápolók, 
de gyógyszer adására korlátozott a 
jogosultságuk. Az esetkocsi maga-
sabb szintet képvisel, és a fenntar-
tási költsége is sokkal több.
– Milyen a Hegyalja egészség-
ügyi állapota?
– Nem gondolom, hogy a környe-
ző települések körzeteinek átlagá-
tól eltérő lenne. Az idősek száma 
mindenhol emelkedik, így a korral 
együttjáró krónikus betegségek 
gondozása, kezelése nagy kihívás. 
Sajnos a daganatos betegségek 
száma is emelkedik. Az elmúlt 
években több megkeresés is érke-
zett a kőszegdoroszlói önkormány-
zat felé, hogy a faluban jelentősen 
emelkedett a daganatos betegek 
száma. Hivatalos kérésre vizsgál-
tuk a helyzetet, de a rendelkezésre 
álló adatok a gyanút nem erősí-
tették meg. A lakosságszámokat 
figyelembe véve nem volt lényeges 
számbeli különbség az öt település 
között.
– Hogy érzi magát a Hegyalján?
– Köszönöm szépen, jól. Jelenleg el 
tudom képzelni, hogy innét megyek 
majd nyugdíjba, de az még nagyon 

messze van. Kilencedik éve látom 
el az orvosi feladatokat, a lakosság 
többségét már ismerem. Vannak, 
akik heti rendszerességgel jönnek 
rendelésre, és olyanok is, akik még 
soha nem jártak ott. A nagyobb 
fejlesztéseket az önkormányzatok 
közösen végzik el. Kőszegszerda-
helyen majdnem minden évben, 
az öt önkormányzat anyagi tá-
mogatásával, önerőből történtek 
felújítások. Megtörtént a fűtéskor-
szerűsítés, vízvezetékeket cseréltek 
az épületen belül, festettek, a régi 
erkély helyén egy öltöző, pihenő 
került kialakításra, és augusztustól 
a rendelő bútorzatának a cseréje is 
megkezdődik. Idén Cákon is meg-
újult a vizsgáló, új padló készült el, 
járólapoztak, csempéztek, festet-
tek, és a váróban is új a parketta. 
Velemben néhány éve történt az 
önkormányzati épület felújítása 
nyílászárócserével, fűtéskorszerű-
sítéssel, festéssel. A többi faluban 
az elmúlt időszakban nem volt fel-
újítás, de mindenhol megfelelőek a 
rendelés körülményei. 
A Kőszegszerdahelyen lévő köz-
ponti rendelőnkben van komolyabb 
orvosi eszközállomány, bizonyos 
vizsgálatokat csak itt van mód el-
végezni. A külközségi rendelések 
elsősorban egyszerűbb vizsgála-
tokra, adminisztrációs feladatokra 
alkalmasak, az idősebb lakosság 
érdekeit szolgálva. Remélem, hogy 
az elkövetkező években is a jelen-
legihez hasonló, jó kapcsolatban 
tudunk együttműködni az önkor-
mányzatokkal, képviselőkkel, pol-
gármesterekkel, megkapjuk az er-
kölcsi és anyagi támogatást, hogy 
korszerű környezetben a lakosság 
megelégedésére végezhessük 
munkánkat.

KZ



 XXX I . ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2018 .AUGUSZTUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

27

IF
JÚ

SÁ
G

AK
TU

ÁL
IS

Csak két gyár
Kromberg és Schubert Kft. ala-
pítását 1990. szeptember 27-én 
Kőszegen, a városházán tartott saj-
tótájékoztatón Hans Ottó Kromberg 
német cégtulajdonos és Peter 
Szakál az Oberpullendorfban mű-
ködő Kromberg – Schubert GmbH 
ügyvezetője jelentette be. A zöld-
mezős beruházás 1991 tavaszán 
kezdődött meg a város szélén, az 
egykori RÁBA gyár és az akkor még 
működő Posztógyár szomszédságá-
ban. Az első ütemben a 4500 m2-es 
csarnok épült meg. A rendelkezés-
re álló adatok szerint 1928 óta ez 

volt Kőszegen a legnagyobb ipari 
fejlesztés. A termelés indításában 
elsődlegesen az egykori textilmun-
kások vettek részt, akik a céghez 
való hűség jegyében a „kroschu”-
ból mentek nyugdíjba. Az elmúlt 27 
évben óriási fejlesztések történtek a 
kft.-nél.  A megrendelők továbbra is 
a – Mercedes, BMW, Porsche – fel-
sőkategóriás autógyárak.
Minden autómodellre jellemző, 
hogy egy-egy típust hét–nyolc 
évig gyártanak, aztán jön a váltás. 
Mindez meghatározza a háttéripar 
termelését, a kábelgyártást is, és 
a szükségessé váló fejlesztéseket. 
Az elmúlt években a Kromberg 
cégcsoport több milliárd Ft-os be-

ruházást hajtott végre a kőszegi 
gyárban. A hagyományos kábel-
kötegelő munka megszűnő félben 
van, mostanra a dolgozók gépeket 
kezelnek, irányítanak, kiszolgál-
nak. A mechanikus műveleteket a 
különböző berendezések végzik el. 
A Kromberg és Schubert Kft.-nél 
a fröccsöntéssel készülő gumiter-
mékekre, autóipari alkatrészekre 
egyre nagyobb az igény. A Német-
országban gyártott egyedi gépek 
folyamatosan működnek. A kft. 
speciális terméke lett az áramel-
osztó, a biztosítási doboz, és még 
további szerelvények. Ezek a ter-
melési trendek a jövőbe mutatnak, 
és biztos rendelésállományt adnak 

a kőszegi gyárnak. A Kromberg 
Konszernen belül ilyen fejlesztési 
irányba csak két gyár, a kőszegi és 
az osztrák halad. Az autógyárak mi-
nőségi követelménye óriási, a ter-
méknek, az alkatrésznek 100%-os 
ellenőrzöttségnek kell megfelelnie.  
Ezt az elvárást a Kőszegen műkö-
dő Kromberg és Schubert Kft. már 
régóta teljesíti. Ezért van meghatá-
rozó szerepe a város gazdasági éle-
tében, és lett az önkormányzat leg-
nagyobb adófizetője. Az erről szóló 
elismerő oklevelet 2017. november 
6-án, a Királyi Városnapon Pontyos 
Szilvia cégképviselő vehette át Hu-
ber László polgármestertől.

KZ

Nyári grill party
A Kromberg és Schubert Kft. mos-
tanra Kőszeg legnagyobb mun-
káltatója, a legtöbb iparűzési adót 
fizeti az önkormányzatnak.  
A vezetés különös figyelmet fordít 
a munkatársakra. 2016-ban ünne-
pelték a cégalapítás 25. éves év-
fordulóját, és azóta minden hónap-
ban köszöntik azokat a kollégákat, 
akik negyedszázadot  dolgoztak a  
kft.-nél, negyedszázadon át része-
sei voltak a cég sikertörténetének. 
Az idei esztendőben 32 dolgozó 
kap(ott) az évforduló hónapjában 
rendkívüli jutalmat.  
Most is megrendezték a nyári grill 
partyt. Július 28-án délután busz-
szal, autóval, taxival hozták el a 
gyár előtt felállított sátorhoz a 
dolgozókat a szórakoztató progra-
mokra, majd késő este a közösségi 
találkozó befejeztével kényelmes 
utazással térhettek haza. Ez a 
nap nem a minőségi termelésről, 
hanem a közösséget még jobban 
összetartó szórakozásról, kikap-
csolódásról szólt. Az elmúlt évi grill 
party programjait kibővítették, de 

kimaradt a korábban oly népszerű-
vé vált egészségnap, amelyet ősszel 
tartanak meg.
Hatszáz m2-es sátor, jó időjárás, és 
bőséges program fogadta a dél-
után érkező munkatársakat, akik 
négyféle ételből, és különböző 
italokból választhattak. A színpad 
és a játéktér bőséges programot 
kínált. A Szombathelyen élő Nagy 
Jonathan ezúttal is bemutatta bű-
vész tudományát. „Hogyan csinál-
hatta?” – kérdés sokszor felmerült, 
és mindennek a közönség nemcsak 
a nézőtéren, hanem a színpadon is 
részese volt. 
A hastáncos lányok látványos 
műsort adtak, Kenyeres Gabi a 
tőle megszokott zenés, táncos es-
ten szórakoztatta a jelenlévőket. 
Már kora délutántól próbálhatták 
ki a különféle sportjátékokat a 
Kromberg és Schubert Kft. munka-
társai, és vihették haza az értékes 
tombolatárgyakat. 
A grill party egy kötetlen, közös-
ségi találkozó volt.

KZ 
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Könyvtári hírek
Már a kőszegi könyvtárból is elérhető az Arcanum Digitális Tudomány-
tár (ADT). Ez a több mint 17 128 285 oldalnyi, folyamatosan bővülő tar-
talmú adatbázis tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, va-
lamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát tartalmazza. A 
teljes címlista elérhető: https://adtplus.arcanum.hu/hu/ webcímen.
Szeptember 4-től újra a tanévhez igazodó nyitvatartási rend lép élet-
be. A hétfői zárva tartás után a felnőttrészleg minden nap 8.30-kor nyit, és 
kedden, szerdán, pénteken 17.30-ig, csütörtökön 19.00-ig, szombaton 
13.00 óráig várja látogatóit. A gyermekrészleg szombatonként újra nyit-
va tart 8.30-12.00-ig, keddtől péntekig pedig a megszokott rend szerint 
13.00-17.00 óráig látogatható. Itt tekinthető meg augusztus végéig a 
Képzőművészeti szakkör kiállítása, amely Németh János művészta-
nár vezetésével működik a Jurisics várban minden tanévben.
Szeptembertől újra várja a könyvtár az óvodás csoportokat és az iskolai 
osztályokat könyvtárbemutatókra és könyvtárhasználati, vagy tematikus 
foglalkozásokra! (Előzetes időpont-egyeztetés szükséges!)
Rendezvény: 
Szeptember 3. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), 
Kézimunka-kör (a 2. emeleten).
Szeptember 7. (péntek) 16.30 óra: Ifi olvasókör. A beszélgetés témá-
ja: Nyári (olvasmány) élmények.

Zarándoklat Rőtfalvára
Indulás: augusztus 15-én 12.45 
órakor Kőszegen a Jézus Szíve-
templomtól. 
Hagyományos Rőtfalvi (Rattersdorf)  
zarándoklat az idén is a Mária-út lila 
jelzésén, Kőszegről a Gyöngyös völ-
gyében, az Andalgón keresztül tör-
ténik, amely babakocsival is járható. 
A német ajkú szomszéd települé-
sünk búcsúnapját, délelőtt a környé-
ken élő horvátok, délután a magya-
rok tisztelik meg évszázadok óta. Az 
ünnep nálunk munkanap, mégis, aki 
teheti, induljon el a nyári, délutáni 
vallásos közösségi élményre! 
Stációk: Szent Antal kápolna, B103 
jelű Határkő, „Szent Hubertusz” 
kápolna, Szent Kút kápolna Nagy-

boldogasszony Templom, Rőrfalva. 
Csatlakozni bárhol lehet. Ének-ima 
füzetet a Máriaút Egyesület min-
den gyalogos résztvevőnek biztosít. 
Távolság 6 km, a magyar nyelvű 
szentmise 15 órakor kezdődik. Ital-
ról, ételről, esőkabátról, mindenki 
maga gondoskodik. 
Visszafelé vezető út is a lila Mária 
úton lesz, zarándok közösségben, a 
szokásos módon. 
Lehet saját felelősségre a Mária-út, 
újonnan felfestett, sárga jelzésén 
is egyénileg zarándokolni. További 
részletek: a Jézus Szíve-templom 
hirdetőtábláján, vagy a helyi koor-
dinátornál (+3630/617-6415) és  
www.mariaut.hu

Augusztus 25-én 1 ÚTON Zarán-
doknap a csepregi Boldogasszony 
kápolnához az ÉDESANYÁKÉRT 
történik. Zarándoknap, a Nem-
zetközi Máia-út összes útvonalán 
megtörténik. Kőszeg nem zarán-
dokhely, hanem zarándoklat  indító 
központ. 
Gyülekező: 2018. augusztus 25-
én  8.00 – 8.30 között Kőszegen, 
a Jézus Szíve-templom előtt.
A csepregi Boldogasszony kápolna 
a környékbeli települések hagyo-
mányos zarándokhelye volt, amíg 
a középkori migráció el nem pusz-
tította. Ezt a hagyományt eleveníti 
meg a Máriaút Egyesület minden 
évben, Nagyboldogasszony napját 

követően. Általános célja: a kör-
nyékbeli lakosság kapcsolata és az 
összefogás erősítése. A zarándokok 
útközben megállnak a hagyomá-
nyos helyeken: Klastromi határkő 
(1699) – Őz-kút – Belovich kápol-
na – Mária kápolna – Martonszállás 
– Peruska erdei Mária kápolna és 
Szoborkert – Szent Orbán-kút a 
Csepregi Szőlőhegyen – Szentkúti 
kápolna, ahonnan a környékbeli 
hívekkel együtt mennek tovább a 
Nagyboldogasszony kápolnához. A 
záró szentmise 18.00 órakor kez-
dődik, celebrálja Kovács Richárd 
iskolalelkész. 
A hazautazás menetrend szerinti 
autóbusszal történik.  

Zarándoknap az édesanyákért

Programajánló
Augusztus 31. III. Hangzó Város Fesztivál
 Örömzene Kőszegen az ostromló hadak elvonulásának 

emlékére a 11 órai harangzúgástól.
 16.00  Hunyadiak dicső kora című kiállítás megnyi-

tója a vár reneszánsz folyosóján.
 17.00 Megemlékezés a Jurisics szobornál – Ünnepi 

szónok: Gaál Gergely, a Mátyás-király emlékév tanács-
adó testületének elnöke. Közreműködik: Zora Énekkar

 18.00 KUKMA a Kőszegi Művészeti Egyesület kiállí-
tás megnyitója a lovagteremben

Szeptember 8. Jurisics vár – Kubát Hugó emléktúra indul a várból
Szeptember 9. XXXV. História Futás
Szeptember 15. Őrvidék Túra indul a várból

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 utcáin 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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Természetjárók hétvégéje
a Natúrparkban
Szeptember 8-án a túrázóké lesz a 
főszerep a Kőszegi-hegységben.
A Borostyánkő Természetbarát SE 
évek óta szervez alpannonia tel-
jesítménytúrákat, azonban idén a 
hagyományos három útvonal mel-
lett két új, hosszabb táv közül is vá-
laszthatunk. Kisgyerekes családok, 
kezdő túrázók 10 és 15 km-es tá-
von is elindulhatnak, és a túra so-
rán gyönyörködhetnek a kilátásban 
az Óház-tetőről és a Szulejmán-ki-
látóból, valamint megpihenhetnek 
a Hétforrásnál. A 25 km-es túra 
keretében eljuthatunk a Stájer-
házakhoz és a kevésbé ismert, de 
annál szebb Szikla-forráshoz. A 33 
km-es távot érdemes azoknak vé-
gigjárniuk, akik szeretnék elkezdeni 
az országos kéktúrát, hiszen a kör-
túra keretében két OKT-szakaszt és 
egy DDK-szakaszt is teljesítenek 
egyszerre. A 42 km-es alpannonia 
maratonra viszont kimondottan a 
tapasztalt és bátor túrázók figyel-
mét szeretnénk felhívni, ugyanis a 
túra során 1.682 méter szintkü-
lönbséget kell megtenniük. További 
információ a túrákról a Borostyán-
kő Természetbarát SE facebook ol-
dalán olvasható.

 A hosszabb alpannonia teljesít-
ménytúrák áthaladnak Bozsok 
településen, ahol ezen a napon 
sok-sok túrázó részvételével ke-
rülnek felavatásra az alpannonia 
plus projekt keretében megépült 
pihenőhelyek, melyek kifejezetten 
a bakancsos turisták fogadására 
készültek. 
Ugyancsak a projekt részeként jú-
lius-augusztus hónapokban újabb 
sárga alpannonia túraszakaszok 
kerülnek felfestésre, és megújulnak 
a már kopottabb turistajelzések is.
Szintén szeptember 8-án a Ge-
schriebenstein Naturpark rohonci 
irodája elől rajtol a Kőszegi-hegy-
séget megkerülő Geschriebenstein 
Roas, azaz az 56 km-es ÍrottKör 
túra, melyre már be is telt a 320 
főre maximalizált létszám.  
És ha nem lenne elegendő a túra-
választék a Kőszegi-hegységben, 
szeptember 7-9. között érdemes 
a Dunakanyarba látogatni, hiszen 
a Natúrpark kollégái és önkéntesei 
a Magyar Természetjáró Szövetség 
által szervezett verőcei Természet-
járó Fesztiválon népszerűsítik majd 
az alpannonia és a Kőszegi-hegy-
ség túraútvonalait. 

Kedves kőszegi muzsikusok!
Augusztus 31-én 11 órától késő 
estig várunk Benneteket a város 
tereire, utcáira, kapualjaiba, az ál-
talatok alkalmasnak vélt időpont-
ban a Hangzó Város Nap ünnepé-

re! Kérjük, az ine@t-online.hu és 
a 94/563-120-as telefonszámon 
jelezzétek részvételi szándékoto-
kat, vagy csak gyertek a Fő tér-
re és a Jurisics térre! Készülődik 
egy pianínó is a sátor alatt, hogy 
a bátrabb kőszegi zongoristák-
n ak se kelljen otthonról hozniuk 
hangszerüket. A kőszegi fúvósok, 
a BE-JÓ táncegyüttes, a kőszegi 
zene- és énekkarok, a zeneiskola 
növendékei, a főtéri zenés esték 
és a Hangzó város zeneakadémia 
zenészei mindenkit szeretettel 
várnak!  

Templomigazgatóság
Augusztus 1-től önálló templom-
igazgatóság a Zárda-kápolna, 
amelyet főtisztelendő, Kovács 
Richárd iskolalelkész vezet és a 
Domonkos Rend által biztosított 
kőszegi lakásban lakik. A kápláni 
státuszáról a felmentése megtör-
tént, viszont a vasárnapi és az ün-
nepnapi szentmiséket az eddigiek-
hez hasonlóan ugyanúgy megtartja. 

A templomigazgatósághoz terület 
nem tartozik, ennek megfelelően 
a temetést, keresztelést, esketést 
a plébánián kell jelenteni, és ott 
történik az anyakönyvvezetés is. Az 
egyházközségi hozzájárulást is to-
vábbra is a plébánián kell rendezni. 
A szombat esti szentmise ezután 
mindig a Jézus Szíve-templomban 
lesz megtartva.

Nemzeti Ünnep
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt AUGUSZTUS 20. 
AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE alkalmából rendezett prog-
ramjaira 2018. augusztus 20-án.
18.00 óra – Jézus Szíve Plébániatemplom: Ünnepi Szentmise
19.00 óra – Jurisics tér: Szent István napi megemlékezés, az új ke-

nyér megáldása 
Ünnepi beszédet mond: Hegyi László miniszteri főtanácsadó

A megemlékezés után a Jurisics vár belső udvarában, kedvezőtlen időjárás 
esetén a lovagteremben Ünnepi koncert. Közreműködik: Kőszeg Város 
Koncertfúvószenekara, vezényel: Szilágyi Miklós karnagy
A kenyéráldásra várjuk a lakosság megszentelendő kenyereit is!
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Jubileumi Ostromboksz

2009-ban rövid hírként jelent meg hasábjainkon, hogy a Fitt-Boksz ÖE az 
Ostromnapok programjához kapcsolódva bemutató ökölvívó mérkőzéseket 
szervezett. Az ökölvívók korábban is rendeztek augusztusban bokszgálákat, 
de hivatalosan ekkor váltak az Ostromnapok részévé. Immár elképzelhe-
tetlen az augusztusi programsorozat a gála nélkül. A jelentőségét mutatja, 
hogy a mérkőzéseket díszvendégként Erdei (Madár) Zsolt, az ökölvívó szö-
vetség elnöke is figyelemmel kísérte, a válogatottak szorítósarkában pedig 
egy másik profi világbajnokot, ifjú Balzsay Károlyt (szövetségi kapitány) is 
láthatták a sportrajongók. Augusztus 2-3-án 78 pár mérkőzött meg a fő-
téri ringben, mondhatnánk, ha a csütörtöki napon az időjárás ki nem szúrt 
volna a rendezőkkel. Kiadós eső szakította félbe a mérkőzéseket. Szeren-
csére péntekre elvonultak a felhők. A sportág szerelmeseinek, de a járóke-
lőknek is egésznapi programlehetőséget nyújtott a sok-sok mérkőzés. Egy 
néző csodálkozva jegyezte meg, miután jó egy órája figyelte a küzdelme-
ket: sose szerettem a bokszot, mégsem akaródzik továbbindulni. Minden 
pillanatban történik valami. Lehet izgulni, drukkolni, sajnálkozni. A Fitt-Box 
versenyzői kilenc párban képviselték a szakosztályt. Ezúttal túl udvarias házi-
gazdáknak bizonyultak. Lukács Tifani (női junior 50 kg) és Buza Rafael (ser-

dülő 52 kg) győzelmét 
lehet kiemelni. Utóbbi 
a különdíjasok közé is 
bekerült. Késő délután 
került sor a Magyaror-
szág-Ukrajna és a Ma-
gyarország-Horvátország 
utánpótlás csapatbajnoki 
találkozókra. Minőségi, 
nagy küzdelmeket hozott 
a csapatcsata.

A csapat találkozók és a gála különdíjasai: a legjobb ukrán bok-
szoló: Roman Hawryliuk, a legjobb horvát bokszoló: Gabriel Veocic. 
A magyar csapat legjobbjai: Fehér Koppány és Danyi Dániel. A gála 
legtechnikásabb ökölvívója: Pribojszki Kata (Sopron), a legharcosabb 
Buza Rafael.
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2009-ban rövid hírként jelent meg hasábjainkon, hogy a Fitt-Boksz ÖE az 

Labdarúgás: Kuparajt
A augusztus 4-én, a Celldömölk elleni mérkőzéssel elkezdődött a Magyar 
Kupa szereplés a Kőszegi FC-nek. A mérkőzés győztese tovább mene-
telhet a Magyar Kupában, a vesztes a Halmosi Zoltán Megyei Kupában 
folytathatja szereplését. A megyei első osztály ezüstérmese ellen nem a 
kőszegiek számítottak a mérkőzés esélyesének. A derbi nagyon rosszul 
kezdődött. A kemenesaljai csapat a 17. percben vezetést szerzett, amit 
a 35-dikben megduplázott. Szerencsére a kőszegiek nem adták fel. Két 
perc alatt szépítettek, s alig kezdődött a második játékrész, már egyenlő 
volt az állás. Több gól nem esett, így tizenegyesek döntöttek. A hazai kék-
sárgáknak nem remegett a lábuk. 4:2-re bizonyultak jobbnak a büntető 
párbajban.

Eredmény: Magyar Kupa 1. forduló Kőszegi FC-Celldömölki VSE 2:2 
(1:2), büntetők 4:2, gólok: Kovács, Dan. Eredményes 11-es rugók: 
Gugcsó, Dan, Koroknai, Dévai. Továbbjutó: Kőszegi FC

 Labdarúgás: Bajnoki nyitányra várva
Hani Tibor a kőszegi csapat edzőjét, Őri Gábort kérdezte az előző bajnok-
ságról, az idei felkészülésről, a csapat terveiről.
– Kérem, értékelje a tavalyi bajnokságot a saját szemszögéből.
– A 12. helyen végeztünk, amivel egyáltalán nem vagyok elégedett. Az 
év eleji elképzelések szerint szerettünk volna erős középcsapattá válni. 
A 6-8 hely valamelyikét céloztuk meg. A jó kezdésünket erős visszaesés 
követte, ami újra szerényebb célokat vízionált. Az edzőváltás szükséges 
volt: öt vereség után mély gödörbe került a csapat. Alárendelt szerepben 
rengeteg gólt kaptunk. A váltás eredményt hozott: a hátralévő fordulók-
ban sikerült felzárkóznunk a középmezőnyhöz. Több úgymond régimódi, 
elavult beidegződéstől megváltunk. Más játékrendszer, formáció és felfo-
gás került előtérbe. A tavaszt viszonylag jól kezdtük, a szezon első felében 
megszereztük a bent maradáshoz szükséges pontokat. A kiesés egy percig 
sem fenyegetett minket, így stílusunk tovább formálódhatott. Ezt tartom a 
szezon pozitívumának, valamint, hogy több kőszegi fiatal játékos is bemu-
tatkozott a felnőttek között.
– Hogyan zajlik a bajnoki felkészülés? Milyen edzőmérkőzéseket ter-
veztek, játszottak? 
– A bajnokságra a felkészülést július 3-án kezdtük meg. Heti három edzés-
sel és hétvégén edzőmérkőzésekkel készülünk. A hathetes felkészülésben 
fontos hangsúlyt fektetünk az állóképesség, az erőnlét megalapozására. Az 
edzettség elérése érdekében a terhelést fokozatosan növeljük. A felkészü-
lés elején az edzésterjedelem, a versenyidőszakra az edzésintenzitás kerül 
túlsúlyba. A technikai alapképességek, valamint az agilitás, a mozgékony-
ság tökéletesítése és fejlesztése állandóan jelen van az edzéseken, hiszen 
stílusunkat ezek a képességek határozzák meg. A felkészülési mérkőzések 
adnak lehetőséget a játékosok pozíciójának megtalálására, a taktikai el-
képzelések megvalósítására.
Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei: Kőszeg-Mannersdorf 1:2, Kő-
szeg-Bük 5:6, Unterrabnitz-Kőszeg 2:1. Vépen a Lukács Péter emléktor-
nán 2. helyen végeztünk. A döntőbe kerülésért a Hazai Vépet vertük 3:0 
arányban. A döntőt a Király csapatával játszottuk. 0:0 rendes játékidőt 
követően tizenegyesekkel a Király győzött 8:7-re.
– Hogyan alakul a csapat összetétele?
– Nagy volt a mozgás a játékoskeretben. Négyen Ausztriában foly-
tatják (Szolyák Tibor, Rácz Balázs, Varga Benjamin, Léhmann Gábor). 
Molnár Csaba Beledre igazolt. Keresztes András és Fehér András jelenleg 
munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tud rendelkezésünkre állni. Táncsics 
András és Sándor Tamás befejezte a nagypályás labdarúgást Kőszegen. 
Generációváltás zajlik a csapatban. Fiatal játékosaink helyet követelnek és 
kapnak a felnőttek között is. Érkező játékosok: Gőcze Ferenc Kőszegfalváról, 
Lintner Dénes Ausztriából, Németh Balázs Bozsokról tért vissza hozzánk. 
Tóth Dániel tavaly a futsal csapatunkat már erősítette, most a nagypályás 
labdarúgást is nálunk folytatja. A Király SZE csapatától Rómer Zoltán Kris-
tóf személyében fiatal játékos igazolt hozzánk.
– Mik a csapat célkitűzései a 2018-19-es bajnokságban helyezést, 
taktikát, játékstílust tekintve. 
– Komoly céljaink vannak! Szeretnénk a megye meghatározó csapatai 
közé tartozni. Három–négy éven belül NB III-as csapatot szeretnénk Kő-
szegen. Ennek érdekében az utánpótlás nevelésre nagy figyelmet fordí-
tunk. Ami a bajnokságot illeti, a jelenlegi a felzárkózás éve lesz. Nagyon 
elégedetlen lennék, ha a nyolcadik helynél hátrébb végeznénk. Ami a 
taktikát és a játékstílust illeti, bátor felfogásban, kombinatív játékkal sze-
retnénk a mérkőzéseket uralni és irányítani.
– Mikor indul a bajnokság, a kupa?
– A bajnokság augusztus 18-án kezdődik. Várhatóan hazai pályán, 
Rábapaty csapatát fogadjuk. A tervezet még nem végleges. Augusztus 
4-én, hazai pályán a Celldömölköt fogadjuk Magyar Kupa mérkőzésen. 
(A mérkőzést az interjú készítése óta lejátszották: A KFC tizenegyesekkel 
győzött.)
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Focitábor
Őri Gábor a KFC edzője, a vele készített interjúban hangsúlyozta a kőszegi 
utánpótlás fontosságát. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a szokások-
nak megfelelően idén is nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel szervezték meg 
július 23. és 27-e között, a gyerekek nyári, labdarúgó táborát. A fő „mű-
sorszám”-ot természetesen a fociedzések, tesztek, felmérések jelentették. Tíz 
edző, segítő dolgozott azon, hogy az 50 labdarúgó palánta jól érezze magát 
és eredményes munkát végezhessen. A sportág népszerűsítését szolgálta az 
új Haladás stadion meglátogatása és az NB I-es csapat edzésének meg-
tekintése. A szakmai feladatok mellett kirándulások – a Kálváriára, a Csó-

nakázótóhoz, a Királyvölgybe, a régi KRESZ 
parkba – színesítették a programot. A Tűzoltó-
ság habpartija osztatlan népszerűségnek ör-
vendett, de az egész hetet a jó hangulat és a 
rengeteg nevetés uralta. A napi négyszeri ét-
kezés mellett fagyi, jégkrém, gyümölcs, tejes 
kukorica is jutott a kicsiknek. A szakosztályi 
tagok ingyenesen vehettek részt a táborban.

Tenisz: Szuperliga megőrízve

Rosszul, nehézségekkel kezdődött a Kőszegi SE szuperligás teniszcsapa-
tának szezonja. A kőszegieknek nem volt szerencséjük az idegenlégiósok-
kal: két külföldit lehetett nevezni, közülük mérkőzésenként egy léphetett 
pályára. Sven Lah kevéssel a bajnokság előtt lesérült, Jark Roc a korábbi 
évek húzóembere pedig betegséggel bajlódva, csupán egy mérkőzésen 
tudott pályára lépni. A légiósok hiányát a csapat küzdőszelleme pótolta. 
A sikeres külföldi különösen a Pasaréten 4/3-ra elveszített első mérkő-
zésen jelentett fájó hiányt. Az egy plusz győzelem a csapat felsőházba 
kerülését jelentette volna, mint utóbb kiderült. Az MTK kiemelkedett a 
csoportból, csak a Diego kényszerítette szoros mérkőzésre. A KSE 2/5-
re veszítette el ellenük a csatát. A mérkőzés érdekessége: Rok, a tavalyi 
szezonban vendégjátékosként a kőszegieket erősítő, amúgy kőszegi, Vörös 
Mátét győzte le. A csoportkör utolsó mérkőzésén a Diego-nak, a második 
helyhez a szoros vereség is belefért, így a KSE-től elszenvedett 3/4-es 
vereség ellenére sem szomorkodtak. Az alsóházi mérkőzéseket Pesten, egy 
helyszínen játszották. A másik csoportból a Metro Budapest visszalépett, 
így a Budaőrs 5/2-es legyőzése hatodik helyezést jelentett a tenisz csapat-
bajnokságok legmagasabb osztályában. A Pasarét elleni vereséget hozta 
magával a csapat.)
Koltay Árpád a csapat edzője, a hátráltató körülményeket figyelembe 
véve, elégedetten értékelt. A csapatszellemet, a küzdeni tudást emelte ki. 
Enyedi Jánost, Szappanos Mártont, Bartakovics Marcellt és Sardú Dánielt 
emelte ki, mint kulcszereplőket. A legtöbb ellenfél tehetősebb, nagyobb 
költségkeretből gazdálkodhat. A velük való lépéstartáshoz a KSE-nek is 
erősítenie kellene. A keret bővítése azért is fontos lenne, mert a két hét 
alatt „lezavart” bajnokság fizikailag megterhelő és sérülésveszélyes, így 
egy-egy kulcsjátékos kiesése, mint idén a kőszegiek is megtapasztalták, 
a végső eredményre is döntő hatással lehet. Ahogy az edző mondta: „Ez 
még a jövő zenéje. Most szusszanunk egyet és kiélvezzük a sikert.”

Eredmények: Csoport Pasarét TK-Kőszegi SE 4/3, győzött: Szappa-
nos, Enyedi és a Sardú/Enyedi páros, Kőszegi SE-MTK 2/5, győzött 
Rok, Sardú, Kőszegi SE-Diego SC 4/3, győzött: Bartakovics, Sardú, 
Serkédi, Enyedi. Kiesési mérkőzés: Kőszegi SE-Budaörsi SC 5/2, győ-
zött: Szappanos, Bartakovics, Sardú, Csontos és a Bartakovics/Enyedi 
páros. A csapat tagjai: Szappanos Márton, Bartakovics Marcell, Sardú 
Dániel, Enyedi János, Jarc Rok, Serkédi Erik, Csontos Balázs. (A keret 
tagja volt még: Sven Lah, Lipták János (csapatkapitány), Devecseri 
Olivér.)

DIÁKSPORT
Aquatlon OB: dobogós fiúcsapat
Július 21-én Veresegyházán rendezték az Aquatlon OB-t. Ideális vízhőmérsék-
let és változatos, helyenként mélyebb, homokos terep várta a versenyzőket. 
A Kőszegi Triatlon Klub újonc 2-től ifjúsági korcsoportig indított versenyzőket, 
három kategóriában csapatot is. A serdülő fiúk hármasa dobogóra állhatott. 
Hóbor Anna leány ifjúságiak között az első tíz versenyző közé küzdötte magát.

Eredmények (zárójelben a versenytáv: úszás és futás) újonc 2 (200 m, 0,5 km) 
leány 38. Molnár Hanna 9:46, gyermek (300, 2) leány 48. Komjáty Kira 18:01, 
fiú 12. Hóbor Lehel 13:51, 32. Laki Barnabás 14:50, 43. Pongrácz Alex 15:23, 
fiú csapat 6. hely 44:04, serdülő (500, 3) fiú 14. Thaler Levente 19:11, 20. 
Hóbor Zalán 19:28, 22. Nyul Marcell 20:11, fiú csapat 3. hely 58:50, ifjúsági 
(1000, 5) leány 8. Hóbor Eszter 35:18, fiú 14. Schwachofer balázs 33:37, 16. 
Molnár Gábor 33:49, 29. Nyul Patrik 38:00, fiú csapat 4. hely 1:45:26

Triatlon ranglista verseny
Július 21-22-én triatlon ranglistaversenyt rendeztek Fadd-Domboriban. A 
kőszegiek már a hét közepén elutaztak. A versenyt összekötötték egy rövid 
(edző)táborral.

Eredmények (zárójelben a versenytáv: úszás-kerékpár-futás) újonc 1 (50 m-0,5 
km-0,2 km) leány 10. Hóbor Enikő 13:09, újonc 2 (200-4- 1) fiú 25. Hóbor Ál-
mos 18:41, gyermek (300-8-2) fiú 14. Hóbor Lehel 29:16, 34. Medvegy András 
30:54, 40. Pongrácz Alex 31:56, 41. Neudl Gábor 32:00, serdülő (500-12-3) 
leány Palatkás Anna 47:28, fiú 9. Thaler Levente 39:01, 18. Hóbor Zalán 40:35, 
19. Nyúl Marcell 40:38, 41. Medvegy Gábor 48:20, ifjúsági (750-20-5) leány 
5. Hóbor Eszter 1:07:59, 16. Medvegy Nóra 1:14:28, fiú Schwachofer Balázs 
1:04,59, 19. Molnár Gábor 1:07:01, 21. Nyul Patrik 1:09:53.

Iker Natália sikerei
Miskolcon rendezték Magyarország Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnokságát. 
Iker Natália a Balog iskola diákja, a Szombathelyi SI színeiben, két számban 
is dobogóra állhatott. 2000 méteres síkfutásban7:03,91-es idővel harmadik 
helyezést ért el. Ennél is nagyszerűbb sikert ért el 1000 méteres akadályfutás-
ban, ahol 3:15,56 perces idővel korosztályában Magyarország bajnoka lett.

A képen guggolnak balról: Devecseri Olivér, Bartakovics Marcell, 
Szappanos Márton, Sardu Dániel, Serkédi Erik. 

Állnak balról: Tóth Szilárd technikai vezető, Csontos Balázs, Jarc Rok, 
Enyedi János, Lipták János és Koltay Árpád csapatvezető
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