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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.

MÁRTA NÉNI
Szeptember 7-én Hámori Ádám a 8. 
Egyetemi-főiskolai ökölvívó-világbaj-
nokságon aranyérmet szerzett (30. o.). 
Ugyanezen a napon négy klubtársa, a 
kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 
négy bokszolója Lakotár Hanna, Luk-
ács Tifani, Ambrus Viktória, és a világ-
bajnok testvére, Hámori Luca egy 93 
éves asszony, Magyar Józsefné álmát 
valósították meg. Márta néni betegsége 
miatt a lakásához kötött, a napi gondja-
inak megoldásában két asszony, Éva és 
Marika segíti. Az idős asszony telefonon 
keresztül sírva panaszolta, hogy két éve 
nem járt Kőszeg utcáin, nem láthatta azt 
a várost, ahol született. Férje harminc 
esztendeje eltávozott, az Ausztriában 
élő lánya tolókocsihoz kötött. Márta néni 
csak akkor hagyta el lakását, amikor a 
mentők vitték a kórházba. Varsányi Áron 
a kérést meghallgatta. Négy sportoló 
lány a napfényes délutánon vállalta, 
hogy az emeleti lakásból tolókocsiban le-
hozzák az idős asszonyt és megmutatják 
neki a várost. Teljesülhetett az a vágya, 
hogy a SPAR áruházban vásároljon. Az 
ügyes és erős lányok szakavatott módon 
fogták meg a kocsit, és a szűk lépcsőhá-
zon át biztonsággal léptek ki az utcára. A 
négy lány mosolya megnyugtatta Márta 
nénit, boldog volt, az elcsukló hangja is 
a számára történelmi pillanatról szólt. 
Diskurzus közben haladt a kis, de mégis 
feltűnő csapat az áruház felé. Az asszony 
válogatott a termékek között, a lányok 
ebben is segítettek, a paprikával tele 
ládát is a közelébe vitték. Ajánlgatták a 
csokit, és a süteményt, mert azt nagyon 
szereti az asszony. Türelemmel járták 
körbe a polcokat, alaposan megtöltötték 
a kocsit. Az üzlet dolgozói még nagyobb 
figyelmet fordítottak Márta nénire, és 
egy ajándékcsomaggal indították ha-
zafelé. A lakásajtóban a lányok a segít-
ségnyújtásuk öröméről beszéltek, amely 
talán nagyobb volt annál is, amit Márta 
néni szavaiban megfogalmazott.  

Írta és fényképezte: 
Kámán Zoltán

MÁRTA NÉNI ÉS A BOKSZOLÓ LÁNYOK
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Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: október 3.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: október 10.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: szeptember 19.
DR. NAGY EDINA aljegyző: szeptember 26.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
KAPY FERENC az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője

szeptember 24-én (hétfőn) 17 és 18 óra között fogadóórát tart
a Városháza tanácskozó termében.

 HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 3-án (szerdán) 17 és 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő október 4-én

(csütörtökön) 17 és 18 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi F. u. 6. sz. alatt. 

 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

KUPON
Október a látás hónapja

keretében megkezdjük
nagyszabású akcióinkat:

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
előzetes bejelentkezés alapján!

A vizsgálatot végzi: 
Dr. Gáti Éva és Kőhalmi-Szalay Mónika

Szemüvegkeretek 30%, Napszemüvegek 20%,
MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék 30%–40% 

kedvezménnyel!
az akciók részleteiről érdeklődjön üzleteinkben




Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám október 15-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Kőszeg hírei
Támogatás diákoknak 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj a telepü-
lési és megyei önkormányzatok pá-
lyázati támogatása a felsőoktatás-
ban tanuló, helyi fiatalok számára.   
Kőszeg önkormányzata 2003 óta 
minden évben csatlakozott az ösz-
töndíj-rendszerhez. 
A hátrányos helyzetű, kőszegi tanu-
lók számára jelenleg ez az egyet-
len támogatási forma nyújtható. A 
képviselők augusztus 30-án mó-
dosították, megemelték az igény-
be vételhez szükséges jövedelmi 
határokat, ezért várhatóan többen 
kaphatják meg ezt a támogatást.  
A hallgatóknak a pályázatot idén 
november 6-ig kell benyújtani. Az 
elmúlt évben csak három fő vette 
igénybe a támogatást. Ennek egyik 
oka: kevés pályázat érkezett, és 
ezek között volt érvénytelen is.
 
Eladott ingatlanok  
Az önkormányzat első félévre szóló 
vagyonhasznosítási terve megva-
lósult. Június 30-ig 126,4 millió 
Ft érkezett meg az önkormányzat 
számlájára. Kiss Péter bizottsági 
elnök elmondta, hogy ebben az év-
ben több olyan ingatlant is sikerült 

értékesíteni, amelyre korábban alig 
volt érdeklődő. A testületi ülésen 
elhangzott adatok szerint az év 
elején kiégett Űrhajósok utcai in-
gatlant 8,5 millió Ft-ért adták el, a 
vételár számlára érkezési határide-
je szeptember 13. volt. Az elmúlt 
lapszámban tudósítottunk arról, 
hogy a Ciao Amico épületét egy 
kőszegi, fiatal vállalkozó vásárolta 
meg, az eladási ár (26,4 millió Ft) 
számlára érkezési határideje szept-
ember 16. volt. A lakások értéke-
sítésénél fontos szempont, hogy 
azok felújítását már az új tulaj-
donos saját lehetőségei és igénye 
szerint végezze el. 

200 millió panziósoknak 
Februárban sajtótájékoztatón Ágh 
Péter országgyűlési képviselő és dr. 
Guller Zoltán a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója ajánlot-
ta a kőszegi vállalkozók figyelmébe 
a Kisfaludy-program szálláshely-
fejlesztési pályázatát. Szeptember-
ben kihirdették a döntést, amely 
szerint hat kőszegi pályázat össze-
sen több mint 200 millió forintot 
nyert panziók, szálláshelyek fejlesz-
tésére. A kötelező önerőt is figye-
lembe véve jelentős fejlesztések, 
felújítások indulhatnak el a város-
ban. Mindez növeli a szálláshelyek 
színvonalát, és vonzza a turistákat.  
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S T R A U S S
ŐSZI NAPOK

B E M U T A T J U K  A Z Ú J F O R D  F O C U S T !
SZALONAUTÓINKRA EGYEDI KEDVEZMÉNY ÉS FINANSZÍROZÁS!

2 0 1 8 .  O K T Ó B E R  5 – 1 3 .

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az akció részleteirôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben. 

A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,4/100 km, CO2 kibocsátás: 115-171 g/km

300 millió Ft Figyelem! 
Fa, szén tüzelésnél is igényelhe-
tő fűtéstámogatás.
Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. 
határozat alapján háztartásonként 
egy darab, a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-
anyagot (tűzifa, szén, propán-bután 
palackos gáz, propán-bután tar-
tályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) 
felhasználó háztartások egyszeri 
természetbeni támogatására igény-
bejelentés nyújtható be a helyi ön-
kormányzatnál, legkésőbb 2018. 

október 15. napjáig, amely határidő 
elmulasztása jogvesztő. Az igénybe-
jelentő nyilatkozaton rögzíteni szük-
séges az igényelt fűtőanyag fajtáját 
(csak egy fűtőanyag kiválasztása 
lehetséges!), amely később nem 
módosítható. A kizárólag elektromos 
fűtési móddal rendelkező háztartá-
sok nem jogosultak az igénybejelen-
tésre. Az igénybejelentéshez szük-
séges nyomtatvány, illetve további 
információ a Kőszegi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban a 105. számú 
irodában kérhető, illetve a www.
koszeg.hu honlapról letölthető.

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

Rövid hírek
• Az ivóvíz vezetékek egyre 
gyakoribb csőtöréséről beszélt au-
gusztus 30-án a testületi ülésen 
Kiss Péter. Okként említette az el-
öregedő hálózatot. Kérte a szolgál-
tatót, hogy a javításokat az érintett 
útszakaszon mielőbb végezze el. 
Az ivóvíz szolgáltatás biztonságáról 
beszélt Huber László polgármester, 

és egy problémát említett a kép-
viselőknek. Perenyéből egy régi, 
meghibásodás veszélyeit hordozó 
távvezetéken keresztül érkezik az 
ivóvíz Kőszegre, mert a városi kút 
(kutak) az igényeket nem tudják 
kielégíteni. Ezért a városvezető új 
vagy felújított ivóvíz gerincvezeték 
kiépítésére hívta fel a vízgazdálko-
dásért felelős miniszter figyelmét. 
A beruházás feltételezhető összege 
sokszáz millió Ft.

• Az igazgatási és építésható-
sági osztály a polgármester ne-
vében 2018. június 29. és 2018. 
augusztus 28. között 188 települési 
támogatást, valamint 14 db lakás-
fenntartási támogatást állapított 
meg.
• Huber László polgármester 
az elnevezésekről szóló rendelet 
értelmében engedélyezte a Kőszegi 
Fagyi, illetve a Kőszegi Panzió név 
használatát.   

A nyertes pályázat alapján ke-
rékpárút épül Kőszeg belterülete 
és az ausztriai kerékpárutak ösz-
szekapcsolása céljából az egykori 
vasútvonal töltésén 1400 méter 
hosszban. Mindez Kőszeg Város 
Önkormányzata által benyújtott, 
„Fenntartható örökség és rendez-
vény turizmus fejlesztése Kősze-
gen és térségében” című nyertes 
pályázat 300 millió Ft támogatása 
alapján épülhet meg. Az Írottkő 
Natúrparkért Egyesülettel megva-
lósuló kezdeményezés célja Kőszeg 
vonzerejének növelése a kerékpár-
turizmus irányába.
Az eredményes pályázat bejelen-
tésén Ágh Péter országgyűlési 
képviselő elmondta: az infrastruk-
turális fejlesztések alapvetően a 
városban történnek, de a térségi 
interpretációs elemek, marketing 
tevékenység, turisztikai szervezés 
az Írottkő Natúrpark településeit 
is szolgálják. Básthy Béla alpol-
gármester arról beszélt, hogy a 
nyertes pályázatból elkészül egy 
100 m2-es alapterületű fedett 

színpad, valamint beszerzésre ke-
rülnek kültéri hangosítást szolgáló 
technikai berendezések a kiegé-
szítő eszközökkel együtt. Ezzel 
bővül a Jurisics vár rendezvény-
szervezői mozgástere, turisztikai 
vonzereje. Kondora Bálint, a Vas 
Megyei Turizmus Szövetség elnöke 
hangsúlyozta a városközpontban 
kialakítandó turisztikai fogadóköz-
pont jelentőségét, ahol a turisták 
megismerhetik a város és a térség 
turisztikai kínálatát. A történelmi 
belvárosban megújulhat a vá-
roskút, a Városháza melletti siká-
torban „várostörténeti időszalag” 
témájú installációt alakítanak ki. 
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Talán egyetértenek velem, hogy 
nagyon sűrű, programokban gaz-
dag, élménydús volt az idei nyári 
időszak Kőszegen. A megszokott 
nyári rendezvények mellé új szó-
rakozási lehetőségek jelentek meg 
városunkban, melyek minden bi-
zonnyal nem csak a helyieknek, de 
a turistáknak is kellemes időtöltést 
biztosítottak. Köszönöm mindazok 
munkáját, akik sokat tettek azért, 
hogy ez megvalósulhatott és bízom 
benne, hogy jövőre ugyanígy, vagy 
esetleg még jobban örülhetünk 
a még színesebb programoknak. 
Természetesen ezzel nem ért vé-
get az idei eseményfolyam, mert a 
Kőszegi Ősz rendezvényei is tarto-
gatnak számunkra sok „csemegét”, 
melyekre minden bizonnyal szíve-
sen gondolunk majd vissza a téli 
időszakban. Tudom, hogy ezen ren-
dezvények sikere már nagyon erő-
sen függ az időjárástól, de bízzunk 
benne, hogy kegyes lesz hozzánk a 
„főszervező”, az időjárás.

Legutóbbi friss élményeim hatására 
azt gondoltam , hogy tájékoztatom 
Önöket röviden arról, hogy milyen 
események zajlottak, illetve várha-
tók a közeljövőben testvérváros-
ainkkal való együttműködésben.
A nyár elején részt vettünk a hagyo-
mányos Szenci Karneválon, melyen 
jelmezeseink nagy sikert arattak 
a nagyszámú nézőközönség előtt. 
Ugyancsak jelen volt városunk kis 
delegációja a július végi Szenci 
Borhét megnyitóján, ahol a kőszegi 
borkirálynő jelenléte okozott nagy 
elégedettséget barátaink körében.
Szeptember első hétvégéjére kap-
tunk meghívást Nyitragerencsérről, 
a nagyon régi hagyományokkal 
rendelkező Rózsák Napja ünnepére. 
A kedves meghívásnak természete-
sen eleget tettünk, sőt velünk jöt-
tek a Hajnalcsillag Néptánccsoport 
tagjai is, akik fergeteges előadással 
örvendeztették meg a közönséget.
A rá következő hétvégén pedig Né-
metországba, Vaihingenbe utaztunk 
a hagyományos Straßenfestre. A 
szokásoknak megfelelően velünk 
tartottak a Kőszegi Borbarát Höl-
gyek Egyesülete tagjai – természe-
tesen a borkirálynőnk is –, akik a 

kőszegi borokat népszerűsítették a 
borok utcájában. A 26 fős delegá-
cióban többen voltak, akik először 
jártak Vaihingenben, mint például a 
Kőszegi Orientális Hastáncklub tag-
jai is, akik két alkalommal is fellép-
tek a Fő téren, és nagy elismerést 
szereztek a lelkes, hozzáértő közön-
ség körében. A hivatalos polgár-
mesteri fogadáson is szóba került 
az, hogy jövőre lesz 30 éve, hogy 
Kőszeg és Vaihingen an der Enz 
testvérvárosi megállapodást kö-
tött, melyet természetesen közösen 
szeretnénk megünnepelni. Ennek a 
várható ideje 2019 szeptemberé-
ben lesz, Vaihingenben és Kőszegen.
Az utóbbi években nagyon ritkán 
találkoztunk Senj-i barátainkkal, 
most viszont nagyobb csoporttal 
érkeznek a Kőszegi Szüretre. Kö-
szönhető ez annak, hogy 20 éve 
kötöttünk barátsági szerződést 
Jurisics Miklós szülővárosával és 

ezt ünnepeljük meg szüretkor Kő-
szegen. Remélem, ez a jubileumi 
találkozó új lendületet fog adni a 
jövőbeni együttműködéshez.
Az ausztriai Mödlinggel is jövőre 
ünnepeljük a partnervárosi kapcso-
lat 30. jubileumát, de ennek részle-
teiről még nem történt egyeztetés.
Kívánok Mindnyájuknak nagyon 
szép, élményekben és sikerekben 
gazdag nyárutót és őszt!

Huber László
polgármester

HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL, SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA 
GÉPKEZELŐT és VIZUÁLIS ELLENŐRT KERESÜNK

A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft. 
stabil nemzetközi vállalatként több mint 20 éve gyárt üvegcsét, ampullát és karpullát Lukácsházán (10 km Szombathelytől, 7 km Kőszegtől).
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Újabb útépítés kezdődik
Ennek első lépését VASIVÍZ Zrt. 
szeptember 10-én kezdte meg a 
Pék utcában. A városvezetés ha-
tározott szándéka, hogy jövőben az 
útfelújítások elsőbbséget kapjanak, 
és jelentősen jobb legyen Kőszeg 
úthálózata. 
Folyamatosan figyelik a pályázati 
lehetőségeket, amelyek segítségével 
a lakosság által is gyakran jelzett út-
hibák csökkennek. Ez év tavaszán a 
belügyminiszter pályázatot hirdetett 
az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására”. 
Kőszeg képviselő-testülete április-
ban döntött, hogy a maximálisan 

igényelhető összegre igényt tart, és 
ehhez megtörténtek az előkészítő 
lépések. Ez a pályázati lehetőség 
nem volt ismeretlen a képviselők 
számára, hiszen ez alapján valósul-
hatott meg a Központi Óvoda hátsó 
épületrészének belső átalakítása, 
illetve 2017 őszén a Temető utca 
felső szakaszának felújítása is. A 
város egyes útjainak rossz állapota 
miatt egyöntetű döntés született 
arról, hogy az önkormányzat teljes 
igényét belterületi utak javítására 
nyújtsa be. Ágh Péter országgyűlési 
képviselő hozta a jó hírt a belügymi-
nisztérium támogató döntéséről. El-

mondta: ismét sikerült újabb lépést 
tenni a kőszegi úthálózat javítására, 
és ezért a jövőben is tovább dol-
goznak. Huber László polgármester 
arról beszélt, hogy azért döntöttek 
az Árpád tér – Sziget utca – Mes-
kó utca – Bajcsy-Zs. E. utcáig tartó 
szakaszának útburkolat felújításá-
ról, mert a város egyik legforgal-
masabb útszakasza. Egyben északi 

Vízhiány és útlezárás
Kőszegen
Értesítjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az ivóvízhálózaton végzett 
rekonstrukciós munkák miatt a Pék utcában a vízszolgáltatás 2018. 
szeptember 10-től hétköznapokon 7.00 órától 16.00 óráig határo-
zatlan időközönként szünetel. A kivitelezés várható időtartama 1 hónap.
A vízszolgáltatás helyreá llítása után a víz elszíneződése várható, amely 
az egészségre ártalmatlan, folyatással megszűnik.
Tájékoztatjuk a lakókat és gépjárművel közlekedőket, hogy a rekonst-
rukciós munkák miatt a területen megváltozik a parkolás és közle-
kedés rendje. 7.00 és 16.00 óra között tilos a Pék utcába behajtani és 
parkolni. A Gyöngyös utca 24. sz. előtti buszmegálló ideiglenesen a 
Várkör utcában (Zárda templommal szemben) lesz megtalálható.
A munkákat az Önök érdekében végezzük, ezért a kellemetlenségek 
miatt kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

VASIVÍZ Zrt.

oldalról, Ausztria felől érkezők köz-
lekedését segíti, és alapvetően a 
kőszegi polgárok érdekeit szolgálja. 
A VASIVÍZ Zrt. október elején feje-
zi be a vízbekötéseket. Az útépítés 
2019-ben valósulhat meg. Az elő-
zetes számítások szerint a pályázati 
forrás és a város által hozzátett ön-
erő nyújt fedezetet az új útburkolat 
megépítéséhez.  

A MEGÚJULT
ŠKODA FABIA CLEVER

Porsche bónusz finanszírozással
már 2 999 100 ft-tól!

ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztás: 4,6-4,9 l/100km, CO2 kibocsátás: 106-111 g/km

A hirdetésben jelzett 2 999 100 Ft-os akciós ajánlott fogyasztói ár a Porsche Pénzügyi Csoport által nyújtott Porsche Bónusz finanszírozási konstrukció 
igénybevétele esetén érhető el, ŠKODA FABIA Clever 1.0 MPI/75LE tipusú gépjármű vásárlása esetén. A jelen tájékoztatás szerinti kedvezményes 
konstrukció 2018. szeptember 30.-ig vagy az importőri készlet erejéig érvényes. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A jelen tájékoztatás nem 
teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért, kérjük, keresse fel márkakereskedésünket!  A megadott értékek a WLTP menetciklus 
alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek.  A nevezett értékek nem egyes 
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg 
érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 
2017.09.01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján 
történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja 
az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag- 
fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A kép illusztráció.

A megújult ŠKODA FABIA modell bevezetését most 
egy különleges ajánlattal ünnepeljük! Az Ambition fel-
szereltségi szintre épülő ŠKODA FABIA CLEVER a tá-
gas teren és a számtalan Simply Clever megoldáson 
felül is több hasznos, városi közlekedésre szabott ext-
rát kínál Önnek: fűthető első üléseket, bőr kormány-
kereket, hátsó parkolóradart, érintőképernyős Swing 
rádiót és Bluetooth telefonkihangosítót. Jöjjön el ke-
reskedésünkbe és tegye próbára!

Minta kereskedés
1234 Mintaváros, Minta utca 123.
+36 1 234 5678, info@mintakereskedes.hu
mintakereskedes.hu
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Bozsoki Dalárdával közösen. A kultúrház nagy-
terme a színháztermünk, 2007-ben írtam egy 
Leader pályázatot, azóta többfunkciós, jól hasz-
nálható közösségi ház lett. 2008 óta kulturális 
egyesület vagyunk, a munkát ellenszolgáltatás 
nélkül végzem. Előtte képviselőként azt gondol-
tam, hogy ez az én vállalásom a település javára.   
– Milyen gyakran vannak próbák, előadá-
sok? 

– Év elején a Farsangra készülünk. Csináltunk 
gyerekdarabot, volt pólónk, zenekart hoztunk 
össze, aki nem játszik hangszeren, az ritmus-
hangszert kapott. Hegedülni tanultam, és egy 
kicsit tudok gitározni is, így a zene állandó része 
műsorainknak. Március 15-ére irodalmi színpa-
dot csinálunk. Aztán nekilátunk az Anyák napi 
nagy darab színrevitelének. Ugyanazt előadjuk 
még egyszer a Kalapos Napunkon. Az idén be-
mutatott nagylélegzetű darabunk, a székely Fu-
rulyás Palkó című népmese volt. Több hónapos 
munkával készült el, 17 szereplővel. Tekintettel 
arra, hogy a gyerekek különböző iskolákba jár-
nak, különböző időben vannak a különóráik, 
nem is merült fel, hogy elvisszük máshová is az 
előadást.
– A Bozsoki Kökörcsin Egyesület szervezi a Ka-
lapos Napokat. Mi történik akkor a faluban?
– Szerettünk volna egy egyedi bozsoki rendez-
vényt kitalálni.  A budapesti Melch Mátyás ötlete 
volt, hogy itt van ez a Kalapos-kő, csináljunk ka-
lapos napokat. Egy budapesti kórusban énekelt, 
nekünk is van egy amatőr kórusunk, innen jött a 
Bozsoki Kalapos Napok és Dalos Találkozó ötle-
te. Május utolsó hétvégéje, vagy június eleje az 
időpontja, négy napos. Volt már kiállítás festmé-
nyekből, szalvétákból, esküvői fotókiállítás, idén 
a színjátszó kör 20 éves történetét is feldolgoz-
tuk és bemutattuk. Csütörtökön megnyitó, színi 
előadás alapozza meg a hangulatot, pénteken 
este dalos találkozóval folytatódik a kalapos 
hétvége. A dalos találkozón már eléri a százat  

KÁVÉSZÜ
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Kávészünet Frank-Sziklai Márta tanárnővel
 Bozsok öntevékeny népművelője, Kőszeg első borkirálynője

A családi krónika szerint több generáció óta 
lakják Bozsokot a Sziklaiék. Édesanyját – 
aki később a kőszegi bíróságon volt tiszt-
viselő – Perenyéről hozta építész-technikus 
édesapja. Szorgalmas, dolgos embereknek 
ismerik őket. Ilyenek voltak a nagyszülők 
is. Márta a középső, egy bátyja és egy húga 
van. A fiú Budapesten él, húga a családjával 
szintén a faluban maradt, férjével itt nevelik 
két nagy fiukat. Szomorúan indult az idei év, 
januárban ment el édesanyjuk, bár édesap-
juk teljes mértékben ellátta, mégis hálásak 
a sorsnak, hogy a legnehezebb időkben so-
kat lehettek vele, köszönhetően annak, hogy 
mindkét lány családja a faluban él.  A szüleik 
a rendszerváltozást követően alapítói voltak 
a Bozsokért Egyesületnek. Pályázatokból 
újították fel az útszéli kereszteket, különbö-
ző rendezvényekre, hangszerekre, sportsze-
rekre fordították a pénzt, ami látványos len-
dületet adott az akkor kezdődő civil életnek 
a településen.  Édesanyjuk 1998-tól 2010-ig 
volt Bozsok polgármestere. Szívügye volt a 
település infrastruktúrájának a javítása, de 
igyekezett minden korosztály kívánságát, 
szükségleteit szem előtt tartani. Az édesapa 
támogatta a polgármester feleséget, akit 
kompromisszumkész, diplomatikus, em-
patikus teremtésként tiszteltek a faluban. 
Márta látta, milyen jó dolog a közösségért 
dolgozni. A szombathelyi Nagy Lajos Gimná-
ziumba járt. Diploma után 2006-ban ment 
férjhez a közgazdász Frank Jánoshoz. Három 
gyermekük van. Borbála 10, János 8, Lász-
ló 4 éves.  Márta Kőszegen tanít, a Kőszegi 
Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium történelemtanára. Otthon, 
szabadidejében pedig a bozsoki gyerekekkel 
és a dalos kedvű idősebbekkel foglalkozik. A 
színjátszás és a dalárda a szívügye. 
– Mióta foglalkozik színjátszással? 
– Húsz éve alapítottam a Bozsoki Csúzli Színját-
szó kört, de már középiskolás koromban tanítot-
tam be karácsonyi misztériumjátékok több éven 
keresztül. A „csúzli” egy amatőr gyermek színját-
szó csoport.  Sohasem az volt a célom, hogy va-
lami világraszóló színdarabot adjunk elő, hanem 
az állandó találkozási lehetőséget adjuk meg a 
gyerekeknek. Akkor kezdődött, amikor már nem 
Kőszegszerdahelyre jártak iskolába, hanem a 
szülők egyenként vitték őket autóval Kőszegre, 
Szombathelyre. Lázár Ervin meséktől kezdve, 
népmeséken, vidám jeleneteken át, komoly já-
tékokig sokféle előadást színre vittünk. Anyák 
napjára készülünk egy darabbal és a karácsonyi 
Jézuska várásra állítjuk színre a misztériumjáté-
kot. Ezen majdnem minden bozsoki gyerek részt 
vesz.  A nemzeti ünnepekre is készítünk műsort a 

a fellépők száma. A helyi Bozsoki Dalárdán kí-
vül Kőszegszerdahely, Perenye és Bucsu dalosai 
állnak közönség elé, és erre az alkalomra, 2013 
óta eljön a zetelaki testvértelepülés Férfikara 
is. Ez a kapcsolat is 20 éves, még édesanyám 
hozta tető alá. Szombaton tartjuk a gyerekeknek 
a kalapos vetélkedőt. A felnőttek pedig pince-
látogatásra indulnak. Végig dalolják a hegyet. 
Vasárnap pedig vagy a Hősök napját, vagy az 
Összetartozás napját ünnepeljük a zetelakiakkal. 
Végül egy túrával zárul az ünnepségsorozat a 
Kalapos-kőhöz.   
– Mitől egyedi a bozsoki szüreti felvonulás?
– Az Önkormányzat rendezte Bozsoki Szüreti 
Mulatságból is tevékenyen részt vállal kulturális 
egyesületünk. Különlegessége, hogy sok falubeli 
jelmezben vonul fel, és hogy mindenkit kínálunk 
enni-, innivalóval az út mentén felállított állomá-
sokon, majd  a vonulókhoz csatlakoznak a nézők 
és együtt elmegyünk a sportpályára, ahol kez-
dődnek a programok. A faluban ilyenkor tréfás 
szüreti bábukat készítünk a felvonulás útvonalán.
– Milyen egyéb programjaik vannak?
– Vesszőparipám, hogy mindent a napján ün-
neplünk. Október 23-ához kapcsolódik nálunk a 
kitelepítettekről való megemlékezés is. Az utolsó 
uraságot is, meg a mai kultúrház tulajdono-
sát is kitelepítették. A leszármazottak eljönnek 
hozzánk, és részt vesznek a megemlékezésen. 
Amerikából még emléktáblát is küldtek. Meg-
tartjuk az idősek napját is Advent előtti utolsó 
szombaton. Ezen a felnőtt színjátszók régi ka-
baréjeleneteket mutatnak be néhány éve, és a 
dalárdánk ad műsort. A Bozsoki Dalárdával is 
végigdolgozzuk az évet. 
– Ön kőszegi borkirálynő is volt.
– Kőszegen én voltam az első borkirálynő 2000-
ben. Utána évekig tagja voltam a Kőszegi Bor-
barát Hölgyek Egyesületének. Akkor végeztem az 
egyetemen, amikor meghirdették az első borki-
rálynő-választást. Édesanyám főnöke, dr. Béres 
Judit bírónő úgy gondolta, nekem itt a helyem. 
Ódzkodtam, semmilyen ismereteim nem voltak 
a borról. Megnyertem a vetélkedőt, egy évig 
„uralkodtam”, bár a borkirálynő szerepe akkor 
még kiforratlan volt. 2004-ben az első borbál 
szervezése közben ismertem meg a férjemet. Ő 
közgazdász, a szállodaiparban dolgozik Ausztri-
ában, és 3 hektáron gazdálkodó szőlész-borász. 
Elhatároztuk, hogyha lányunk születik, Borbálá-
nak fogjuk nevezni. Szép lassan háttérbe vonul-
tam, hiszen feleség voltam, dolgoztam, ott van 
nekem a Bozsok, gyereket szerettem volna. Igen 
szép emlékem 2005-ből a Megyebálon való sze-
replésünk, ahol pöttyös ruhában retró hangulatot 
idézve táncoltunk, énekeltünk és a kőszegi bort 
és a borkultúrát népszerűsítettük.

Kiss János
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Beteg gyermekekért
Augusztus 20-án az ünnepi szent-
misét Soskó András operaénekes 
tette szebbé, emlékezetessé. A 
művész egy sokéves hagyományt 
folytatott, és feleségével Soskóné 
Gráf Györgyivel a Kőszegi Beteg 
Gyermekért – Myrtill Alapítványt 
képviselték, és szerveztek idén is 
eredményes gyűjtést a cél érdeké-
ben. Az alapcélért 11 éve dolgoz-
nak, és most is várják a rászoruló 
családok jelentkezését az alapít-
vány vezetőségén keresztül, illetve 

a KéV is vállalja a közvető szerepet. 
(Impresszum. 2. old)
A művészházaspár hozta létre az 
alapítványt. Györgyi elmondása 
szerint 2006-ban szerzett tudomást 
a hároméves Myrtill fájdalmas éle-
téről, és amit tudott, férjével együtt 
segítettek. A kislányt legyőzte a 
betegség. A művészek 2007 ápri-
lisában létrehozták az alapítványt. 
A Bécsben tartott alapító koncerten 
Malat Schrammel és Soskó And-
rás lépett fel Gráf Györgyi közre-

működésével. A bevétel a kőszegi 
gyermekeket szolgálta, és azóta is 
koncertek, kiállítások és különböző 
rendezvények bevétele szolgálja a 
kis betegeket. Az elmúlt években 
az adók 1%-a is segíti a célt. Az 
eltelt 11 év alatt 18 gyermeknek 
11 millió Ft támogatást nyújtottak. 
A beteg gyermek érdekében kiál-
lított számla ellenértékét fizeti ki 
az alapítvány. A két alapítón kívül 
elnöki teendőket lát el Gosztonyi 
Józsefné, a titkár G. Szabó Erzsé-
bet. A kuratóriumnak két éve tagja 
a Kőszegen élő, osztrák származású 
Brigitte Grossauer. 

Soskóné Gráf Györgyi elmondta, 
hogy a kőszegi vállalkozók jelentős 
támogatást adnak az alapítvány-
nak. Szép példát mutatnak ebben 
a borászok, és a Fitt-Boksz Ököl-
vívó szakosztály. Györgyi nem em-
lítette, de már tudósítottunk arról, 
hogy a művészházaspár az ezüst 
lakodalmára hívott vendégektől azt 
kérte, hogy ajándék helyett az ala-
pítványt támogassák. Az idősebb 
Soproni házaspár ugyanezt tette 
egyik évfordulójuk alkalmából. 
Az alapítvány számlaszáma:
72100347-11054900-00000000  

KZ         

Tudjunk hálát adni!
Hegyi László miniszteri főtanács-
adó ünnepi szónoklatát hallhatták 
az egybegyűltek a Jurisics téren au-
gusztus 20-án.
A szónok ezekkel a gondolatokkal 
vezette f el beszédét: Alaptörvé-
nyünk pontosan meghatározza, mit 
ünnepelünk. Államalapításunkat 
és Szent Istvánt, aki nemcsak az 
egységes Magyarország létrehozá-
sában alkotott maradandót, hanem 
aki ugyanolyan fontosnak tartotta a 
magyar egyház megszervezését is, 
és kijelölte számunkra a keresztény 
utat. Hangsúlyozta: védtük, védjük 
Európát, annak érdekeit, elismerjük 
a kereszténység nemzetmegtartó 
erejét, becsüljük hagyományait. 
Felidézte azokat az évtizedeket, 
amikor háttérbe szorultak ezek 
az értékek, és elhallgatták Szent 
István egyházszervező érdemeit. 
(Beszélt az István a király c. rock-
operáról, amelynek feldolgozását 
az ünnepség után Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekara adta elő.) 

Hegyi László a kenyérről, mint 
az ünnep szimbólumáról külön 
is szólt. „Nemcsak étel, táplálék, 
hanem szakrális étek, jelentése 
az élet szinonimája.” Hangsúlyoz-
ta: „Ne csak azt vegyük észre, 
ami hiányzik, vegyük észre azt is, 
ami megadatik, és tudjunk hálát 
adni!” Nem ülhetünk karba tett 
kézzel – mondta – mert a magyar 
államiság alapítójának és ezeréves 
történetének helyes ünneplése 
napjainkban talán fontosabb, mint 
valaha. Beszélt az alaptörvénybe – 
a közelmúltban – bekerülő sorok-
ról: „Magyarország alkotmányos 
önazonosságának és keresztény 
kultúrájának védelme az állam 
minden szervének kötelessége!” A 
befejező gondolatok üzenete volt, 
hogy „tudjunk megállni, pihenni és 
ünnepelni, amikor annak van itt az 
ideje!”
A Jurisics téri megemlékezést 
megelőző szentmisén Soskó And-
rás énekelt. Az ünnepségen verset 

mondott Zsigmond Barbara, az új 
kenyeret Harangozó Vilmos áldotta 
meg, az ünnepség után pedig Kő-

szeg Város Koncert Fúvószenekara 
adott koncertet a várban. 

TáF.

Babusgatós
Augusztus 20-án tartották Buda-
pesten a IV. Kenyérlelke Fesztivált 
négy versenykategóriá-
ban. Soproni Zoltán és 
társai által üzemeltetett 
Csepregi Pékség a fehér/
félbarna, illetve a teljes 
kiőrlésű kenyér kategó-
riában második díjat ka-
pott. Ezzel megismételték 
a 2017. évi eredményü-
ket. Nyolcfős zsűri, ebből 
négy fő külföldi hozta 
meg a döntést. Soproni 
Attila elmondása szerint 
a három év óta gyártott 
és forgalmazott Babus-
gatós kézműves kenyér 
két napig készül liszt, 

só és víz alapanyagokból. Ehhez 
természetes, vagyis élesztőt nem 
tartalmazó kovászt használnak fel. 
A versenyre vitt kenyeret aznap 
hajnalban sütötték ki.
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Tűzoltóünnep
2018 a kőszegi tűzoltók éve. Leg-
utóbb májusban hallottunk róluk, 
amikor szakmai programokkal idéz-
ték fel 150 éves múltjukat.
Most, augusztusban inkább a kap-
csolatépítést, a vidám találkozáso-
kat, a szórakoztatást tűzték ki célul. 
Szent István ünnepét megelőző 
hétvégén velük ünnepelt a város 
lakossága. 
A jubileum kapcsán az Önkor-
mányzati Tűzoltóságok Országos 
Szövetségének ifjúsági tábora már 
augusztus 13-tól „bevette a várost”. 
Közel ötven ifjú tűzoltó nyaralt Kő-
szegen. Mindannyian részt vettek a 
versenyeken is. Amikor szombaton 
húsz csapat részvételével megkez-
dődött a programsor, az elsők között 
láthatta a város lakossága azokat a 
kőszegi csüntiket, akik már a meg-
jelenésükkel osztatlan sikert arattak.  
A legidősebb négy, a legkisebb még 
egyéves sem volt. Édesapjuk, édes-
anyjuk segítségével, sugárcsővel a 
kezükben, óriási ováció kíséreté-
ben, babaléptekkel, de elhivatot-
tan teljesítették az akadálypályát. 
Kiérdemelték a különdíjat, életük 
első csillogó kupájá t. A Fő téri pálya 
végén a vízzel megtelő tömlőkkel 
megcélozták a jelképes tűzfészket, 
majd a legügyesebbek a sugárral 
ledöntötték a kihelyezett 150-es 
feliratot is. Fontos üzenet járta át e 
két augusztusi napot. „Ez csak játék, 
de ha kell, ott leszünk és segítünk!”
Miközben folytak a versenyek, 
a főzőtudományukat is megcsil-
lantották néhányan. Összesen tíz 
csapat mutatta meg, hogy a tüzet 
nemcsak oltják, hanem ügyesen 
táplálják is, amikor ínycsiklandó 
ételeket rotyogtatnak a bográcsok-

ban. A nemzetközire duzzadt ver-
sengésben ott volt a vaihingeni és 
a deutschlandsbergi delegáció is. 
A külföldi vendégcsapatokkal ellá-
togattak a Hegyalja egyesületeihez. 
Megnézték, hogyan fejlődnek a 
„kistestvérek”. Deutschlandsberg 
egyesülete felajánlott negyven 
darab sisakot a meglátogatott tűz-
oltóságoknak. A váihingeniek is 
tartogattak meglepetést: az ifjúsági 
csapatot ajándékozták meg felsze-
relésekkel. Hasonlóképpen köszön-
tötték a kőszegieket a hartbergi, a 
wörtenbergi és a pinkafeldi egye-
sületek is. Szombaton még közösen 
megtekintették a készülő új lakta-
nyát. 
A gyerekek táborolimpiája is nép-
szerű volt, a habparti ötlete ismét 
bevált, csakúgy, mint az esti disz-
kó. (Néhány kritika érkezett a ren-
dezőkhöz, mert a környékbeliek 
hangosnak ítélték a zenét, de a 
megengedett időhatárokat betar-
tották, a másnapi koncerten pedig 
halkabban szólt a muzsika.) 
A vasárnapi felvonulás és a délutá-
ni program is sok érdeklődőt von-
zott. Az ifik akkor is jól szerepeltek. 
Megjelenésük, alaki gyakorlatuk 
az idősebbek előtti tisztelgés része 

volt. Szakmai tudásukat is felmér-
ték. Táboruk szintvizsgával zárult. A 
megérdemelt fokozatok jelvényeit 
másnap már kitűzhették az egyen-
ruhájukra. Ekkor köszöntötték Hor-
váth Istvánt is, aki belügyminiszteri 
elismerést kapott. Keresztes Lászlót 
a Szent Flórián érdemjellel tüntet-
te ki a Magyar Tűzoltó Szövetség. 
Arany tiszti keresztet Banga Attila 
(Bozsok ÖTE parancsnoka) és dr. 
Pusztai Gergő a doktorszolgálat 
vezetője vehetett át.
Az ég megkegyelmezett az utcabál-
nak, nem esett. „Sokan vagyunk, 
úgy látom, Kőszegen szeretik a tűz-

oltókat” – mondta elégedett mo-
sollyal Seper András parancsnok. 
Sokan voltunk akkor is, amikor az 
egyesület lányai, asszonyai léptek a 
Jézus Szíve Plébániatemplom előtti 
térre. Fekete öltözék vörös fejken-
dő, a kezekben pedig lángoló botok 
jelezték: tűztánc következik. Szép 
befejezés, hálás taps…
Ezen a hétvégén a külföldi és ha-
zai tűzoltók ellepték a belvárost. 
Tűzoltóink 150 évet ünnepeltek, és 
velük ünnepelt Kőszeg.

Tóthárpád F. 

ANGOL 
beszédközpontú

        távoktatás 
kanadai-magyar főiskolai nyelvtanártól.

Személyre szabott módon tanulhat saját otthonában! 
Csak számítógépre és internetre van szükség hozzá. 

Nyelvvizsgára való felkészülésre,
beszédgyakorlásra ideális megoldás:

matenyerges@yahoo.com; +3670/257-0979
Részletek: https://angollektor.weebly.com/

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit:  
Reczetár Istvánné Lakatos Olgát 
(90 éves), Dr. Szabó Elek Istvánné 
Somogyi Rozáliát (90 éves), Harkai 
Gusztávné  Maitz Annát (91 éves), 
Kolozsvári Andort (91 éves), Polgár 
Dezsőné Ferenczei Margitot (94 
éves), Silye Lászlóné Hujber Irént 
(95 éves), Mika Józsefné Molnár 
Máriát (90 éves).
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486 év után
Augusztus 31-én 10 órakor a Hu-
nyadiak dicsősége című kiállítást 
nyitotta meg a vár reneszánsz fo-
lyosóján, délután a 12. Félhold és 
Telihold – Kőszegi Ostromnapok 
rendezvénysorozat záróünnepsé-
gén – a Mátyás király emlékév 
tanácsadó testületének elnöke – 
Gaál Gergely emlékezett a 486 
évvel ezelőtti eseményekre, arra a 
napra, amikor az ellenséges had-

erő elhagyta a városunkat. 
Mi lett volna, ha 1532-ben is lé-
teznek újságírók, elemzők? Mit 
mondtak volna az ostrom előtt a 
szakértők a világ helyzetéről, a kő-
szegi vár esélyeiről? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdések boncolgatásával 
tért szónoklata fő vonulatára Gaál 
Gergely a Jurisics-szobor előtt 
népes vendég és érdeklődő tár-
saságában. 1532-ben már nem 
volt egy olyan erős vezető, mint 
Mátyás, már túl voltunk Amerika 
felfedezésén, ez megváltoztatta a 

világot, elindult a reformáció, meg-
változtak a vallási viszonyok…  
Magyarország két nagy birodalom 
ütközőpontjává vált. Kevés esé-
lyünk maradt a megmaradásra. De 
volt egy kis vár és annak a kapitá-
nya, aki mindezekkel nem törődött. 
„Ő csak azt tapasztalta, hogy jön-
nek e törökök, és tudta, hogy mi a 
feladata! Nem érdekelte, hogy mik 
az ellenérvek, mik az okoskodá-
sok!” – emelte ki a lényeget Gaál 
Gergely. Mit mondott volna Juri-
sics az ostrom után, ha üzenhetett 

volna a 21. századba? – játszott a 
gondolattal a szónok: „Kedves 21. 
századi európai keresztények! Soha 
ne adjátok fel a reményt, mert a leg 
reménytelenebbnek látszó helyzet-
ben sem szabad feladni, mert a 
Jóisten mindig azokkal van, akik 
bíznak benne!”
(Az ünnepségen a Zora Nemze-
tiségi Énekkar közreműködött. A 
Hunyadi Mátyás emlékévhez kap-
csolódva  koszorúzáson emlékeztek 
meg a  nagy magyar Királyról.)

TáF

Ostromnapok támogatói

A 12. Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok sikeréhez a szám-
talan önkéntes résztvevő és segítő mellett sokan anyagi támogatás-
sal, jelentős felajánlásokkal is hozzájárultak. A Kőszegi Ostromnapok 
Egyesület és Kőszeg Város Önkormányzata köszönetet mond minden 
támogatónak, melyek közül az alábbiak voltak a legjelentősebbek: 
Alpokalja Panzió Étterem, Alpokaqua Ásványvíz, Arany Strucc Szállo-
da és Étterem, Bécsikapu Étterem, Boszorkánykonyha, Coop Forrás 
Üzletház, Cothec – A kőszegi távhő, Csepregi Pékség, Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, Evangélikus Szakgimnázium, Fitt-Boksz Ökölvívó 
Egyesület, Ibrahim Kávézó és Étterem, Írottkő Natúrparkért Egyesület, 
Jurisich Miklós Gimnázium, Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszín-
ház, Kékfény Étterem és Pizzéria, Kék Huszár Vendéglő, Kőszeg és Vi-
déke Ipartestület, Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Kőszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kőszegi Sör, Magyar Ökölvívó Szakszövet-
ség, Osjecko – az első horvát sör, Portré Étt erem és Panzió, S-Group 
Defence & Security, Tesco, Vas Megye Önkormányzata.

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

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



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

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

KŐSZEGI AKCIÓ

Sertés Oldalas 
előhűtött

Csirkemell filé
előhűtött vagy fagyasztott

Fornetti
Tökmagos Pogi

Hofbrau
München Lager Sör dobozos, 0,5 l, 378Ft/l

Tolle
Esl Tej
1,5%, 1 l 

Porcukor
0,5 kg, 238Ft/kg

Palini
Lecsókolbász lédig

Palini Füstölt-Főtt
Császárszalonna vf. Coop Párizsi Rúd

Sertés Comb
előhűtött

Lenor
öblítõ
Summer Breeze
vagy Spring Awaking
930 ml, 537Ft/l

Napraforgó
Étolaj
Tena vagy Sunny 1 l

Tchibo
Family vagy Family 
Espresso
őrölt kávé, 250 g, 2276Ft/kg

Domestos
24h
Pine Fresh
750 ml, 665Ft/l

Nagy
Somlói
Tramini
félédes fehérbor
0,75 l, 1865Ft/l

www.7forras.hu
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189 Ft
db1.299 Ft

kg

1.099 Ft
kg 1.499 Ft

kg

1.499 Ft
kg

499 Ft
kg 499 Ft

kg 169 Ft
kg

1.499 Ft
kg 169 Ft

db
karton vásárlása 
esetén 338Ft/l

Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott Szőlő Fehér Burgonya
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Befejezik?
Augusztus 30-án Kovács István 
igazgató számolt be a Városüze-
meltető Kft. munkájáról a képvi-
selőknek. Megfogalmazása szerint 
„a hulladékszállítás fronton a 
helyzet változatlan. Van egy ki-
csi pozitív oldal is, ezzel kezdem, 
mert ezzel hamar végzek. Pozitív 
az, hogy a hulladékszállítás a 
lakosság számára észrevehető 
problémák nélkül zajlik. Ezen a 
területen egyre nagyobb nehéz-
ségekbe ütközünk”.
Az igazgató elmondta, hogy a hul-
ladékszállítás kapacitása maximá-
lisan lekötött, és a feladatot rossz 

műszaki állapotú gépekkel végzik. 
A beszámoló napján lévő állapotok 
szerint az elvégzett szolgáltatásért 
járó díjakból 40 millió Ft-ot nem 
fizetett meg a Soproni STKH Kft. 
a Városüzemeltető Kft.-nek, amely 
alvállalkozóként végzi el a munkát. 
Kovács István hangsúlyozta, hogy a 
hulladékszállítás elvégzése érdeké-
ben a kft. más területről kényszerül 
átcsoportosítani a szükséges pénz-
összeget. A bérmunka díjak megfi-
zetése nélkül, vagy előleg átutalás 
nélkül a szolgáltatás elvégzése a 
végpont felé közeledik.  
A Soproni STKH Kft., a közszolgál-
tató sem tud az alvállalkozónak, 
vagyis a Kőszegi Városüzemeltető 
Kft.-nek fizetni, amíg nem kapja 

meg a pénzt a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt.-től.  
Az igazgató a testületi ülésen hang-
súlyozta: „ha nem történik előrelé-
pés a finanszírozás területén, ha 
nem kapunk segítséget műszaki 
vonalon, akkor a tevékenységet 
október 31-ig be kell fejezni”. Ed-
dig az időpontig tart az érvényben 
lévő alvállalkozói szerződés. 
Kiss Péter elmondta, hogy a szak-
bizottság hosszasan tárgyalta a 
napirendi pontot, és nem vállalta 
az ott elhangzott kemény állás-
pontok testületi ülésen történő 
megismétlését. A bizottság egyet-
értett azzal, hogy október 31-től az 
alvállalkozó szerződést ismételten 

nem kell megkötni. Plechl Tibor is 
egyetértett a javaslattal, és azt az 
árnyoldalt hangsúlyozta, hogy a 
Városüzemeltető Kft. a költségve-
tési pénzek átcsoportosításával a 
környező falvak hulladékszállítását 
is finanszírozza.
Kovács István – közel egy évvel 
ezelőtti – kezdeményezése fél éves 
előkészítése után ismét előtérbe 
került. Ezek szerint a hulladékszál-
lítás feladatát átadják a Soproni 
STKH Kft.-nek, és így a Városüze-
meltetési Kft. nem lenne alvállal-
kozó, a kőszegi dolgozókat átvenné 
a soproni cég. A terv része az is, 
hogy a város ezzel együtt eladja a 
hulladékgazdálkodás eszközeit is.

KZ

Darabontok Szigetváron
Szeptember 7 – 9. között a Kősze-
gi Darabontok 18 fős csapata vett 
részt a Zrínyi Napok Szigetvár ha-
gyományőrző programon. Ezzel vi-
szonozták, hogy ’Szulejmán szultán’ 
eljött Kőszegre az Ostromnapokra.  
A Darabontok 2016-ban vettek 
részt először a történelem vissza-
idézésében, abban, amikor Zrinyi 
Miklós kitört a várból, és a biztos 
pusztulásba rohant – kaptuk a tá-
jékoztatást Polák Norberttől.
A darabontok péntek délelőtt indul-
tak el Kőszegről, és a csapathoz csat-
lakoztak a kőszegi és a nemescsói 
önkéntes tűzoltók. Aznap este még 
a barátságos ünnepről szólt. Szom-

baton délelőtt már csatába indultak 
az ország több pontjáról érkezett 
hagyományőrzők, és a helyiek. A 
történelmi eseményt, a várból való 
kitörést szombaton este és vasár-
nap is visszaidézték. A Szigetvári 
vár területe több hektár, azon belül 
építették meg a makett belső várat, 
ahonnét a halálba indultak a védők.
Polák Norbert szerint a három nap 
jó szórakozás volt. A kőszegiek idén 
a török janicsárokat személyesítet-
ték meg, és létrán keresztül támad-
tak. A szervezés profi volt, a nézők 
félkörben felállított pódiumról néz-
ték az eseményeket. Zrínyi Miklóst 
a sárvári Turbók Attila személyesí-

tette meg. Norbert szerint „élve-
zetes és látványos volt a játék”. 
A kőszegiek célja volt az is, hogy 
hozzanak, majd felhasználjanak öt-
leteket az Ostromnapokon.
A Kőszegi Darabontok saját sá-
tortáborukban aludtak, ebédet és  
vacsorát kaptak, a részvételért járó 
díjat az egyesületnek utalták át. A 

mikrobusz és az autók benzinkölt-
ségét ebből térítették. A megma-
radt pénzt pedig a további felszere-
lések beszerzésére fordítják. Polák 
Norbert szerint jövőre még jobb le-
het az Ostromnapok, építeni kell a 
civil szervezetek, illetve az egyének 
szereplési szándékára is.

KZ

Erősödött a kapcsolat
A 2018-as évben is 20 gyerme-
ket hívott meg az untersteinbachi 
sátortáborba Vaihingen an der Enz 
városa, az utazó résztvevők létszá-
ma azonban 29 volt a visszajáró 
táborozók és kísérők miatt. A siker 
kulcsa még mindig az önkéntesség, 
az egymásért való tenni akarás, 
ezek biztosítják, hogy immár 59 
éve minden augusztusban megtelik 
élettel a tábor. A Monsterkiller csa-
pat minden napra élvezetes prog-
ramokat kínált a fiataloknak, akik 
küzdöttek a Lagermeister kitüntető 
címért. A tavalyi első bajnoki cím 
után 2018-ban is nyertek a fiúk. A 

két kőszegi lánycsapat is rengeteg 
élményt gyűjtött. Idén is megláto-
gatott bennünket és ajándékkal ér-
kezett Vaihingen főpolgármestere, 
Gerd Maisch úr, akit elkísért Steffen 

Bilger közlekedési és digitális inno-
vációs államtitkár.
Ismét tapasztaltuk, hogy Maisch úr 
a szívén viseli Kőszeg és Vaihingen 
kapcsolatát, szeretné, ha a jövő-
ben minél több kőszegi gyermek 
juthatna el a sátortáborba. Az ott 
kialakult barátságok hosszú évekre 

biztosítsák a testvérvárosi kapcso-
latot. Az idei évben a vaihingeni és 
kőszegi támogatásnak köszönhe-
tően egy kényelmes, 50 fős autó-
busszal utaztunk. A diákok nevében 
is köszönetünket fejezzük ki mind-
két város vezetésének. 
Köszönet illeti azokat, akik a szerve-
zésben a segítségemre voltak: Bo-
kor Grétát és Henn Sofit, a lányok 
kísérőit, Kőszeg Város Önkormány-
zatának dolgozóit. Köszönet illeti 
Básthy Bélát és Horváth Zoltánt a 
szervezésért, a kényelmes utazá-
sunkért a Blagusst. Sokat tettek a 
diákok szülei, és az untersteinbachi 
sátortábor vezetése, és a Betre uer 
csapat.
Köszönjük!

Riegler András
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Orvosi ügyelet – új autó
Augusztus 16-tól új autó is szolgál-
ja az orvosi ügyeletet. Az első nap 
eszméletét vesztett beteghez már 
Susuki Vitara autóval érkezett meg 
az orvos. Másnap dr. Pusztai Gergő 
a családias hangulatú átadási ün-
nepségen arról beszélt, hogy az el-
látott páciens már a városban sétál. 
Megköszönte Kőszeg és a körzethez 
tartozó 14 település önkormányza-
tának a segítséget a négykerék 
meghajtású autó megvásárlásáért. 
Idén januártól a régi ügyeletes autó 
műszaki állapota miatt nem  alkal-
mas a közlekedésre. Ettől kezdve 
a tűzoltóság doktorszolgálatának 

autójával látták el a szolgálatot az 
orvosok.  Ezt a támogató segítséget 
köszönte meg Huber László polgár-
mester a helyi tűzoltóság jelen lévő 
vezetőinek. A városvezető elmond-
ta, hogy Kőszeg önkormányzata az 
autó vásárlásához 4,8 millió Ft-ot 
adott, a gépjármű orvosi és tech-
nikai felszereléséhez a támogatást 
a 14 település önkormányzata 
biztosította. A terepjáró típus ki-
választásánál meghatározó volt a 
környék domborzata, az, hogy a 
legrosszabb útviszonyok mellett is 
időben érkezzen az orvos. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő, 

de az orvosi 
ügyelet ellátását 
szolgáló gépko-
csi használati jo-
gának az orvosi 
ügyeleti szolgá-
latnak történő 
átadásáról a 
képviselők au-
gusztus 30-án 
döntöttek. 

KZ   

Eboltás
Kőszegen a Városmajorban, a szokásos helyen:
szeptember 27-én (csütörtökön) 14.00 – 15.30 óráig
szeptember 28-án (pénteken)  08.00 – 09.30 óráig

Kőszegfalván, a kőszegfalvi városrészben:
szeptember 28-án (pénteken):  14.00 – 15.30 óráig.
Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező! A fel nem derített 
és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelősséget az esetleges 
köz- és állategészségügyi, valamint az állatvédelmi hatósági következmé-
nyekért. Az eboltás díja négyezer Ft, melyet a helyszínen kell befizetni és 
tartalmazza a veszettség elleni oltás, valamint a kötelező féregtelenítés 
díját is. Az eboltási bizonyítványt mindenki hozza magával! 2013. 
január 1-től minden négy hónaposnál idősebb eb csak CHIP-pel megjelöl-
ve tartható, ezért a megjelölést oltás előtt kell elvégeztetni.

Dr. Zalán Gábor sk
jegyző

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában: 
 Kőszeg, Rákóczi F. u. 79. I/4.  56 m2 nagyságú lakás
 Kőszeg, Űrhajósok u. 13/A. I/4. 49 m2 nagyságú lakás
 Kőszeg, Árpád tér 13. fszt. 3. 71 m2 nagyságú lakás
 Kőszeg, 3851 hrsz-ú, 329 m2 nagyságú beépítetlen terület
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó 
üg yintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).
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MÁV-gyermekotthonról
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint 
az egykori MÁV-gyermekotthon új 
célú hasznosítását szolgáló épület 
tervezése folyamatban van, 2019 
januárjában várható a befejezése. 
A beruházás összege a kivitelezési 
tervek elkészülte után határozha-
tó meg. A kész tervek birtokában 
indulhat az építésre vonatkozó 
közbeszerzés, majd ennek lezá-
rását követően határozható meg 
a kivitelezési munkák kezdési és 
befejezési dátuma. Az épület brut-
tó alapterülete megközelítőleg: 
1850 m2, összes beépített nettó 
tervezett alapterülete: 7716 m2. 
Az épület a kerttel együtt helyi vé-
dettség alatt áll. 
A középső szárnyban, a pinceszin-
ten kerül elhelyezésre a gépészeti 

helyiség, illetve a főszárny és az 
oldalszárnyak találkozásánál infor-
matikai rendszer. A pinceszint ol-
dalszárnyaiban jellemzően az épü-
let kiszolgáló helyiségei találhatók. 
Az új funkciók közül kialakításra 
kerül a földszinten a kávézó, az első 
emeleten az étterem, a másodikon 
konferenciaterem, amely kisebb 
színházi előadások megrendezé-
sére is alkalmas lesz. A harmadik 
emeleten kap helyet a könyvtár.  
Az emelet többi részén a tervező 
elhelyezte a kutatószobákat, ahol 
egyénileg vagy akár csoportosan 
tevékenykedhetnek a kutatók. A fő 
szárnyban kialakított helyiségek-
ben kap helyet a Pannon Egyetem 
és a Felsőbbfokú Tanulmányok In-
tézetének vezetése, emellett több 
szinten is nagyobb méretű multi-

funkciós tereket hozott létre a ter-
vező tárgyalónak és nagyobb elő-
adónak is. A régi osztálytermeket 
jellemzően kutatószobák, műszeres 
laborok és olvasótermek céljára le-
het hasznosítani.     
Az épület jellemzően több funkciót 
kap, így oktatás, kutatás, közösségi 
célok és konferenciák megrende-
zése. Az épületet körülvevő park 
számos új és felújított funkciót kap.  

A tervező kisebb, illetve nagyobb 
közösségi területeket, kültéri sü-
tögetést szolgáló helyeket, illetve 
előadásokra is alkalmas pavilono-
kat tervezett. Új helyre kerülnek az 
eddigi sportolási funkciójú terüle-
tek, korszerű kombinált sportpá-
lyákkal, kis focipályával, tenisz és 
strandröplabda pályával, valamint 
street workout hellyel. 

KZ

Bencés Rendház
A Magyar Bencés Kongregáció Pan-
nonhalmi Főapátság arról tájékoz-
tatta az önkormányzatot, hogy a 
Jurisics téren lévő Bencés Rendház 
felújítása folytatódik. Az építés során 
megújul az épület homlokzata is, 
és ehhez közterületen állványozás-
ra lesz szükség. A korábbi rendelet 
szerint erre a célra igénybe vett köz-
területért 50 Ft/m2/nap díjat kell fi-
zetni. Augusztus 30-án a képviselők 
a 10 Ft/m2/nap díjtételt fogadtak el, 
amely érvényes minden műemlék 
épület felújítására vonatkozóan.
A főapátság levélében leírtak szerint 
idén ősszel kezdődik el a felújítás, és 
a várható befejezés időpontja 2019. 
augusztus. A KRAFT-projekthez 

tartozó beruhá-
zás első üteme 
2016 tavaszán 
fejeződött be. A 
szakértők szerint 
az épület ritka 
értékű műemlék. 
Országosan is 
kevés az olyan 
védett komp-
lexumok száma, ahol mindhárom 
szintet boltívek fedik.
Az ismét aktuálissá vált felújítás-
ról a Magyar Bencés Kongregáció 
Pannonhalmi Főapátságtól kértünk 
tájékoztatást. A komplex átalakítás-
sal és bővítéssel kialakított kutatói 
szállásépületnek nemcsak a hom-

lokzata, hanem a 
teljes belső struk-
túrája megújul. A 
tervezés során a 
kiemelt műem-
léki besorolású 
épületegyüttes 
örökségvédel-
mi szempontjai 
előnyt élveznek. 
A telek terüle-
te: 1810 m2, a 
beépített bruttó 

alapterület összesen: 1146 m2.
Az I. ütem célja az volt, hogy a 
tervezett – KRAFT-projekthez 
kapcsolódó – kutatói szállások je-
lentős része megvalósuljon. Ennek 
részeként az épület második eme-
lete felújításra került. Megtörtént 
a tetőszerkezet rekonstrukciója, 

gépészeti felújítás, főlépcsőház 
szerkezeti átalakítása, és a kritikus 
födémek cseréje, lift beépítése.
2019 augusztusáig tartó II. ütem-
ben a Bencés Rend Székházán el-
végzik a homlokzatrekonstrukciót, 
nyílászárókat cserélnek. Bővítik 
az épület elektromos és gépészeti 
rendszerét. A földszinten lesz étke-
ző helyiség, és ezen kívül kialakíta-
nak szálláshelyet szolgáló szobákat, 
ugyanúgy, mint az első emeleten. 
Ezzel bővül a 2. emeleten – az I. 
ütemben – megépített tartós lak-
hatást biztosító szobák száma. 
Megújítják a kertet, és parkolókat 
alakítanak ki. A melléképület felújí-
tásához kapcsolódva építenek ben-
cés boltot és garázsokat, valamint 
újrafalazzák a kerítést.

KZ
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Festetics palota felújítása
Szeptember 11-én Bach Jó-
zsef építésvezető megmutatta a 
Chernel utca 10. szám alatt, a 
felújítás befejezéséhez közeledő 
palotát. Miszlivetz Ferenc igaz-
gató úrral jártuk körbe az épüle-
tet, amely a másfél évvel ezelőtti 
romokból valódi palotává válik. 
Ottjártunkkor parkettázták a Feste-
tics-család egykori istállóját (fotó), 
amely a lakóépület időszakában 
tárolóként szolgált, térkövezték 
az udvart, amelyet többségében 
majd fű borít. Az egykori híres 
családok nagyméretű szobáiból az 
államosítás után lakásokat alakí-
tottak ki, fürdőszoba vágta ketté 
az elmúlt lapszámban (14. o) be-
mutatott reneszánsz falfestményt. 
Idén augusztusban szakavatott 
kezek még szebbé varázsolták 
az épület homlokzatát. Ugyan a 
homlokzat elfogadható állapotban 
volt 2017 tavaszán, akkor, amikor 
az építésvezető először látta az 
épületet. De amikor belépett és 
körülnézett, megdöbbent a romos 
állapotokat látva, majd átsuhant 
rajta a gondolat, hogy nem vállalja 
a felújítás vezetését. Amikor szep-
tember 11-én hárman bejártuk a 
valósággá formálódott palotát, a 
bejáratnál állva azt mondta Bach 
József: „ha nem kezdődött volna el 
a felújítás, még tíz éve lett volna 
az épületnek”. Az épület műszaki 
átadása októberben megtörténik, 
azt követően, a hónap végén Prof. 
Dr. Miszlivetz Ferenc tájékoztatása 
szerint meghívják a kőszegieket, az 
érdeklődőket egy látogatásra.
A Felsőbbfokú Tanulmányok Inté-
zetét (FTI -IASK) igazgató profesz-
szort az Európa Házban kérdeztük 
a Festetics palota építésének törté-
netéről, illetve a következő évek-
ben betöltendő funkcióiról.
– 2014-ben, a KRAFT-projekt 
indulásakor előterjesztést készí-
tettünk arról, hogy a nagy célokat 
kitűző, de mégiscsak kis intézet 
elképzeléseit miként lehet ösz-
szeilleszteni egy gyönyörű, de 
nagyon elhanyagolt kisváros fej-
lesztési koncepciójával, az épüle-
tek megmentését és újjáéledését 
is magában foglaló törekvésekkel 
– emlékezett vissza az igazgató. 
–  Láttuk, hogy rengeteg az olyan 

műemlék, amely egyrészt tönk-
remegy, másrészt nincs gazdája. 
Kiürült, bezárt, hozzá nem értő 
emberek kezébe került. Nem volt 
olyan szakértelem, amely meg 
tudta volna ítélni: mit szabad és 
mit nem szabad megtenni egy 
ilyen páratlan épített örökséggel. 
Utólag visszatekintve, elég merész 
vállalkozásba kezdtünk, de úgy 
látszik én visszafordíthatatlanul el-
köteleződtem a város megmentése 
és megújítása iránt. Életek, sorsok, 
és a város mának szóló üzenetei 
kapcsolódnak össze Kőszeg mű-
emlékeiben. 
Nemzetközileg is elismert hazai 
szaktekintélyekkel – Ekler De-

zsővel, Fejérdy Tamással – szám-
talanszor bejártuk a kiválasztott 
épületeket, célunk volt annak 
meghatározása: mi lenne az a 
funkció, amelynek megvalósítása 
javasolható a Kormánynak és a 
városnak, ami hosszú távon is szol-
gálja Kőszeg fejlődését, és az inté-
zet tudományos, kulturális céljait. 
– Ezek között volt az egyik, a 
Festetics palota.
– A töprengésben és döntésho-
zatalban a két kiváló szakember 
mellett számos kutató is részt vett, 
több lakossági fórumot tartottunk 
és rendszeresen összeültünk ta-
nácskozni a város vezetőivel.
Egy kivülről rendben lévőnek látszó 
épület gyors felújítását könnyű el-
képzelni, de a valóság belülről tel-
jesen más. Az indítás időszakában 
a Chernel 10. épületében maradt 
néhány lakó számára elfogadható 
lakhatási megoldást kellett talál-
ni. Sok idő telt el a tervezéstől a 

felújítás elkezdéséig. Maradt időnk 
kifürkészni az épület titkait. A Fes-
tetics család istállója egy sötét, 
használaton kívüli sufni volt egy 
félreeső épületszárnyon, és csak 
kitakarítása után derült ki, hogy 
újszerű attrakciókkal megtölthető 
tér. Az utcafronti épületszárnynál 
vártuk a freskók megtalálását, de 
azt nem tudtuk, hogy három szo-
bában, a teljes falon 250 évvel ez-
előtti barokk falfestményt találunk 
a tapéták és ráfestések alatt. Az 
is kiderült, hogy a várárok felé a 
Festetics család idejében volt egy 
talán az ’50-es években befalazott 
kapu, ami még megnyitásra vár. 
Marad tehát még tennivaló, de 
az épület már most is varázslatos, 
nem véletlenül szerettek bele a 
kollégáim.

– Mi változott még az eredeti el-
képzelésekhez képest?
– Egy jó darabig ez lesz az intézeti 
kutatómunka fő színtere, a leg-
több kutatót itt tudjuk elhelyezni. 
Minden úgy történik, ahogy azt 
az indításnál elképzeltük, csendes 
szobák és közösségi terek várják 
az ösztöndíjasokat és a Hankiss 
archívum kutatóit. Ez már az a 

világ, az a nemzetközi színvonalú 
környezet, amit a Felsőbbfokú Ta-
nulmányok Intézete hozott létre az 
elmúlt három évben. Megvalósí-
tottunk egy itthon még ismeretlen 
új intézmény típust, ami csak az 
utóbbi években kezdett el terjedni 
a közép-európai régióban, de régi 
gyökerei vannak az Egyesült Ál-
lamokban és Nyugat-Európában. 
A Festetics palota ennek méltó és 
egyben szimbolikus tere is lesz. 
Különféle területeken alkotó tudó-
sok és művészek gyűjteményeit is 
befogadjuk. Itt kap helyet többek 
között Nemeskürty István, Hernádi 
Gyula és a Közép-Európa szakér-
tő Borsody István hagyatéka, és 
természetesen Hankiss Elemér 
műveinek gyűjteménye, részben 
könyv formájában, részben digi-
talizáltan. Több éves feltáró munka 
eredményeként nyílik meg a jövő 
év elején a kutatóarchívum, ahol 
Hankiss több évtizedet felölelő rá-
dióműsorai, televíziós szereplései 
és egyéb alkotásai is hozzáférhe-
tőek lesznek. Berendezünk egy 
emlékszobát is, az általa használt 
íróasztallal, könyvespolcokkal. Az 
irodalmárról, szociológusról, a re-
neszánsz alkotóról sok mindent 
még nem tudunk, jelenleg is folyik 
az életmű rendszerezése.
Mindeközben nem feledkezhetünk 
meg Festetics Imréről, aki 200 éve 
publikálta a genetika alaptörvé-
nyének is tekinthető felfedezéseit, 
és akinek nemcsak emléket állí-
tunk, hanem gondoskodunk élet-
műve folytatásáról is.
A Festetics palota a különböző 
tudományágak természetes talál-
kahelye lesz, olyan kreatív közeg, 
ahonnan az alkotóművészet sem 
hiányozhat. 

Kámán Z
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Kezdő dátum: 1903
Liebich András mesterfodrász 60 
évvel ezelőtt, 1958. szeptember 
6-án kezdte a munkáséveit ipari ta-
nulóként, folytatta, átvette az édes-
apjától azt a hagyományt, iparos-
ságot, amit a nagypapa 1903-ben 
kezdett el. Biztosan megállapítható, 
hogy mindez történelmi ritkaság, és 
a mai kor jellegzeteségei okán – jö-
vőbe látás nélkül – az is megálla-
pítható, hogy ehhez hasonló aligha 
fordulhat elő a következő évszáza-
dokban.
Liebich András számára a fodrász-
szakma már 1968 előtt sem volt 
ismeretlen, mert korábbi években 
is bejárt édesapájának segíteni. 
Liebich Sándor 1957-től lett ismét 
„maszek”, mert a forradalom után 
már kisebb változásokat engedett 
a hatalom. A most is a Várkörön 
üzemelő fodrászüzletet a lakásuk 
egyik szobájából alakították ki. A 
nagypapa 1903-ban nyitotta meg 
üzletét a mostani szolgálatóház 
helyén. Ott 115 évvel ezelőtt négy 
üzlet – fodrász, órás, zöldséges, és 
vegyes kereskedés – működött, 
amelyek a ’48-as államosításkor 
szűntek meg. Az egyedi fodrász 
cégér történelmi ritkaságok tanúja, 
hiszen a nagypapa, a gyermeke és 
majd unokája vitte tovább a szak-
mát. A hatvan munkásévet csak 
Liebich Andrásnak sikerült elérni. 
A nagypapa visszatért a I. világ-
háborúból, és korán meghalt, az 
édesapa, Sándor 11 éves korában, 
– ugyancsak a háborúba vitt, az 
itthoni életből hiányzó férfiak miatt 
– korengedménnyel kezdte az ipart 
tanulni. Az 1948-ban történt üzle-
tek államosítása után belépett az 
édesapa a szövetkezetbe, amelyet 
megszüntetett az ’56-os forrada-
lom. Majd 1957-ben lehetőséget 
kapott a maszek munka kezdé-
sére, és ehhez csatlakozott 1958. 
szeptember 6-án Liebich András, 
aki a szakmában legfiatalabbként, 
1966-ban tette le a mestervizsgát.
– Két tanulóm volt életemben – 
mondta a Kőszegen sok oldaláról 
jól ismert fodrász. – Az egyik gyor-
san feladta, a másik, a Judit 15 
éves korától itt tanulta ki a szak-
mát, és 25 éven át itt dolgoztunk 
egymás mellett összhangban.
– Hogyan került a történelmi 

korszakokat átélt fodrászüzletbe 
– kérdeztük Őri-Óvári Juditot, aki-
nek a kilencéves – születésekor az 
újság címlapjára került – Csongor 
fia csendesen ült a fodrászszékben.
– A nyolcadik osztály elvégzése 
után szakmát kerestem, a kereske-
delmet gyorsan elhagytam. Anyu-
kám és András felesége, Györgyi 
együtt dolgoztak a technikumban. 
A fodrász szakma pedig megtet-
szett, és akkor már nagyon fodrász 
akartam lenni. Andrásnál kap-
tam meg a gyakorló helyet, mert 
enélkül nem lehetett a tanulmá-
nyokat elkezdeni. Itt nőttem fel, itt 
lettem egy félénk lányból, – szerin-
tem legalább is – egy határozott, 
céltudatos nő.
– Akkoriban még az volt a szokás, 
hogy a gyakorló helyért sok pénzt 
kellett fizetni – vette vissza a szót 
a 74 éves mester. – Azt mondtam 
a szülőknek, hogy ettől elállok, de 
Juditnak itt becsülettel kell a mun-
kában helyt állni. Annak idején én 
kiraktam a táblát, hogy nálunk a 
munka becsület és dicsőség dolga. 
Igaz a táblát leszedették velem, de 
a tartalmát nem vették el tőlünk. 
Az indulásnál Judit is elfogadta, 
hogy a nyári szabadság sem lehet 
több hónap. Judit rendesen be-
tartja azóta is a játékszabályokat, 
nem vágott különböző arcokat a 
nehezebb időszakban sem, tet-
te a dolgát szó nélkül, jó kedvvel, 
örömmel.  Megígértem neki, ha 
megbecsüli magát, akkor marad-
hat az üzletben. Az eltelt 25 év 
önmagáért beszél, és viszi tovább 
a fodrászüzlet működését. Nehéz a 
szakmát, az üzletet itthagyni, a lég-
kör, a vendégek társasága hiányzik, 
és ez tart engem örökké fiatalon. 
Mondtam is Juditnak, ha egyszer 
majd végleg el kell mennem, ak-
kor is visszajárok, és láthatatlanul 
is bekapcsolom a magnót, hadd 
szóljon a zene, ahogy régen.
– Andráshoz órát lehet igazítani – 
mondta Óvári Judit, majd elővette 
a ’90-es évekből származó fotókat, 
és bizonyította, hogy a mester arc-
vonásai alig változtak. A jókedv, a 
jó hangulat a 25 év alatt semmit 
nem változott, majd hozzáfűzte, 
hogy „én itt, ebben a környezetben 
nőttem fel”.

– Mi az, ami ebben a 60, illetve 
25 évben tartósan megmaradt? 
– kérdeztem a mestert és a tanít-
ványát. 
– Én azt mondom – válaszolt 
Liebich András –, hogy a Juditban 
megmaradt a szakma szeretete, az 
alázat. Jóban, rosszban számíthat-
tunk egymásra. A hosszú munkaidő 
miatt sok időt töltöttünk együtt. 
Egymás mellett öregedtünk, nem 
volt konfliktus, mert ha lett volna, 
ő sem marad itt.
– És mindezt a mesteremtől tanul-
tam meg, vettem át – egészítette ki 
az előző mondatot Judit.
– Mi változott az évtizedek alatt?
– A vendégek – válaszolt András. 
– Ma már nincs meg a kitartás, az, 
hogy valamennyit várni kell. Vala-
mikor, fiatal koromban itt az üz-
letben elhülyéskedték a vendégek 
az időt. Ha sietett valaki, előre en-
gedték. Amikor kezdtem, volt olyan 
is, hogy egy-egy család negyedik 
generációja is engem választott 
fodrászként, nagypapa és unoka 
esetleg együtt jött el, és bekésen 
várakoztak, bekapcsolódtak a tár-
salgásba. 
– Nekem is van több olyan vendé-
gem, akik végigkísérték a 25 éve-
met – fűzte hozzá Judit – Tűzoltók 
és több baráti társaság eljön, lehet, 
hogy együtt, és ha kell, akkor vára-
koznak. Az nagyon jó érzés, amikor 
a vendég még fiatalként jött el hoz-
zám először hajat vágatni, és most 
már a fiát ide hozza. A mai változó 
világ szüleménye, hogy az emberek 
türelme megváltozott, talán el is 
fogyott. Azt gondolom, hogy itt az 
üzletben mindig jó hangulat volt és 
van, a főnök úrral fél szavakból, egy 
pillantásból is kitaláltuk egymás 
gondolatait.

– András, te a szocializmus kö-
zepén lettél, voltál maszek és 
vállalkozó. Mennyire tűrtek meg 
téged?
– Apám 1957–1966 között volt 
vállalkozó, ennek vége felé újra 
vissza akarták állítani a szövetke-
zetet, de ez nem volt olyan erős 
szándék, mint a TSZ-nél. Azért a 
helyi pártbizottság elég normális 
volt, a KISZ-be be akartak léptetni, 
de az nem sikerült. Többen a város-
házáról is ide jártak nyiratkozni. A 
rendőrökre sem panaszkodhatnék, 
közülük az egyik jött errefelé kora 
reggel március 15-én. Éppen az 
utcát söpörtem, a kokárdát akkor 
már feltűztem. A rendőr megje-
gyezte: ’maga is felrakta a nemzeti 
színű alsónadrágot’. Ez a mondat 
úgy 1962-63-ban hangzott el. 
– Itt az üzletben rendszerint szólt 
a tiltott zene.
– Magyarországon nagyon so-
káig nem lehetett külföldi zenét 
hallgatni. Az üzletben az orsós 
magnómről szólt a tiltott zene, 
a fiatalok meg azért jöttek el 
hozzám, hogy hallgassák, és át 
is másoltam nekik. A katonada-
lok inkább csak a ’80-as évektől 
szólhattak. Az 1. és 2. világhábo-
rú több nemzetének dalait őrzöm 
a gyűjteményemben. Ugyanúgy 
kerültek hozzám, mint a kitünte-
tések, hozták a vendégek és vásá-
roltam is. A régi időkben ezektől 
hanglemezektől sokan szabadulni 
akartak, de kidobásra nem ítélték. 
Így gyűltek össze a régi könyvek, 
tőrök és érmék. Összeraktam a 
régi fodrászszerszámokat, amit 
majd a városnak adományozok. 
Őrzöm a nagypapa 1890-ből 
származó borotváját is.

Kámán Z
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Lukácsháza
Szeptember 13-án tartották a 
Közösségi Házban a Dr. Tolnay 
Sándor Emléknapot. A szerve-
zést az önkormányzat vállalta az 
Állatorvostudományi Egyetem, a 
MÁOK Pannon Területi Szervezete 
és a Vas Megyei Kor mányhiva-
tal közreműködésével. Az ünnep 
aktualitását fokozta a magyar ál-
latorvosképzés alapítójának 270. 
születésnapja, halálának 200. év-
fordulójára. Hat szakmai, illetve 
tevékenységet összefoglaló elő-
adás hangzott el.  Az orvos nevét 
viselő általános Iskola tanulói vi-

dám műsort mutatták be, majd a 
résztvevők megkoszorúzták a Dr. 
Tolnay Sándor szobrot. Ezt köve-
tően Kalincsák Balázs evangélikus 
lelkész megáldotta az Önkormány-
zat által készíttetett emléktáblát, 
amely a Gyöngyház Óvoda falán 
kerül elhelyezésre. Ennek az ingat-
lannak a helyén lévő egykori ház-
ban született Tolnay Sándor 1748. 
szeptember 8-án.
Augusztus 31-én 40x22 méte-
res műfüves futballpályát avattak. 
A beruházás 32,5 millió forintba 
került, hetven százalékát a telepü-
lésen működő Schott Hungary Kft. 
állta TAO feltöltés formájában. A 
projektet Virág János polgármester 

mutatta be, felidézve a település 
sportéletének jelentősebb állomá-
sait. Lukácsházán nagy figyelmet 
fordítanak az utánpótlásképzésre, 
a Schott Lukácsháza Sportegye-
sület focistái az előző szezonban 
az eddigi legnagyobb sikert elérve 
a megyei bajnokság ötödik helyén 
végeztek. A Schott Hungary Kft. 
vállalta, hogy TAO konstrukcióban 
társasági adójából 25 millió forin-
tot a sportág támogatására fordít, 
amit a helyi önkormányzat 7,1 
millió forint önerővel egészített ki. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
majd Vizi Balázs, a szponzoráló cég 
ügyvezetője gratulált, és kívánt sok 
sportsikert.

A sportegyesület nevében Bolfán 
Tamás elnök köszönte meg a tá-
mogatásokat, majd Horváth Tibor, a 
labdarúgó szakosztály elnöke jelké-
pesen átvette a polgármestertől a 
télen is használható pálya kulcsát.
Augusztus 22-én 15.00 órakor 
a SCHOTT Lukácsháza SE a te-
lepülés labdarúgó életében sport 
történelmet írt, mert a Kőszegen 
egy idegőrlő 11-es rúgó párbajt 
követően bejutott a Magyar Kupa 
sorozat 128-as főtáblájára. A sor-
solásnál Fortuna is a csapattal 
volt, mert hazai pályán fogadja 
majd a szintén megyei I. osztályú 
Nógrád megyei Balassagyarmat 
csapatát.

A 770 éves falu
Nemescsó: A szeptember 15-én 
megtartott 19. Falunap a település 
fejlesztését szolgáló átadásokról 
szólt, miközben a szorgos lakosság 
bizonyította a vendégszeretetét. 
Bánó András polgármester elmond-
ta, hogy az elmúlt időszakban 67 
millió Ft-ot fordítottak fejlesztések-
re, ebből 52 millió Ft volt a kor-
mányzati, illetve pályázati támoga-
tás. Utcák, járdák, ravatalozó újult 
meg, és még nem fejeződött be 
minden építkezés, de minden a la-
kosság érdekeit szolgálja. Legutóbb 
a Petőfi utcát újították fel, és szep-
tember 15-én megtörtént a szalag 
átvágása is. Ágh Péter országgyű-
lési képviselő a neki jutott szalag-

darabkát átadta az 
utcában élő Lakatos 
Gézánénak. A nagy-
sátor színpadi emel-
vényén arról beszélt, 
hogy sok más falu 
is örömmel fogad-
ná a 67 millió Ft-os 
beruházást. Biztatta 
a lakosságot, hogy 
befejeződik majd a 
Faluház és a játszótér felújítása is 
a mostani nehézségek után. Utalt 
az evangélikus templom mellett ki-
helyezett táblára, arra a mondatra, 
hogy a települést az írások 1248-
ban említették először. Az itt élők 
egy 770 éves hagyomány megőrzé-

sét szolgálják. Példaként említette a 
Nemescsói Tézsula Hagyományőrző 
Egyesületet, amely régi tárgyi em-
lékeket gyűjtött össze, és őrzi meg a 
jövő nemzedéknek. A megállapítást 
erősítve az önkormányzat üvegtáb-
lára írt elismerést adott át az egye-

sületnek, „a település értékeinek a 
megőrzéséért és a faluért tett pél-
damutató közösségi munkáért”. 
Ugyancsak üvegtáblára írták a Ne-
mescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére átadott „példamutató és 
áldozatos közösségi munkájuk”-
ért járó elismerést. A polgármester 
aznap köszöntötte a falu két leg-
idősebb lakóját a 96 éves Sztrókay 
Gyulánét és a 87 éves Simonits 
Lászlót. Ők nem tudtak részt venni 
az ünnepnapon, amely délben kez-
dődött és éjszakáig tartott. A szorgos 
szakácsok több kondér ételt főztek, 
az asszonyok otthon sütött süte-
ményeiket tették ki az asztalokra. 
Sokan dolgoztak azért, hogy a falu-
beliek és a környékbeliek jól érezzék 
magukat ezen a napon is.

KZ 

Rablás
Bozsok: Betyáros volt a szeptember 
8-án tartott a 20. Bozsoki Szüreti 
Mulatság. A Borháznál kezdődött a 
szüreti nap, a gyerekek póni-
fogaton utazhattak, a felnőttek 
bort és gyümölcsös sütemé-
nyeket kóstolhattak. A Bozsoki 
Dalárda férfi tagjai betyároknak 
öltöztek, ostorcsattogtatásaitól 
volt hangos a szüreti felvonulás. 
A több száz érdeklődőt vonzó 
szüreti mulatságon maskarába 
öltözött és felvonult a település 
apraja és nagyja. Hat állomá-
son kínáltak meg mindenkit 
borral és finomságokkal. Há-

rom tánccsoport –„Buccsi” Rezedák, 
lukácsházi Derű Néptánccsoport, 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes – 
vendégeskedett, és produkciókkal 
fokozták a hangulatot. A betyárok 
elrabolták a bírónét, akit férje egy 

Gesztenyenapok 
Velem: Október 13 – 14-én a Velemi Gesztenyenapokon ismét minden a 
gesztenyéről szól. Kézműves, hagyományőrző kirakodóvásárral, sok-sok fellé-
pővel és finomabbnál finomabb gesztenyéből készült ínyencségekkel várják a 
érkezőket a falubeliek. Közel kétszáz árus kínálja majd a termékeit. A rendez-
vény fővédnöke Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki szombaton megnyitja 
a rendezvényt. A színpadon folyamatos lesz a programok sora. Elsőként lép 
fel a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes a Tulipánt zenekarral, őket követi a Pe-
renyei Hagyományőrző Együttes, majd a napot a Bikini zenekar koncertje 
zárja. A vasárnapot a Rózsabors műhely nyitja, a műsort folytatja a Boglya 
zenekar a Gencsi Hagyományőrzőkkel. Bordalok is szórakoztatják a nagyér-
demű közönséget.  Ezt a napot is sztárcsapat – a Holdviola zenekar – zárja. 

hordó borért kapott vissza. A ha-
gyományos kötélhúzást a főszegiek 
nyerték, az ószegeiknek még gyako-
rolni kell a sportot. A pályán felál-
lított sátor programjai között az ön-

kormányzat vendégül látott minden 
jelenlévőt, és ezúton is köszönetet 
mondanak mindenkinek, aki hozzá-
járult a rendezvény sikeréhez.

KZ
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Új étkező
A Nemzetgazdasági, az Emberi Erő-
források és a Belügyminisztérium ál-
tal 2017-ben kiírt pályázat, és tavaly 

szeptemberben közzétett eredmény 
alapján Lukácsháza és Gyöngyösfalu 
önkormányzata 40 millió Ft támo-
gatást kapott a Dr. Tolnay Sándor 
Iskolában a melegítő-, tálalókonyha 
megépítésére. Az iskola szeptember 

3-án birtokba vette az épületet, a 
szalag ünnepélyes átvágása szept-
ember 15-én történt meg.
Kiss Tibor Gyöngyösfalu polgármes-
tere szerint a beruházással – először 
Tar János által megfogalmazott 
– álom valósult meg. A Szárnyas 
Építőipari Kft. munkája ezúttal is 
önmagáért beszél. Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő elmondta, 
hogy a Sárvári Tankerületi Központ 
– iskolai sportcélokat szolgáló – 
nyertes pályázata alapján további 
98 millió Ft fejlesztés kezdődött el, 
amelyből a sportpálya, futópálya 
már megvalósult. A fejlesztések és 
a gyermeklétszám azt mutatja, hogy 
a településeknek van jövője. Virág 

János köszöntötte az átadásra eljött 
régi konyhásokat, akik még „spar-
helten” főztek, ők ezt a fejlődést 
még jobban látják. A polgármester 
elmondta, hogy a kivitelezés költsé-
ge: 77.255.738 Ft volt, a beruházás 
végső száma 84 millió Ft. A pályáza-
ton elnyert összeg feletti pénzt a két 
falu önkormányzata biztosította. Így 
épülhetett meg a 185 m2-es épü-
letrész, amelyből 125 m2 az étkező 
és 60 m2 a melegítő-, tálalókonyha. 
A faluvezető köszönetet mondott 
Ágh Péternek és mindenkinek, aki 
tevékenyen szolgálta a megvalósult 
célt. Tette ez úgy is, mint aki 22 évet 
ebben az intézményben dolgozott.

KZ

Kis falu nagy napja
Ólmod: Augusztus 12-én Falunap-
Horvátnap ünnepén a forróságban 
nagy volt a nyüzsgés. Az események 
a zsúfolt Szent Márton-templomban 
kezdődtek, a szentmisét celebrálta 
Dumovits atya, aki kiemelte a ta-
pasztalt összefogást, az ünnepnapért 
végzett sok munkát. A temetőben a 
plébános megáldotta a ravatalo-
zó megújult épületét és a térköves 
utat. Az átadást szimbolizálva a 
szalagot átvágta Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő és Hergovich 
Vincze polgármester. Az ünneplők 
a Községháza felé haladva, meg-

álltak a Miloradić köl-
tő, a Gradistyei Horvát 
Himnusz írója  emlék-
táblájánál, majd koszo-
rút helyezett el Fehér 
Zita alpolgármester és 
Gregorichné Hábetler 
Mária, a horvát önkor-
mányzat elnöke. A Köz-
ségházán felállított sá-
torban a  polgármester köszöntötte 
a résztvevőket. Kiemelt vendég volt 
Maja Rozenberg, Horvátország ma-
gyar nagykövetségének titkára, és 
Horváth Tímea a Vas megyei Horvát 

Önkormányzat elnökhelyettese. Ágh 
Péter képviselő elismeréssel szólt 
arról, hogy a kis faluban minden 
évben a lakosságot segítő dolgok 
történnek. Maja Rosenberg csodá-

latos dologként említet-
te, ahogyan a maroknyi 
nép, a kis falu összefog. 
A kétkondérnyi finom 
étel kiérdemelte a tap-
sot, így megköszönve a 
szakácsok fáradozását. 
Majd Tünde és Marika 
nénivel elkezdődött a 
gyermekeknek a kézmű-
ves foglalkozás. Színre 
lépett a Horvátzsidányi 

Čakavci tánccsoport, őket követve 
a Péruška Mária Énekkar szórakoz-
tatta a közönséget. Napestig szólt a 
zene, és beszélgettek az ünneplők.

KZ

Forrásvíz
Kiszsidány: Augusztus 19-
én az államalapítás ünne-
péhez kapcsolódva adták át 
a faluban az új kemencét, 
illetve grill-, és bográcssütő 
helyet, amelynek helyszíne-
ként a falu végén található 
forrást választották. Kiszsi-
dány a gondozott, tisztavizű forrása 
révén olyan természeti vagyonnal 
rendelkezik, hogy arra bármelyik 
település büszke lehetne rá.
Az ünnepség a magyar Himnusz 
és a magyarországi németek Him-
nuszával kezdődött. A beszédek, 
köszöntők is két nyelven hangzot-
tak el.  A szervező, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat meghívta 
díszvendégként Ritter Imrét, a Ma-
gyarországi Németek országgyűlési 

képviselőjét. A zenés programnyi-
tást a kőszegi fúvósok szolgáltat-
ták, majd táncos, énekes műsorral 

lépett a közönség elé 
a Vaskeresztesi Német 
Nemzetiségi Kórus és 
Tánckar. A helyiek és a 
vendégek hallgatták a 
profi nemzetiségi mű-
sort. Majd a sütőből 
elővették a speciális 
német ételeket, a kós-
toláson kívül több is 
jutott mindenkinek.

KZ
(A grill-, és bográcssütő igénybe 
vehető, Tel: +3630/247-0984)

Cák: Október 13-án átadásra ke-
rül a Pincesor szomszédságában az 
új Turisztikai Információs Pont. 
Kezdődik a vásári forgatag! 
Gyermekeknek körhinta, tram-
bulin, arcfestés, népi fajátékok,                  
felnőtteknek borkóstoló a Pinceso-
ron, a hangulatot fokozza a sárvári 
Herpenyő együttes, 17.00 órakor a 
Dance Jam együttes táncbemutató-
jára kerül sor. 
Október 14-én folytatódik a népi 
hagyományokat őrző kirakodó vá-
sár. 15.00 órakor Bodnár Attila- 
Papp Rita koncert, 18.00 órakor 
fellépnek a Be-Jó együttes táncosai 
tűztánccal.
A belépés díjtalan! A  parkolási le-
hetőségről figyeljék az útbaigazító 
ügyeleteseket!

Őszköszöntő

Szüreti felvonulás
Szeptember 22.: Gyöngyösfalu – Lukácsháza

14.00 óra Indulás Gyöngyösfalu Tornacsarnok – 14.20 óra Sere-
gélyháza – 15.10 óra Alkotmány u., Gyöngyös u. sarok –15.40 óra 
Nagycsömöte utca – 16.15 óra Kiscsömöte – forduló a Horváth József 
utcánál és vissza a  Tornacsarnokhoz –  17.30 óra fellépők műsora.
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Sütemény és a beton
Nagymama süteménye ízlés szerint készül, a 
keverőüzemben gyártott beton a recept szi-
gorú előírásai alapján. A keverési adatokat a 
számítógép megőrzi, az előírások szerint ívóvíz 
minőségű vizet használnak. Évente szakavatott 
cég auditálja, ellenőrzi a betonkeverés rendsze-
rét, és általuk kiállított megfelelési tanúsítvány 
birtokában működhet csak a betonkeverő üzem 
– kaptuk a tájékoztatást Kovács István a Szabó 
és Társa Tűzép Kőszegi telephelyének vezetőjé-
től. Kőszeg és környéki építkezések megrendelői 
számára itt keverik a betont. 
Kovács István felhívta a figyelmet a beton be-

dolgozásának fontosságára. Kérése: a munkate-
rületen a betonhoz már ne tegyenek vizet. Ha a 
pörkölt ízesítése megtörtént, akkor már ahhoz 
sem kell hozzányúlni. A betont a bedolgozásnál 
is lehet „túldolgozni”, vagyis túlvibrálni, mert 
ilyenkor a cement, a kavics, víz szétosztályozó-
dik, és a kötéshez nem lesz egységes. A betont 
ne döngöljék a felhasználók, hanem csak tömö-
rítsék, mert így sok levegő távozik el, majd a 
kötést követően egységes és erős lesz. A friss 
betonból vízsugárral a cementet ki lehet mos-
ni, és ekkor három-négy nap múlva a felületét 
söpörni lehet. A betont nem öntözni kell, hanem 

bent kell tartania vizet, 
ne párologjon el a külső 
hőmérséklet hatására, 
kipárolgás gátló szerrel 
bepermetezve, vagy fó-
liával letakarva a vizet 
a betonban tartjuk.
Kérés: a beton bedol-
gozása előtt a keverő-
üzemben mindig kérje-
nek tanácsot, és azt be 
kell tartani!

„Egyszer találkoztam édesanyámmal”
A kőszegi SOS-Gyermekfalut 25 évvel ezelőtt, 
1993. október 29-én avatták fel. Az első gyer-
mek, Balog Kitti 1993. augusztus 25-én érke-
zett meg a pécsi nevelőotthonból. Kitti ezen a 
napon volt kétéves nyolchónapos és ötnapos. 
A gyermekfaluban a Hold-házban élt 2011 
januárjáig, akkor költözött át Sébe, az SOS-
Gyermekfalu Ifjúsági Házába. Kitti megfogal-
mazása szerint: „Az eltelt 25 év alatt 14 éves 
koromban egyszer találkoztam édesanyám-
mal, és ennyi volt ”. 

Az akkori hivatalos találkozót a gyermekvéde-
lem szervezte. Az édesanya ott elmondta, Kitti 
szavait idézve „Így szeret, úgy szeret. Megígér-
te, hogy hetente telefonon keresztül tartjuk a 
kapcsolatot, havonta kapok levelet, de az ígé-
retből semmit nem tartott be”. A most 28 éves 
lány, menyasszony az édesapjáról, testvéreiről 
semmit nem tud.
Első kőszegi emlékei arról szólnak, hogy a há-
zakra felrakták a Tulipán, Napocska, Hold jeleket, 
hozták a bútorokat. Az első SOS nevelőjére már 
nem emlékszik, viszont rendszeres kapcsolata 
van az Undon élő Ella nénivel, és a még most is 
SOS berkekben gyermeknevelést vállaló Mária 
nénivel. Kittit meghívta a SOS-Gyermekfalu je-
lenlegi vezetése az október 6-ára szervezett, az 
alapítás 25 évfordulójára emlékező rendezvény-
re. Akkor biztosan meglátogatja Ella nénit is, és 
Mária néni is szeretettel várja volt „gyermekét”.  
Az egykori társaival leginkább a közösségi olda-
lakon keresztül tartja a kapcsolatot.
Emlékeibe beleivódott az SOS-család sok közös 
programja, a nyaralások, a kőszegi hegyekbe 
tett kirándulások. A nyári időszakban sok időt 
töltött el Undon. Így emlékszik: „Legnagyobb 
gyermekként vittem és hoztam a gyerekeket 
óvodába vagy iskolába. Nagyon bennem ma-
radt ez, nagyon jó volt. Vigyázhattam a kicsik-
re, együtt indultunk el sok-sok programra”. 
Kitti Kőszegen töltött éveiben egy-egy házhoz, 
nevelőszülőhöz hét-nyolc gyermek tartozott. 
A 28 éves lány örömmel beszélt arról, hogy az 
Árpád-házi iskolában végezte el az általános 
iskola nyolc osztályát, majd a középiskola négy 
évében az evangélikus mezőgazdasági szakkö-
zépiskolában tanult. A Sében lévő ifjúsági ház-
ba történt költözés időszakában kezdődött el a 
kapcsolata párjával. Richárd szakácsként vállalt 
munkát a helyi vendéglőben, Kitti mellette dol-
gozott, és szállodai szobaasszony képesítést is 
szerzett. Együtt vállaltak munkát Ausztriában, 
majd másfél év után Budapestre költöztek párja 
rokonságának közelébe. Richárd először 2013-
ban kérte meg Kitti kezét, majd az idén, Pün-
kösdkor ismét igenlő választ kapott.

Kámán Z
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Természetvédelmi célú szarvasmarha legeltetés kezdődik
Interjút készítettünk Dr. Németh 
Csabával, az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatóhelyettesé-
vel.
– Azt beszélik a városban, hogy 
hamarosan nagyszabású marha-
tartásba kezdenek Kőszeg hatá-
rában. Igaz ez?
– Igen, a terveink szerint 2020 ta-
vaszától magyartarka szarvasmar-
hák fognak legelni a Kőszegi-hegy-
ség előterében. Mára elfeledett 
réteket állítunk helyre a helyükön 
kialakult bozótos eltávolításával. 
Az új tájkép és a természetvédel-
mi szempontból kedvezőbb ál-
lapot hosszú távú fenntartását a 
haszonállatokra bízzuk, ők fognak 
élőhelyet teremteni további élőlé-
nyeknek, így például a Kőszegen 
fészkelő fehér gólyáknak is.
– Pontosan hol van ez a terület?
– A Lóránt Gyula utca végétől az 
Abért-tóig húzódó 70 hektáros 
védett területről van szó, a Tamás-
árok és a Gyöngyös-patak hegy 
felőli oldalán. Doroszlói réteknek 
is nevezik ezt a részt, mivel egykor 
kőszegdoroszlói gazdák birtokában 
volt,egyébként közigazgatásilag 
Kőszeghez tartozik.
– Mit fognak mindebből érzékel-
ni a környéken lakók? Építkezés-
re is számítani kell?

– Az állatok érkezését a legelők 
helyreállítása előzi meg. Ez jelen-
tős mennyiségű fásszárú növényzet 
eltávolítását, vízépítési munkála-
tokat, valamint a szarvasmarhák 
legeltetéséhez szükséges infra-
struktúra létrehozását jelenti. Ter-
mészetesen mindezt igyekszünk a 
lehető legkevesebb kellemetlen-
séget okozva véghezvinni. Istálló 
vagy más épület nem épül. Az 
állatokat tavasztól őszig – termé-
szetük szerint – ridegen, kerítéssel 
körbevett területen fogjuk tartani 
és szakaszolva legeltetni.
– Honnan érkeznek majd a szar-
vasmarhák?
– Igazgatóságunk az Őrségben 
mintegy 600 egyedet számláló 
magyartarka állománnyal bír. A 
kiválasztott 50-70 példányt a saját 
gulyánkból szállítjuk a területre.
– Honnan jött az ötlet, hogy Kő-
szegen is állattartásba kezdjen 
az Igazgatóság?
– Az egykori, idős gazdák elbe-
széléseiből tudjuk, hogy ezek a 
területek mindig is dús legelők 
voltak, mielőtt az ’50-es években 
felparcellázták őket. A művelhető-
vé tétel érdekében megpróbálták 
elvezetni a jelenlévő vizeket, de ez 
csak részben sikerült, így egy idő 
után felhagytak a gazdálkodással, 

megkezdődött a beerdősülés. Ezt a 
folyamatot fordítjuk vissza. Egyik 
fő célunk a víz területen tartása, a 
vízháztartás javítása. Ettől azt vár-
juk, hogy a nedves körülményeket 
igénylő élőlények visszatérnek a 
doroszlói rétekre. Bízunk benne, 
hogy a környéken rég nem látott 
növényritkaságokat, vagy éppen 
madarakat köszönthetünk majd 
újra. A kialakuló új, változatosabb 
élőhely fenntartásához lesz szükség 
a haszonállatok jelenlétére, amik 
a legelésükkel, taposásukkal őrzik 
meg a táj jellegét. Végső soron a 
szarvasmarhák lesznek annak a 
letéteményesei, hogy további ér-
tékekkel gazdagodjon Kőszeg tér-
sége, egészségesebb, gazdagabb 
természet vegye körül a kőszegiek 
lakókörnyezetét.
– Az ehhez szükséges beavat-
kozásokat saját költségvetésből 
finanszírozzák?
– Nem. A már régóta dédelge-
tett tervünk megvalósítását uni-
ós források elnyerésével tudtuk 
megkezdeni. A doroszlói rétek 

helyreállítását az Európai Unió 
KEHOP-4.1.0-15-2015-00002. 
számú projektje támogatja bruttó 
221 784 000 forinttal.
– Hová fordulhat a lakosság, ha 
esetleg további kérdés merül fel 
a tervekkel kapcsolatban?
– Fontosnak tartjuk a helyben élők 
tájékoztatását, szívesen válaszo-
lunk minden kérdésre! A közelben 
lakókkal, a városvezetéssel, a civil 
természetvédőkkel és a vadászok-
kal külön is találkoztunk annak 
érdekében, hogy minden szükséges 
információval ellássuk az érintet-
teket.Terveink szerint egy néhány 
méter magas kilátó épül a terület 
Lóránt Gyula utcai végénél, melyet 
információs táblával is felszerelünk 
majd. Addig is, amennyiben bár-
kiben kérdés fogalmazódik meg, 
forduljon bátran Harsányi Krisztián 
kollégámhoz, a projekt szakmai 
felelőséhez, a Bechtold István Ter-
mészetvédelmi Látogatóközpont-
ban vagy a 06-30-655-02-33-as 
telefonszámon.

KZ

A nagyközönség számára várható-
an október második felében indul-
hat a korcsolyaszezon, mert addig-
ra kézhez kaphatja a beruházó, az 
Unicum Kft. a használatba vételi 
engedélyt. Először csak szombat és 
vasárnap fogadják a korcsolyázás 
iránt érdeklődőket, majd ezt bővítik 
a pénteki nappal. Az érdeklődők a 
Kőszegi jégpálya Facebook oldalán 
mindenkor megtalálják az aktuális 
információkat.   
Augusztus 15-től üzemel a jég-
pálya, a hokis csapatok edzéseket 
tartanak. Október 3-án indítják a 
„Gyere hokizni” programot, amikor 
több csapat méri össze tudását. A 
beruházó kft. a nyáron több fejlesz-
tést hajtott végre. A sátor előtti tér-
kövezést szeptemberben befejezik, 

októberre pedig elkészül a kerítés 
is. A jégpályát működtető egyesület 
pályázaton nyert pénzt tehetséggon-
dozásra, amit a fiatalok képzésére 
kívánnak fordítani. A beruházó és 
egyben az egyesület elnöke, Soós 
Attila elmondása szerint még nyáron 
megtörtént a kőszegi állami iskolák-
kal az egyeztetés, miszerint az 1 – 3 
osztályok órarendszerűen vehetnek 
részt a korcsolyázás oktatásában. 
Pozitív volt a fogadtatás a Horvátzsi-
dányban lévő tagiskolával, illetve a 
Gyöngyösfaluban működő Dr. Tolnay 
Sándor Általános Iskola vezetésé-
vel is. Az összesítések szerint ősztől 
délelőtt az iskolások, délután a spor-
tolók veszik birtokba a jégpályát, és 
hét végén várják a nagyközönséget.

KZ
 

Megnyitott a jégpálya
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Elkezdődött a 2018/2019-es tanév
Árpád-házi Általános iskola
Az új tanévet a megszokott módon, 
rövid tanári lelkigyakorlattal kezd-
ték meg az árpád-házis pedagógu-
sok, hogy nem csak a rájuk bízottak 
elméjének csiszolására álljanak ké-
szen szeptembertől, hanem hiteles, 
keresztény többletet is nyújthassa-
nak nekik.  
Tanév elején a legnagyobb figyelem 
az „újoncok”  felé fordul. Az óvo-
dában ők a kiscsoportosok, akikkel 
együtt 78 gyermek tölti meg a há-
rom csoportot. Az általános isko-
lában a 43 elsős áll az érdeklődés 
központjában: vajon hogy illeszked-
nek be, hogy érzik magukat közel 
400 diáktársuk között. 
A hétköznapokon nem csak szigorú 
tanulás, hanem szakkörök, szabad-
idős és sporttevékenységek gazdag 
választéka várja az árpád-házis 
növendékeket. Ünnepekben pedig 
idén sem lesz hiány: már meg-
kezdődtek a lázas előkészületek a 
Domonkos Nővérek, s egyben az 
iskola megalapításának 150. év-
fordulójának megünneplésére. 

*
Kőszegi Béri Balog Ádám Álta-
lános Iskola
Augusztus 31-én, pénteken tartot-
ták a tanévnyitó ünnepélyt, ame-
lyet megtisztelt jelenlétével Roz-
mán László, a Sárvári Tankerületi 
Központ igazgatója.
A nyáron az intézmény tanulói 
több iskolai táborban is tölthették 
a szünidő egy részét: június utolsó 
két hetében Élménytáborban is-
merkedtek az informatika alapjai-
val, sportoltak és kézműveskedtek. 
Volt lehetőség nyelvtanulásra is: 
német napközis, illetve nemzetiségi 
táborban gyakorolhatták a nyelvet. 
Az első tanítási nap szeptem-
ber 3-án, hétfőn volt, 348 tanuló 
és 31 pedagógus kezdte meg a 
2018/2019. tanévet. A kőszegi 
és környékbeli első évfolyamosok 
szülei közül magas számban, 51 
gyermek esetében választották a 
Balog Iskolát. Évfolyamonként két 
osztályban tanulnak a diákok, az 
A jelű osztályban heti öt órában 
nemzetiségi német nyelv okta-
tása folyik, és a gyerekek német 
nép- és honismeretet is tanulnak. 
A B osztályok hagyományos tan-

rendűek, de itt is van lehetőség a 
német nyelv tanulására. A hetedik 
és nyolcadik évfolyamon a diákok 
angolt is tanulhatnak. 
Az alsó tagozatban az A osztályok 
az első három évfolyamon hagyo-
mányosan iskolaotthonos (egész 
napos iskola) rendszerűek. A tan-
órák délelőtt és délután oszlanak 
el, de jut idő a gyakorlásra, fejlesz-
tésre, felzárkóztatásra és a játékra 
is. A tanórákon kívül a pedagógu-
sok számos szakkört, felzárkózta-
tó-fejlesztő foglalkozást, tehetség-
gondozást, sportköri elfoglaltságot, 
modern táncot kínálnak az érdek-
lődő tanulóknak. A kicsik ebben a 
tanévben heti egy testnevelés órán 
korcsolyázni járnak a szomszédos 
jégpályára, a negyedikesek pedig 
heti két órában úszni tanulnak. 

*
Bersek József Általános Iskola
221 tanuló és 23 pedagógus kezd-
te meg a 2018/2019-es tanévet. 
Az első osztályosokon kívül 14 új 
diák végzi itt a tanulmányait. 

Az első csengőszó köszöntötte a 18 
elsős diákot (fotó), akik izgatottan, 
várakozással telve ültek a tanév-
nyitó ünnepélyen. Hagyományunk-
hoz híven „Bersek” feliratú pólóval 
fogadtuk őket „bersekes” diákok-
ká. Az első osztályban Szekérné 
Döbrősy Beáta osztályfőnök és 
Molnár Gyöngyike napközis tanító 
néni segítségével tanulják a kicsik 
az iskolai rendet. Nekik játékos, 
beszélgetős órákkal igyekszünk az 
átmenetet megkönnyíteni.
 Az új tanév mindig hoz változáso-
kat, új dolgokat. Iskolánkban ettől 
a tanévtől csak elektronikus naplót 
használunk, amelyhez hozzáférést 

biztosítunk a szülőknek. Ellenőr-
zők, tájékoztató füzetek továbbra 
is vannak.
Bőséges választékban kínálunk 
szabad idős foglalkozásokat diák-
jainknak. Felzárkóztató, kompeten-
ciafejlesztő foglalkozások segítünk 
a tananyaggal nehezebben bol-
doguló diákoknak, 8. évfolyamos 
tanulóinkat felkészítjük a középis-
kolai írásbeli felvételi vizsgákra.
Öko iskolaként kiemelt hangsúlyt 
helyezünk a környezet, a természe-
ti értékek védelmére, megóvására. 
Rendszeresen részt veszünk a vá-
rosi ünnepélyeken, rendezvénye-
ken. BE-JÓ Táncegyüttesünk aktív 
részese az iskolai, városi progra-
moknak, várja a táncolni szere-
tő lányokat! Ebben a tanévben 
is megtartjuk a saját szervezésű 
rendezvényeinket, melyre várjuk a 
tankerület iskoláiból a tanulókat. 
Bersek iskola életéről folyama-
tosan tájékoztatást ad: a - www.
bersek.hu honlap, és az iskola 
Facebook oldala.

Bersek József Általános Iskola 
Horvátzsidányi Tagiskolája
Az új tanév 38 diákkal, két osz-
tállyal kezdődött. A közismereti 
tantárgyakat bontva tanulják a 
gyerekek hat fő pedagógus se-
gítségével. Az iskolában horvát 
nemzetiségi nyelvoktatás történik, 
gazdag nemzetiségi programokkal, 
aktív a részvétel a környező falvak 
életében.
Partneriskolai kapcsolat működik 
a horvátországi Marija Gorica-i 
iskolával. A délutáni foglalkozáso-
kat két napközis csoport biztosítja, 
működnek felzárkóztató, tehetség-
fejlesztő foglalkozások, szakkörök. 

A tagiskola rendszeresen részt vesz 
az anyaiskola programjaiban.

Kovácsné Szabó Éva
igazgató

*
Dr. Tolnay Sándor Általános Is-
kola – Gyöngyösfalu
A tanév befejezése után tanulóink 
részt vettek június 18 – 21. kö-
zött Szombathelyen rendezett Kis 
Iskolák Diákolimpia döntőjében. 
Atlétikában 13 tanuló képviselte 
iskolánkat az Aréna Savariában, 
ahol a lány svédváltó – Kaposi 
Fanni, Fekete Kata, Páli Csen-
ge, Vörös Dorka – 1. helyezést, a 
lány többpróba csapat – Kaposi 
Fanni, Horváth Kíra, Fekete Kata, 
Páli Csenge, Kuglics Lili, Mol-
nár Dzsesszika és a fiú svédváltó 
– Molnár Levente, Páli Csanád, 
Debreceni Dávid, Varga Milán – 
2. helyezést ért el. Kaposi Fanni, 
Horváth Kíra, Kuglics Lili, Milos 
Rózsa, Német Eszter egyéni tel-
jesítményével járult hozzá ahhoz, 
hogy az összetett pontversenyért 
járó vándorkupát is megszerezték 
atlétáink, amelyet Pálóczi László 
a Vas megyei Diáksport Egyesület 
elnöke adott át a tanévzárón Kósa 
Ottó testnevelőnek.
Horvátországban tartott tenger-
parti táborunkban, Tribunjban 40 
tanuló élvezhette a nyarat.
A szünetben a Sárvári Tankerület 
EFOP 4.1.3 – 2017-00267 pályá-
zatnak köszönhetően az iskola belső 
és külső környezete folyamatosan 
megújult. Új padlózatot kaptak a 
tantermek, felújították a mosdót, 
járólapos lett a folyosó, kicserélésre 
került a falburkolat. Önkormányzati 
pályázat eredményeként egy 80 fős 
melegítő konyhával bővült az iskola.
Szeptember 2-án a tanévnyitón 
181 gyermek – közülük húsz elsős 
– kezdte meg a tanévet. A tanév-
nyitót verses-zenés összeállítás szí-
nesítette, melyet Kutrovics Anikó az 
elsősök tanító nénije állított össze
A tantestületben Németh Dávid 
elnyerte a 3. osztály osztályfőnöke 
címet és a tolnay-s közösség új 
tagja Ágfalvi Ferencné, Éva néni, 
aki elsősorban az elsősök napközis 
tanítónénije lesz.
Iskolánk az idei évben is megren-
dezi a hagyományos versenyeit, 
először szeptember 28-án. 

Kósáné Farkas Mária
igazgató

ISKO
LÁK
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Ledvicei barna szén bevezető áron bruttó 5600 Ft / q 
Fabrikett 850 Ft / 10 kg, 10 darab vásárlása esetén 10 % engedmény!

            1490 Ft / 15 kg,   5 darab vásárlása esetén 10 % engedmény!
(Az akció 2018. szeptember 30-ig illetve a készlet erejéig érvényes!)      

Árpád-házi Szent Margit Gim-
názium
„Megérettünk – megmérettünk” 
leérettségizett az első végzős évfo-
lyam. Különleges év az idei, intéz-
ményünk falai között kerek hetven 
évvel ezelőtt rendeztek érettségi-
nek megfelelő vizsgát a Domonkos 
Nővérek.
Végzős évfolyamunk diákjai mel-
lett többen éltek az előrehozott 
érettségi vizsga lehetőségével. A 
fiatalok 42 szóbeli és 48 írásbeli 
feleletben adtak számot tudásuk-
ról. A megszületett 50 vizsgajegy, 
amelynek 4,8 az átlaga. A 12. 
évfolyam tanulóinak egyharmada 
emelt szintű érettségi vizsgát tett 
magyar, matematika illetve német 
nyelv tantárgyakból. Mindegyikük 
5-ös eredményt ért el. Végzőseink 
30%-a kitűnő érettségi bizonyít-
ványt kapott.
Nyár végén az Oktatási Hivatal 
közzétette az érettségi statisz-
tikát, továbbá eldőltek a felső-
oktatási felvételi ponthatárok. A 
négyévfolyamos gimnáziumok 
eredményeit tekintve az országos 
70%-os és a megyei 75%-os át-
lagnál is jelentősen jobban, 85%-
ra teljesítettek diákjaink a vizsgá-
kon.
Egy tanuló kivételével min-
den érettségizőnk rendelkezik 
legalább egy középfokú nyelv-
vizsgával. A felkészítést tanítási 
időben, alacsony létszámú csopor-
tokban és fakultációkkal oldottuk 
meg. Ezekkel az eredményekkel 
minden továbbtanulni szándé-
kozó végzősünk sikerrel beju-
tott a felsőoktatásba, 75%-át 
az első megjelölt helyen, 25%-át a 
második helyen vették fel a válasz-
tott egyetemre.
Munkánkkal továbbra is szeretnénk 
rászolgálni a szülők és diákjaink 
bizalmára, hogy tudásban, ember-
ségben és felelősségben felnőtté 
érett diákok hagyhassák el isko-
lánkat.

Polnisch Attila igh.
*

Jurisich Miklós Gimnázium
Minden tanév új és új kihívásokat 
tartogat. A kőszegi Jurisich Miklós 
Gimnázium szellemisége és ér-
tékrendje azonban változatlan és 
állandó. Éppen ezért fontos, hogy 
minden diák és tanár magáénak 
vallja az elmúlt tanévek érdemeit is!

A tanévzárót követően két héten 
át tartott a három végzős osztály 
érettségi vizsgája. Örömmel jelen-
tem, hogy az elmúlt tanévben 85 
végzős diákunk tett sikeres rendes 
érettségi vizsgát. 24-en előreho-
zottan, egy-egy volt tanulónk pedig 
szintemelő illetve ismétlő érettségi 
vizsgát tett. Mindösszesen 481 
tantárgyi vizsgát teljesítettek gim-
náziumunkban a jelöltek az alábbi 
eredményekkel: 281 jeles, 134 jó, 
52 közepes, 9 elégséges. Az átlag: 
4,44. Kiemelkedőek az eredmé-
nyek abból a szempontból is 17 
kitűnő és 15 jeles (az az egyetlen 
négyes az osztályzatok között) szü-
letett. Ők teszik ki a bizonyítványt 
szerzők 37%. A felkészülés, felké-
szítés eredményességét jelzi, hogy 
a vizsgabizottságok összesen 97 
tantárgyi dicséretet rögzítettek a 
jegyzőkönyvekben. Külön örvende-
tes, hogy a 85 végzős tanuló össze-
sen 54 középfokú és 38 felsőfokú 
komplex nyelvvizsgával rendelke-
zik. Közülük 94% felvételt nyert az 
általa (többségében az első helyen) 
választott egyetemre, főiskolára 
vagy OKJ-s képzésre. Bízom to-
vábbi a sikerükben és minden jót 
kívánok nekik! 
2018 szeptemberében 92 új diák 
kezdi meg tanulmányait iskolánk-
ban, akiknek közel fele kollégista. 
A Nyugat-Dunántúl több te-
lepüléséről, első sorban Vas 
megyéből érkeztek hozzánk, 
Kőszegre. Abba a városba, 

amelynek polgárai 1908-ban 
szükségét érezték annak, hogy 
új épületet emeljenek a város, 
akkor már 231 éves gimnáziu-
mának. Most mi újítjuk meg ezt 
az épületet! A munkálatok csak 
az első félév befejeztével zárul-
nak majd le. Meggyőződésem, 
hogy az iskola ereje nem a fa-
lakban van, ám a komfortosabb 
környezet biztosan segít majd 
nevelési céljaink elérésében!

Keszei Balázs
*

Kőszegi Evangélikus Szakgim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium.
Eredményesen zárta az elmúlt tan-
évet az iskola, 40 tanuló tett sike-
res érettségi vizsgát közép- vagy 
emelt szinten és 42 tanuló szerzett 
logisztikai és szállítmányozási ügy-
intéző, mezőgazdasági technikus, 
vendéglátásszervező, lovász, pin-
cér, szakács szakmai végzettséget. 
Büszkék vagyunk a kiemelkedő 
eredményeket elérő tanulókra: 
az ágazati logisztika tanulmányi 
versenyen 480 induló közül 9. 
helyezést elérő Csuka Erik (12. A) 
eredményére, Bokor Krisztina ki-
váló vendéglátásszervező szakmai 
vizsgájára, Ecker Tamás atlétika 
országos bajnoki és Hámori Luca 
ökölvívó sikereire! Szelinger Anna-
mária (10. A) mezőgazdasági tech-
nikus tanuló országos I. helyezést 
ért el az évente megrendezésre ke-
rülő Guba Sándor Emlékversenyen 

Kaposváron. A „Mindent a lovakról” 
országos versenyen 170 csapat kö-
zül a TEKI-s csapat a 2. helyezést 
szerezte meg.
Vidáman köszöntötték egymást a 
tanárok is az első iskolai napon. 
Számukra – jóval a tanévnyitó 
előtt – tanári csendesnappal, lel-
ki ráhangolódással indult az év. A 
tanévnyitó Veni Sancte ünnepen 
kilencedikes tanulóink áldásban 
részesültek. A lelkésznő beiktatta 
tanári hivatalába Bozóki-Takács 
Zsuzsanna tanárnőt. 
Az idei tanév megújulást hoz a 
sport terén. A tanulók a heti kö-
telező órák mellett délután 6 di-
áksportkör közül válogathatnak. A 
duális képzés erősítése érdekében 
tárgyalásokat tervezünk a gazdál-
kodó szervezetekkel. Megtettük a 
kezdő lépéseket a felnőttképzés 
újraindítása területén is. Terveink 
között szerepel az Árpád téri hom-
lokzat felújítása, 820 millió Ft-ból 
a KRAFT program megvalósítása 
a tankert, a kollégium és a lovar-
da együttesében. Megmutatjuk és 
figyelmébe ajánljuk a kőszegi és 
környékbeli diákoknak és szüleik-
nek, hogy iskolánk helyben kínál 
továbbtanulási lehetőségeket, piac-
képes szakmákat. Készülünk isko-
lánk jövőre esedékes 120 éves ju-
bileumának méltó megünneplésére.
Eredményes tanévet, szép élmé-
nyeket kívánok!

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

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

Traditional Healthy Massage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utcanév: Hadik András
Az idén nyáron is érkeztek turisták 
Kőszegre az ország több pontjáról. 
Minden egyes szíves szállásadónak, 
vendégfogadónak, szolgáltatónak 
és munkatársaiknak is csak köszö-
net jár helytállásukért a város és 
lakosai részéről A vendégek visz-
szajelzése a mérvadó, ebből több 
is érkezik a Natúrparkhoz, egyet 
közzé teszünk.
„Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani Önöknek a Helló nyár, 
Hétforrás piknik programjukkal 
kapcsolatban. Bükfürdőn nyaral-
tunk, ahol a fürdő területén egy 
kedves fiatalember, Kendik Péter 
zongorista invitálta a fürdőzőket a 
fent említett programra. Szombati 
napon részt vettünk ezen a cso-
dálatos rendezvényen. A gyalogos 
túrát Schwahofer Gusztáv tanár úr 

vezette profi módon, mint Kőszeg 
lokálpatriótája. Nagyon élvezetes 
volt, sok-sok ismerettel bővült a 
tudásunk. A gyalogos túránk vé-
gét jelezte, amikor a Hétforrásnál 
kellemes zongora játék lengte 
be a völgyet. Elvarázsolva, hideg 
forrásvizet iszogatva, relaxáltunk 
ezen a csodálatos helyen. Fény-
képeket és filmet is készítettünk 
a helyszínen, melyet többször is 
megnéztünk, hogy újra és újra 
átélhessük ezt a katarzist. Kérem, 
tolmácsolják a fent említett két 
Úrnak a köszönetünket. Önöknek 
pedig további jó munkát és sok-
sok hasonló élményt nyújtó prog-
ramszervezést kívánunk, hogy 
minél több ember felfedezhesse 
Magyarország szépségeit. 

Tisztelettel: L. P. Szolnokról”

Egy turista levele
2004-ben lett a Királyvölgy egyik 
utcája, megközelíthető a Festetics 
Imre utcából, a parkolótól.
Gróf futaki Hadik András (Csallóköz, 
1710.09.16. – Bécs, 1790.03.12)
Kisnemesi család harmadik gyer-
mekeként született, s a kőszegi 
bencés gimnáziumi évek után lépett 
katonai pályára. Karrierje gyorsan 
ívelt, 1762-re már a császári főse-
reg parancsnoka volt. A történelem 
leghíresebb huszárcsínye fűződik a 
nevéhez. 1750 októberében 4320 
válogatott magyar huszárral elfog-
lalták Berlint, Nagy Frigyes porosz 
király fővárosát. Hat nap alatt, csak 
éjszakai meneteléssel értek Berlin-
hez, miközben a gyalogságot a hu-
szárok mögé ültetve szállíttatta. A 
városi tanács nem vette komolyan 
a sereget, de a fergeteges roham és 
győzelem után Hadik András tete-
mes sarcot szedett be. Csak 1! napot 
tartózkodott Berlinben, és hat po-
rosz zászlót, – s Mária Terézia részére 
személyes ajándékként – két tucat 
női kesztyűt hozott, amelyekre a vá-
ros címerét hímeztette. Nagy Frigyes 

hiába küldött felmentő csapatokat, 
a bátor sereg erőltetett menetben, 
nagy kerülővel visszaindult Sziléziá-
ba. A sereg, pihenés nélkül menetelt, 
és bár oldalvédje többször is össze-
ütközött a porosz huszárokkal, végül 
szerencsésen megérkeztek a Habs-
burg ellenőrzés alatt álló területre. 
Hadik vesztesége 88 ember és 57 
ló volt, ezzel szemben Berlinből 425 
porosz hadifoglyot hozott magával. 
A porosz királynak ez óriási szégyen 
volt, ellenségeinek pedig nevetség 
tárgyául szolgált. Hadik Andrást a 
tettéért a Mária Terézia-rend nagy-
keresztjével tüntették ki, s hatalmas 
birtokokat, grófi rangot kapott.
A volt Bencés Gimnázium helyén 
emléktábla is őrzi Hadik András 
nevét.

Plechl Ildikó

Ferenc József császár. Szeptember 15-én a diáksé-
tányon ismét a Kőszegi sört kínálták a jelentős ven-
dégseregnek késő éjszakáig. Meggiet a Graveyard 
Avenue osztrák zenekar kísérte. A várfalon plakátok 
hirdették, hogy 125 éve,  1893. szeptember 17-én a 

kőszegi pályaudvaron Ferenc József császár  fogadta  
II. Vilmos német császárt. Diadalkapukon át haladt 
a magyar király és kísérete a katonai alreáliskolába, 
a szálláshelyre. A következő napokban tartották Kő-
szegen és környékén a 140 ezer fős hadgyakorlatot.
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Kiseški dio pišačev

Gradišćanski  Hrvati u Celju
Po prvi put u 1923. ljetu su skupno hodočastili 
Gradišćanski Hrvati u Celje. Ljetos tomu 95 ljet 
kasnije  22. augustuša su se vjerniki  krenuli  na 
ovo vjerko putovanje. Iz Kisega blizu osamde-
setimi su si zeli u ruke pišačke batice da se i na 
ov način s tijelesnim i duševnim prominjenjem 
približuju Majki Božjoj Celjanskoj. Na putu pra-
tila ih je afrička vrućina, a od  petka  tiha ili jača 

godinica. Na pomoć su im bili mikrobusi, ki su 
im prtljage nosili pri putu. Jedan od njih je došao  
iz Dušnoka s prijateljskim podupiranjem pišačev  
Janosa Hevizi i Petra Tamaško. Vjerniki iz kise-
žanske okoline pod vjerskom peljačtvu Štefana 
Dumovića, farnika u mirovini, otpodne u 5 ura 
su zahvalnom molitvom stali pred milosnim ol-
tarom. Pozdravio ih je u ime celjanske fare su-

perior Michael Staberl. Za malim  pofriškanjem i 
odmaranjem putniki  su se pripravili na svetačnu 
sv. mašu, koj je bio glavni celebrant gosp. biškup 
mons.mag. dr Egidije Živković.Naprik se je zela 
od cogrštofske fare i Putujuća Celjanska Marija 
da se drugim danom naprik daje na jedno ljetno 
čuvanje u Pinčenu dolinu, prvič u Nardu. Ophod 
sa svićami zbog neugodnoga vrimena džao se je 
u Baziliki, odakle je ovo veliko mnoštvo vjerni-
kov po svečevanju moglo nositi u svoje ognjište 
radost i mir vjere.
Augusztus 24-én Kőszegről indult egy közel 
80 fős gyalogos zarándok csoport Mariazellbe. 
Testi és lelki megpróbáltatásokkal járultak 
a Szűzanya oltárához, majd horvát nyelvű 
imával, valamint szentmisével köszöntötték, – 
kérve további támogatását.

Marija Fülöp HuljevKiseški dio pišačev

Šandor Petković, peljač kiseške grupe s 
prijatelji iz Dušnoka

Trauernachricht
Több százan vettek búcsút Heinek Ottótól, 
és rótták le kegyeletüket szeptember 6-án 
Budapesten, a Farkasréti temető Makovecz 
kápolnájánál. A Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata elnöke augusz-
tus 20-án 58 éves korában hunyt el hosz-
szan tartó, súlyos betegség után. Családja, 
barátai és kollégái mellett Áder János köz-
társasági elnök, a hazánkban élő nemzeti-
ségek ügyét segítő közéleti személyiségek 
és a magyarországi német közösség tagjai 
búcsúztatták. 
Heinek Ottó 1960. február 6-án született 
Mohácson. Általános iskolai tanulmányait szülő-
falujában, Borjádon végezte. Pécsett, a Leőwey 
Klára Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozatán 
érettségizett. A sorkatonai szolgálat teljesítését 
követően német és magyar szakos tanári dip-
lomát szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 
Ezt követően a magyarországi németek heti-
lapjának munkatársa volt, eközben belpolitikai 
szakirányú újságírói másoddiplomát szerzett. A 
rendszerváltást követően a Miniszterelnöki Hiva-
talhoz került, ahol a Nemzeti Etnikai és Kisebb-
ségi Hivatalnál kormánytanácsosként dolgozott, 
majd főosztályvezetővé, végül a hivatal elnök-
helyettesévé nevezték ki. 1999-ben választották 

meg a Magyarországi 
Németek Országos 
Önkormányzata el-
nökévé, tisztségében 
újra és újra megerő-
sítették. Nagy hozzá-
értéssel egyengette a 
hazánkban élő német 
közösség útját, irányí-
tásával a számtalan 
egyéb eredmény mel-
lett országszerte meg-
erősödtek a német 
önkormányzatok és 
civil szervezetek, ön-
állósodtak és fejlődtek 
az oktatási intézmények; a vezetése alatt szüle-
tett meg az országos német önkormányzat stra-
tégiája, eközben pedig 
erősödtek a hazánkban 
élő további nemzetisé-
gekkel, valamint a más 
német kisebbségekkel 
való kapcsolatok. Mun-
kássága megkoroná-
zásaképp 2018-ban 
német nemzetiségi kép-
viselő kerülhetett a Ma-
gyar Országgyűlésbe. 
A gyászszertartáson el-

sőként dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet, a Magyarországon 
élő nemzetiségek jogainak vé-
delmét ellátó biztoshelyettes 
mondott búcsúbeszédet. 
A budapesti Német Nagykövet-
ség nevében Klaus Streicher 
követtanácsos méltatta az el-
nök személyét és életművét. 
Megható beszéddel búcsúzott 
Dr. Józan-Jilling Mihály, az 
országos német önkormányzat 
közgyűlésének tagja is, akit 
több évtizedes szoros barátság 
fűzött az elnökhöz. 
Heinek Ottó emlékét a Ma-

gyarországi Németek Országos Önkormányzata 
kegyelettel megőrzi. 

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szerviz

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

17
85

94

Bővítettük szolgáltatásainkat.

Kerti gép javítása mellett 
építőipari gépek javítását 

is vállaljuk. Rövid 
határidővel, garanciával.

Benzinmotoros áramfejlesztők, 
lapvibrátorok, vízszivattyúk, döngölők.

LAKI KeRti 
gép
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Huber László polgármester sze-
mélyesen köszöntötte Potyondi 
Lászlónét szeptember 12-én, 
az asszony 90. születésnapja 
alkalmából.
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Erdélyben járt a Hajnalcsillag
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
júliusban Erdélyben járt. Utunk 
során rengeteg felejthetetlen él-
ményben volt részünk. 
Ellátogattunk  Parajdra a sóbányá-
ba, Bánffyhunyadra egy csodála-
tos 16.sz-ban épült templomba. 
Sétáltunk a Békás-szorosban, 
csónakáztunk a Gyilkos tavon, 
ellátogattunk Székelyudvarhely-
re. Imádkoztunk Mária lábainál a 
Kegytemplomban, majd pedig a 
Jézus Hágón keresztutat járva ju-
tottunk fel a Salvator kápolnához. 
Innen kitárult előttünk a Nyereg, a 
Hármashalom oltárral, ahol évről 
évre a híres Csíksomlyói búcsút 
rendezik. 
Kirándulásunk lélekemelő perce-

iben a Madarasi 
Hargitán, 1800 
méter magasban 
katolikus pap ké-
szülődött zarándok 
csapatának egy 
szentmisét tartani. 
Volt szerencsénk 
ezen részt venni.  
Lélekben feltöl-
tődve indultunk 
tovább, a Gyime-
sekben egy kicsit 
betekintést nyer-
hettünk az ottani 
magyarok életébe. 
Részt vehettünk 
egy vasárnapi 
szentmisén, amely 

után Szilveszter Imre plébános úr 
finom ebéddel vendégelte meg 
kis csapatunkat. Ellátogattunk az 
ezeréves határhoz, felmásztunk a 
Rákóczi vár romjaihoz, megnéz-
tük az utolsó magyar bakterházat, 
sajnos csak kívülről. A gyimesi 
emberek vendégszeretetében ré-
szesültünk Tankó Imrééknél. Be-
tekintést nyerhettünk életükbe, és 
abba is, miként gondozzák állatai-
kat a gyimesi csángó magyarok. A 
kirándulások része volt a jó kedv, 
az éneklés és a tánc.
Erdélyi látogatásunkkal egy álom 
valósult meg. Köszönjük Anikó 
néninek és Laci bácsinak, hogy 
megszervezték. Testközelből is 
megismertük azokat a tájegysé-
geket, amelyek táncait táncoljuk, 
népdalait énekeljük.

Nagy Evelin 

Színekkel – Sopronból
Már most körvonalazódik a terv, 
amely szerint a jövő évben újra 
biennálét rendez a Csók István Mű-
vészkör. Már az is „hivatalos” hír, 
hogy várhatóan itt lesznek azok a 
soproni alkotók, akiknek a képeiből 
szeptember 1-jén nyílt kiállítás a 
Hotel Írottkőben. 
A szépszámú érdeklődő társaságá-
ban Keresztény Richárd és Palcsó 
Julianna köszöntötte a látogatókat. 
Ilon Gábor – önmagát nem megha-
zudtolva – nyitotta meg a kiállítást. 

„Egy település az Alpok előterében, 
a Soproni-hegység lábánál, az Ikva 
partján. A világhírű burgstalli kora 
vaskori, alakos urnák lelőhelye, a 
több ezer éve létező kereskedelmi 
és közlekedési folyosó a Borostyán-
kő út mellett” – vezette fel Sopron 
és a soproni művészcsoport bemu-
tatását. (Szeptember 22-én Gódor 
József viszonozza a meghívást a 
Várgalériában, Hazám Magyaror-
szág – Otthonom Európa címmel.)
Mint megszoktuk a művészkörtől, 
ezen a délutánon sem maradt 
magára a képzőművészet. Az ese-
mény kedves színfoltja volt, ami-
kor Fodor Gábor fuvolajátékával 
bevonta a közönséget.  
Aki arra számít, hogy valamifé-
le tematika szerint elrendezett 
képeket láthat az aulában, az 
csalatkozni fog. Az egyetlen „ren-
dezőelv” a soproni kötődés és a 
művészet szeretete. Ez azonban 
elégnek bizonyul, amikor arra 

vagyunk kíváncsiak, „hol tart” a 
szomszéd vár „csapata”. A témák 
és az eszközhasználat sokfélesége 
jellemzi az összeállítást. A nyo-
matoktól a hagyományos olajké-
peken át a ceruzarajzig lát hatjuk 
a technikák avatott képviselőinek 
munkáit. Több alkotást is ki lehet-
ne emelni, de talán a legfigyelem-
reméltóbbak a színpompás, mégis 
elegánsan „finom” akvarellek. 
A  –  szó szerint  –  színes felho-
zatal még érdekesebbé fog válni, 
ha valóban sor kerülhet egy újabb 
nagyszabású városi rendezvényre, 
a tervezett biennáléra, ahol már a 
kőszegi egyesületek is felsorakoz-
tathatják legújabb műveiket. Bizo-
nyára akkor is igazolható lesz Ilon 
Gábor megállapítása: „A település 
és a táj kötelezi és meghatározza a 
művészt!” „Bizonyosan a párhuza-
mosságok miatt is baráti a két civil 
művészeti egyesület között a kap-
csolat. Ez itt és most – ahogy már 
talán négy évvel ezelőtt is – egy 
kiállításban nyilvánul meg.” 

Tóthárpád F.

KME + KUKMA
„Festészet és lencse” – hirdeti 
a meghívó a Kőszegi Művészeti 
Egyesület augusztus 31-én meg-
nyitott kiállítását. Kőszegen nem 
első alkalommal vendégeskedik a 
KUKMA nevű osztrák alkotócso-
port. Tagjaik közül többen a helyi 
egyesület tagjai is. A KME ezúttal 
az ő munkáikból állította össze a 
lovagteremi tárlatot. 
Dr. Lőrincz Zoltán elnök és Ger-
hard Krutzler, a KUKMA csoport 
tagja, a KME alelnöke köszöntötte 
a megjelenteket és a művészeket, 
akiket egyenként be is mutatottak. 
Az alkotók: Blagusz Stefan, Cejka 
Sonja, Ehm Erhard, Grünauer 
Heinz, Nachtnebel Erna, Radostics 

René és Resch Evilyn.
Mint a gyűjtemény címe mutatja, 
festmények és fotográfiák kerültek 
a falakra. Különböző méretű és 
témájú alkotásokat láthatunk egy 
hónapon át, egészen szeptember 
30-ig. Klasszikusokat idéző képi- 
és színvilágú képekkel találkoz-
hatunk, de finom vonalvezetésű 
tusrajzok és az állandó mozgás-
ban lévő színek forgatagával vi-
lágító festmények ugyanúgy jelen 
vannak a lovagterem válogatott 
anyagában, mint a kerítéseken és 
a határokon (lehetőségeken?) túl-
mutató, betekintést (rá/meglátást) 
engedő és bíztató fotók. 

TáF.

AJÁNDÉKMŰSOR
 A ZENE és az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából 

OPERETT ÉS NÓTA EST
2018. október 1-jén (hétfő) 17.00 órai kezdettel a Jurisics vár 
lovagtermében. Fellépnek: DEMETER ZSUZSA és KIS DÓRA
A belépés díjtalan! A szünetben büfé!
Az előadásra csak a szép korú kőszegi lakosokat várják!
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Négy kispap
Szeptember 8-án a kőszegi Szent 
Imre Missziósházban szép ünnep 
zajlott. A missziósok Szűzanyánk 
születésnapjának megünneplése 
mellett a verbita rend alapításának 
143. évfordulójáról is megemlé-
keztek. Még szebbé vált a fiatal 
szerzetesek újbóli fogadalomté-
telével. Mindez jelzi a közösség 
életképességét is a jövőben.
Négyen tettek fogadalmat arra, 
hogy tisztaságban, szegénység-
ben és engedelmességben élnek 
a következő időszakban az Isteni 
Ige Társasága szabályai szerint. 
Az ünnep külön érdekessége volt, 
hogy mind a négy kispap Európán 
kívülről származik. A két indonéz, 
Yulius Klau és Aloysius Gonzaga 
Sudarman egy-egy évre újította 
meg fogadalmát, a két kongói, 
Fabien Mawasala Mbela és Albert 
Ngamba Mungwala pedig ta-
nulmányaik végéhez közeledve 
örökre elköteleződött. Minthogy 
ezzel az aktussal az ideiglenes 
fogadalmasság hosszú időszakát 
és lassan-lassan a teológiai ta-

nulmányokét is a hátuk mögött 
tudhatják, Fabien és Albert testvé-
rek egy csodálatos lingala nyelvű 
hálaénekkel mondtak köszönetet 
a Mindenhatónak kegyelméért és 
segítségéért.
Ők és a tavaly örökfogadalmat tett 

Az édesanyákért
Augusztus 25-én, szombaton ötödik 
alkalommal indította az „1ÚTON” 
nevet viselő nemzetközi zarándok-
napot a Mária Út Egyesület és a 
Mária Rádió.  A fővédnökséget Erdő 
Péter bíboros, prímás, valamint No-
vák Katalin család-, és ifjúságügyért 
felelős államtitkár vállalta.
Ebben az évben az édesanyákért 
zarándokoltunk, imádkoztunk és 
hoztunk értük kisebb–nagyobb ál-
dozatot. Dr. Székely János megyés-
püspök imába foglalta édesanyákról 
szóló gon dolatait, amelyet a zarán-
dokúton és a záró szentmisén is el-
mondtunk.
Az „1ÚTON” zarándokút szólt 1400 
km-en át Máriacelltől Csíksomlyóig, 
különféle nemzetiségű és világné-
zetű emberek részvételével. 

Kőszeg idén is részt vállalt ebben 
a közösségeket fejlesztő zarándok-
latban. A Jézus Szíve-templomtól 
három csoport indult el.
Az „babakocsis csoport” a jelölt Má-
ria Úton az első stációig zarándokolt. 
A másik csoport Bo-
zsokról indulva ért Kő-
szegre, majd Máriacell 
felé vette útját, egy 
futó (Giczy József) és 
hat kerékpáros rész-
vételével. A legtöbben 
Ólmodot, a Peruska 
Mária-kápolnát érint-
ve indultak Csepregre. 
Útközben csatlakoztak 
hozzánk a Kőszegfalva, 
Horvátzsidány, Peresz-
nye, Zsira, Répcevis, 

Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Simaság 
falvakból érkezett hívek. Elénk jött a 
csepregi zarándokokkal Finta József 
plébános, aki a záró szentmisét Ko-
vács Richárd atyával tartotta.
Köszönet Istennek, hogy együtt 
zarándokolhattunk minden édes-
anyáért.

György

Szupergyors, korlátlan adatforgalmú Internet!

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

A tájékoztatás nem teljes körű. Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Áfa csökkenés!!!

START 
díjcsomag

10M
díjcsomag

15M
díjcsomag

20M
díjcsomag

30M
díjcsomag

Hűségidő 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év

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

A csatlakozási 
pont kiépítésének 
(végberendezés 
elhelyezésének) díja

10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft

Megrendelés: +36 30 181-2500

Ü
zl

et
ei

nk

Elmer Hernandez, aki a Fülöp-
szigetekről érkezett hozzánk, ok-
tóber 6-án a budatétényi Názáret 
Missziósház udvarán rendezendő 
szentmisében Németh László nagy-
becskereki verbita megyéspüspök 
atya kezéből elnyerik a diakonátus 

szentségét is. Az év folyamán 
mindhárman diakónusi gyakorlatot 
végeznek, hogy jövőre ki-ki a maga 
hazájában elnyerhesse az áldozó-
papság szentségét, és így térhesse-
nek vissza. Isten segítse őket ebben 
és élethivatásukban!
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Évadzáró
Elszállt a nyár, az Ostromnapok is 
feltárta személycserés meglepeté-
seit, de ahogyan a napsütés vissza-
visszaidézi a nyarat, az emlékezet-
ben fel-felvillan a Kőszegi Várszín-
ház egy-egy emlékezetes pillanata. 
„Kitett magáért” az évad, hiszen 
négy bemutatóval is büszkélked-
hetünk. Mintha az égiek is hálásak 
lettek volna, esőnap nélkül foly-
hatott az előadások sora. (Csak – 
mert az előrejelzés figyelmeztetett 
– „A sevillai borbély”-t költöztették 
június 28-án a lovagterembe.) A 
kedvező időjárás a látogatottságon 
és a bevételen is megmutatkozott.
„A kitűzött szakmai célunkat meg 
tudtuk valósítani – mondta az igaz-
gató, Pócza Zoltán. Úgy gondolom, 
nagydolog, hogy négy bemutatóval 
álltunk a közönség elé. Kiemelen-
dő: a Hajmeresztő című produkció-
ban olyan műfajt sikerült színpadra 
vinni, amelynek segítségével fiata-
lokat tudtunk behozni.” 
A cél az volt, hogy a 20-as, 30-as 
korosztályt is bevonják a kőszegi 

nyári színházi esték hangulatába, 
olyanokat, akik talán nem rend-
szeres színházba járók, de egy ilyen 
darabbal (zenés, bűnügyi vígjáték) 
sikerülhet felhívni a figyelmüket. A 
szándék realitássá vált. Az újszerű 
rendezői megoldással dolgozó, a 
manapság olyan jól hangzó, inter-
aktív módon építkező darab híre 
hamar elterjedt. Szórakoztató szín-
házi előadás volt, amiben a nézőket 
nemcsak megszólították. Javaslata-
ikkal a rendezésbe, az események 
folyásába is beleszólhattak. A régi-
ek mellett új színészeket (Ulmann 
Mónika, Kálid Artúr) zárt a szívébe 
a közönség, és ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy az új rendező, 
Göttinger Pál Victor Rosettiként is 
színre lépett, hogy kézben tartsa az 
események irányítását.
Az „Estimese” (Mesebolt Bábszín-
ház) is különlegességet hozott. Az 
elmúlás témáját dolgozták fel úgy, 
hogy a látottak sokakat személy 
szerint is megérintettek. Vinnai 
András Vojágere (Dekk és Füge) 
Kőszegről indult, de játsszák a Jurá-
nyi Produkciós Közösségi Inkubá-
torházban Budapesten is. „Fontos, 

hogy ezek a kísérletező előadások 
is megszólaljanak” – mondta az 
igazgató. 
A kortánc táncest egyszeri, meg-
ismételhetetlen előadása két pro-
dukcióval: a férfi-nő (Fejes Ádám 
és Hofmann Adrienn) keserédes 
kapcsolatról szólt, amihez csat-
lakozott az Árnyak című előadás 
adaptációja (Gergye Krisztián Tár-
sulata), ami pedig a hatalomhoz 
való viszony témájáról mesélt a 
tánc nyelvén.
Az elmúlt több mint 35 év és az 

idei négy bemutató a Kőszegi Vár-
színházat a jegyzett teátrumok közé 
sorolja. Az igazgató ott volt Tatabá-
nyán a Magyar Művészeti Akadé-
mia és a Magyar Színházi Társaság 
Színházi évadnyitóján. „Örömteli 
volt találkozni a szakemberekkel, 
művészekkel, rendezőkkel. A kő-
színházak a szabadtéri- és báb-
színházak mind ott voltak. Jó volt 
érezni az elismerést, ami rólunk, a 
kőszegi színházról szól!” – nyilat-
kozta Pócza Zoltán.

Tóthárpád F.

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. 
szeptember 10. és 2018. október 31. között. 

*Ajánlatunk a kijelölt üzletünkben, 2018. október 31-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 87 434 302

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
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Könyvtári hírek
      
Szeptember 4-től újra hosszabb nyitvatartási időben vehetők igénybe 
a könyvtár szolgáltatásai és a gyermekrészleg szombaton is nyitva tart 
8.30–12.00 óráig.
Szeptember 18-21-ig Vásár lesz a selejtezett dokumentumokból a 
könyvtár földszintjén. Az érdeklődők kedden, szerdán és pénteken 8.30-
17.30-ig, csütörtökön 19.00 óráig válogathatnak. 
Rendezvény: 
szeptember 20. (csütörtök) 17.00: Olvasókör. Téma: Nyári olvasmányok 
szeptember 22. (szombat) 10.00: Diakuckó óvodásoknak és kisisko-

lásoknak
szeptember 26. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház
szeptember 27. (csütörtök) 17.00: Egészség, avagy egész-ség? Le-

hetőség sejtszinten történő regenerálódásra, életminőségünk javításá-
ra. Előadó Balázs Attila, egy nemzetközi egészségprogram magyar-
országi képviselője.

szeptember 27-28. (csütörtök-péntek) délelőtt: Népmese napja óvo-
dásoknak hagyományos mesemondással. 

október 8. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub az 1. emeleten, Kézi-
munka-kör a 2. emeleten.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK október 2-7.
október 2. (kedd): Ami a könyvekben maradt. Könyvjelző-kiállítás 

nyílik a gyermekrészlegben.
október 2-3. (kedd-szerda) délelőtt: Népmese napja óvodásoknak ha-

gyományos mesemondással. 
október 4. (csütörtök) 17.00: Az Örök tél című  film vetítése, azt kö-

vetően beszélgetés Elrabolt életek, magyarok a Gulágon címmel. 
Vendégeink Menczer Erzsébet a SZORAKÉSZ elnöke és Murai And-
rás emlékezetkutató. 

október 5. (péntek): Ifi olvasókör. Téma: Könyves játékok.
október 6. (szombat) 10.00: Játékos családi vetélkedő. 
október 7. (KÖNYVES VASÁRNAP): Rendkívüli nyitva tartás 14-18 

óráig! Beiratkozás 50% kedvezménnyel!
     16.00: Legszebb kincs a barátság. Zenés mesejáték óvodásoknak 

és kisiskolásoknak a Tihanyi Vándorszínpad előadásában.

Felhívás
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kikapcsolódásra vágyó, játszani 
szerető 4-5 fős családi csapatok jelentkezését várja a 2018. októ-
ber 6-án, szombaton 10.00 órakor megrendezésre kerülő Játékos 
családi vetélkedőre! A csapatban legalább egy felnőtt családtagnak 
lennie kell, aki előzetesen benevezi a játékosokat, valamint két-három 
14 év alatti gyermeknek. Jelentkezés személyesen vagy e-mailben 
(chernel@gmail.com) szeptember 29-ig!

Programajánló
      
Szeptember 22-23. Autómentes Nap és 10. Citycross Verseny  
Szeptember 24-25.  iASK Nemzetközi Konferencia – lovagterem     
Szeptember 26.  17.00 – A Biblia növényei és a körülöttünk 

élő rokonaik – Keszei Balázs előadása a láto-
gatóközpontban

Szeptember 28.   11.00. Új tűzoltóság avatása – Liszt F. u. 30.
Szeptember 28.   17.00–22.00 Kutatók éjszakája – Európa 

Ház, Zwinger
Október 1.  Idősek és a zene világnapja – Jurisics vár
Október 5. Aradi vértanúk napja – Nemzeti Gyásznap 

 – temető
Október 6.  7.00–12.00 Búcsúznak a madarak! Madár-

megfigyelés és madárgyűrűzés az Abért-tónál
Október 6.  14.00–17.00 Állatok világnapja a Chernel-

kertben
Október 6. 18.00 Dumaszínház Tévélaci – HadháziLászló 

önálló estje
Október 9. 10.00 és 13.30 Gyerekszínházi Bérlet – Vi-

lágszép nádszál kisasszony /Magyar Népmese 
Színház/

Október 12.            150 éves a Domonkos Rendi Nővérek misz-
sziója – lovagterem

Október 13-14. Velemi Gesztenye Napok   
Velem    

Október 15. Bajnok képek – Hemző Károly sportfotói 
kiállításmegnyitó – lovagterem

Október 18.  17.00 „Amit lát mindenki, és nem lát senki” – 
Simon Attila fotográfus kiállításának meg-
nyitója és „Élményeim Amerika 11 nemzeti 
parkjában” című vetített képes előadása a 
látogatóközpontban.

Október 20. Írottkő 70
Október 21-22. Natúrpark Ízei-Orsolya-napi Vásár 

Látványos bringaverseny
Szeptember 23-án vasárnap a 11 órai harangszóra startol a jubileumi 
belvárosi mountainbike körverseny, a 10. Perfect Change – Metex’05 
CITYCROSS KŐSZEG. Egy órán át, a belváros rejtett és technikás zugain 
keresztül kerekeznek a versenyzők. A mesterségesen épített akadályokkal 
is meg kell birkózni a bringásoknak, a legtöbb kört teljesítő lesz a nap és 
a város bringás hőse! 
Előző nap, szeptember 22-én (szombat) délelőtt a gyermekeké lesz a fő-
szerep, 9.00 órától a Minicitycross Kőszeg futamain kóstolhatnak bele az 
extrém kerékpározás világába. A 8 év alattiak a rendőrkapitányság által 
felállított akadálypályán, a nagyobbak a vasárnapi pálya Fő téri szakaszán 
lévő néhány akadályát is kipróbálhatják. Mindkét nap az európai mobili-
tási hét támogatásával zajlik, népszerűsítve a kerékpározást.
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Anyakönyvi hírek
Születések: Csárdi-Braunstein János és Petkes Viola Lilla lánya Eu-
génia Amália, Pfeiffer János és Horváth Alexandra fia Szebasztián, 
Csukovics Ármin és Muik Dzsenifer fia Konor, Simon Ádám és Varga 
Renáta lánya Norina, Duralla Ferenc és Kovács Krisztina lánya Lia, 
Bozsodi Zoltán és Garisa Zsuzsa fia András, Bollák Ádám és Hortobágyi 
Dóra fia Ádám, Szabó Zoltán és Stefanich Ilona lánya Lea, Korényi Ru-
dolf és Horváth Viktória lánya Rozina, Szilágyi Márton és Győrfy Anett 
fia Márton, Erdélyi György és Dudás Edit fia Áron, Christoph Frühstück 
és Virág Estilla fia Christoph, Őri Norbert és Auer Helga Rita lánya 
Emilia, Lukács Dániel és Bartók Aliz fia Bence, Pápai László és Mersich 
Kitti lánya Dorina, Király Alexandra és Tóth Ádám lánya Zsóka Terézia, 
Lakics Zoltán és Haramia Nikolett fia Zénó, Görföl Szabina és Németh 
Gergő fia Mirkó, Szőlösi Evelin és Móricz Csaba lánya Maja, Wurst An-
tal és Németh Alexandra fia Antal Barnabás.

Házasság: Ganzer Krisztina Diána – Scherer Kálmán Csaba, Gáspár 
Anett Éva – Baranyay Bence, Gaál Helga – Horváth Zsolt, Sali Anett 
– Hergovits Csaba Péter, Milos Mónika Bernadett – Zsellér Krisztián, 
Kovács Dóra – Földesi János, Durst Hanna – Horváth Markus, Dóra Vi-
vien – Talabér Zsolt, Hegedüs Tamara – Tairovski Nusret, Bartók Eszter 
Kitti – Jung Jenő, Szájer Andrea – Buza János, Keresztes Hajnalka – 
Molnár Rudolf, Mayer Andrea – Biczó Péter, Kovács Eszter Anna – Béry 
Erik, Kovács Viktória – Kása István, Tóth Helga – Baranyai Zsolt Elem-
ér, Láng Henrietta – Dóka Balázs, Nagy Kitti – Márok Máté Csaba, 
Kercselics Orsolya – Regős Milán.

Halálozás:
Rácz Mihály Antalné szül. Csóka Erzsébet, Baán László, Direr Noémi 
szül. Tömő Noémi.

Múltidézés
„Jegyzőkönyv az 1868. augusztus 
23-án a szabad királyi város, Kő-
szeg városházájának nagytermé-
ben megtartott kőszegi tűzoltó-
egyesület alakuló közgyűléséről 
– Az eddigi ideiglenes elnök, H. 
M. Dr. Waisbecker Anton szí-
vélyes üdvözlő szavai után,  … 
hangsúlyozta a tűzoltó egyesület 
oly nagy fontosságú szerepét.”
’A megalakulást követően Kőszeg 
városa az egyesület igényeinek 
megfelelően átadta a tulajdonában 
lévő felszereléseket, és használatra 
felajánlotta számukra a városmajort.’ 
A fenti idézetek Tóthárpád Ferenc: 
Flórián katonái – A Kőszegi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület 150 éves tör-

ténete című könyvéből származik, 
a borítótervet Trifusz Péter készí-
tette. (Megvásárolható a tűzoltóság 
ügyeletén.)

Átadás
Szeptember 28-án 11 órakor 
adják át a Liszt Ferenc utcában 
elkészült új tűzoltólaktanyát.
Ünnepi beszédet mond Kontrát Ká-
roly államtitkár, Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, Erdélyi Krisztián 
tűzoltó dandártábornok és Huber 
László polgármester. Az ünnepsé-
gen közreműködik Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekara, Dance Jam 
Táncegyüttes, Hajnalcsillag Nép-
táncegyüttes, Jurisich Miklós Gim-
názium Kamara Kórusa.

Múltidézés és átadás

Megjelent a „Jurisich Miklós Gimnázium Értesítője” az intézmény 
2017/2018. tanévéről. Megszakítás nélkül immár a 20. alkalommal ve-
heti kezébe az olvasó az öreg alma mater évkönyvét, amely az idén is 
beszámol az elmúlt tanévről. Tartalmazza a diákelőadások, az ünnepi be-
szédek, az élménybeszámolók, és más egyéb információ mellett az összes 
osztály fényképeit, névsorát. Elérhető a gimnáziumban.

Figyelem! FORGALMI REND változás!
A szüreti rendezvények ideje alatt (szeptember 27–
30.) forgalmi rend változás lesz az érintett utcákban.
KÉRJÜK, FIGYELJE A KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁKAT!
Válasszon másik útvonalat!

SZEPTEMBER 28. péntek
17.00 rendezvénysátor – Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara 
17.30 rendezvénysátor (Károly Róbert tér) – hivatalos megnyitó, az 

első hordó bor csapra verése, közreműködnek a Kőszegi Tor-
nyosok

18.00 rendezvénysátor – Borkirálynő választás, Város Bora ered-
ményhirdetés

20.00 Fő tér – Fúvós Szerenád
21.30 rendezvénysátor – Ismerős Arcok 

SZEPTEMBER 29. szombat
10.00 Fő tér – Vendégzenekarok zenés fogadása 
12.00 éttermek – Jó ebédhez szól a ... fúvószene
14.00 a város utcáin – Szüreti Karnevál  
16.00 Fő tér, Jurisics tér – Fúvós térzenék
 Rendezvénysátor – művészeti csoportok bemutatói 
17.30 rendezvénysátor – Fúvós-show: Orosháza, Flattach, Kőszeg
18.30 Fő tér (csak jó idő esetén) – Globe, ARTrakció
19.30 Fő tér BE-JÓ Tűztáncosok – tüzes rock legendák 
21.00 rendezvénysátor – Szüreti Bál – Fáraó Együttes

SZEPTEMBER 30. vasárnap 
11.00 Jurisics tér – Fúvós térzene: Flattach
14.00 rendezvénysátor – Rosta Géza gyermekműsora
15.00 Fő tér – New Stihl Timbersports Show 2018. 
15.00 rendezvénysátor – Operett és Musical Gála – Jurina Bea és 

Szilinyi Arnold
16.00 rendezvénysátor – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Tulipánt 

Zenekar 
17.00 rendezvénysátor – ATARU Taiko
17.00 Fő tér –  Vintage  
19.00 rendezvénysátor – Ocho Macho koncert

A rendezvény ideje alatt a Károly Róbert téren Vidámpark,
ételkülönlegességek, bor és pálinka stand várja a kedves látogatókat! 

A Fő téren és a Jurisics téren kézműves kirakodóvásár!
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg!

A Nyugat-Dunántúl Kiemelt Rendezvénye! 
Jó minősítésű Gasztronómiai Fesztivál!
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Hámori Főiskolai Világbajnok
Szeptember első hetében Elista (Oroszország) adott otthont a 2018-as 
Egyetemi és Főiskolai Világbajnokságnak. 20 ország ökölvívói léptek szo-
rítóba. A magyar színeket képviselte Hámori Ádám a Fitt-Boksz Ökölvívó 
Egyesület versenyzője. Súlycsoportjában, 91 kg-ban 12-en mérlegeltek. 
Ádám erőnyerőként került a legjobb nyolc közé. A német Max Dehenhardt 
magabiztos legyőzése után már biztos érmesként készülhetett a lengyel 
Michal Soczynski elleni elődöntőre. Erős fizikumú ellenfele ellen a nagyon 
jó napot kifogó Hámori egy pillanatig sem lankadt. Mindhárom menetet 
elvitte. A címért a neves örmény Sargsyant kellett legyőznie. 2013-ban az 
ifjúsági EB elődöntőjében egyszer már találkoztak, akkor Hámori győzött. 
A koreográfia ezúttal sem sokat változott. Igaz az első menet nem Ádám 
elképzelése szerint alakult, 
de a kőszegi fiú fokozta a 
tempót s végül egyhangú 
pontozással verte az ör-
mény Sargsyant. „Eufóri-
kus élmény” nyilatkozta a 
História-futáson a kőszegi 
szurkolóknak. A sport szép-
ségét mutatja, ahogy a 
győzelmet értékelte: Min-
den egyes izzadság-, vér- 
és könnycseppem megté-
rült. Megérte a rengeteg 
elvégzett munka. Családja 
és barátai meglepetés-bu-
lival fogadták. Rövid pihe-
nő, kikapcsolódás után újra 
kezdődik a felkészülés az 
újabb megmérettetésekre.

Ifjúsági VB Budapesten
Jelentős bokszeseménynek adott otthont Budapest. Augusztus 20-31. 
között a Duna Arénában rendezték az AIBA Ifjúsági Férfi és Női Világ-
bajnokságot. A 66 ország legjobbjait felvonultató világeseményen három 
fitt-boxos leány is szorítóba lépett. Ambrus Viktória (69 kg) az Afrika Baj-
nokság ezüstérmesét, az algír Feriel Feroumont magabiztosan búcsúztatta. 
A negyeddöntőben az angol Page Goodyear ellen, nagy küzdelem után, a 
lehető legszűkebb különbséggel, 3:2-es pontozással szenvedett vereséget. 
Ötödik helyezést ért el. Lakotár Hanna (51 kg) három kemény menetet 
bokszolt az orosz Liubov Sharapova ellen. A mérkőzés végén sajnos nem a 
mi versenyzőnk kezét emelte magasba a vezető bíró. Hámori Luca (60 kg) 
– Ambrushoz hasonlóan – magabiztos győzelemmel kezdett. Az amerikai 
Nicole Ocasiot búcsúztatta. A négy közé jutásért a háromszoros Európa 
Bajnok, később a VB címet is megszerző, angol Charoline Sara Dubois állta 
útját. Hámori keményen helytállt, de a végén az angol lány örülhetett. Há-
mori Luca is ötödik helyen zárt. Az eredmények, szerencsésebb sorsolással, 
még szebbek lehettek volna, de a lányok így is megérdemelnek minden 
dicséretet világbajnoki teljesítményükért. A VB kellemes színfoltja volt, 
hogy ring-speakerként Marádi Takács Péter, „Deze” szólította szorítóba a 
versenyzőket, s hirdette ki a küzdelmek győzteseit.

Velence Korzó Ökölvívó Kupa
Augusztus 12-én a Velence Korzón rendezték a helyszín nevét viselő ököl-
vívó kupát. A pofonparti mellett csapattalálkozóra is sor került: Az Észak-
Dunántúli Régió 23:20-ra győzött a Központi Régió ellen. A Fitt-Boksz 
ÖE-t hárman képviselték. Gombai Dominik (utánpótlás 36 kg) bemutató 
mérkőzését megnyerte, Szoták Titusz (ifjúsági 64 kg) megosztott ponto-
zással nyert, Hámori Ádám (elit 91 kg) a 2. menetben döntő fölénnyel 
győzött.

XXXV. História Futás

Megújult a História Futás. Kőszeg nagy hagyományú versenyén a 35. 
História Futáson a rendező Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, 
felhasználva a segítő ötleteket, a leghosszabb versenyszámban váltóver-
senyt is hirdetett. Támogatta a nordic walking-osok kérését, így ők is csat-
lakozhattak a sportos délután programjához. A diákversenyen induló va-
lamennyi versenyző emlékérmet vehetett át. Bizonnyal sokuknak kedves 
emléke lesz a mutatós kis plakett. Felkarolták Pillisz Renáta és segítőinek 
kezdeményezését, akik a 9 km-es táv célba érkezőit süteménnyel vendé-
gelték meg. A szendvics helyett kínált gyümölcstál is kedvező fogadtatásra 
talált. A szép időnek hála az 1532 méteres tömegversenyben jó pár százan 
adóztak teljesítményükkel a várvédő hősök emlékének. Hajas Martina a 
Jurisich gimnáziumból először győzött, Schwartz Péter már többször ün-
nepelhetett a dobogó tetején. Kulcsár Ernő neve összefonódott a História 
Futás történetével. A 35 év alatt talán kétszer hiányzott. Hosszú évekig 
kibérelte a dobogó tetejét. Most is ott volt az élmezőnyben: harmadik he-
lyezést ért el. A diákok úgynevezett „körös futás”-ának futamain több mint 
háromszázan rajtoltak. Kiélezett, fej-fej melletti küzdelmeket és magabiz-
tos győzelmeket egyaránt láthattak az érdeklődők. Lassan megszokottá 
válik, hogy a 9 km első helyéért járó pénzdíjat a Benedek-Tem valamelyik 
versenyzője viszi el. Idén Mathew Kosgei futott át először a célvonalon. A 
tavalyi ezüstérmes Hóbor Péter az első körben még tartotta vele a lépést. 
Végül harmadikként ért célba. A dobogó második fokára Fábrics Gábor 
állhatott. A hölgyeknél Debrecenből Kácser Zita győzött, a szombathe-
lyi Márovics Anna és a korábbi többszörös győztes Kálovics Anikó előtt. 
Az eredményhirdetésig a Fitt-Boksz klub, majd a Kőszegi Kötélugró Klub 
bemutatója kötötte le a figyelmet. Hámori Ádám, újdonsült főiskolai világ-
bajnok ökölvívó a VB élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. A győztesek 
és érmesek kihirdetése után, ezúttal sem maradt el a tombolasorsolás.

Tömegverseny 1532 m – nők 1. Hajas Martina/Jurisich 5:53, 2. Zalán 
Eszter/Kőszeg 5:54, 3. Tájmel Eszter 6:11, férfiak 1. Schwartz Péter 4:45, 2. 
Pászner Benedek/Jurisich 5:01, 3. Kulcsár Ernő 5:09. II. kategória győzte-
sei (lány, fiú) Ovis: Savanyó Fanni Flőra/Kőszeg 2:03, Róth Ármin/Központi 
1:51, I. korcsoport Gergye Lilián/BA 2:15, Balázs-Csiki Hunor/Öttevény 2:18, 
II. korcsoport Pápai Nerina/Balog 4:40, Kumánovich Kristóf/Bersek 4:36, III. 
kcs. Juhász-Tóth Eszter/Zrínyi, Szh. 4:47, Laki Barnabás/Árpád-házi 9:22 IV. 
kcs. Iker Natália/Balog 4:21, Wölfinger Erik/Balog 9:06, V. kcs. Hóbor Eszter/
Árpád-házi 4:35, Schwachofer Balázs/Árpád-házi 8:25, VI. kcs. Hütter Szilárda 
Lili/Szombathely Bolyai 4:26, Molnár Gábor/Árpád-házi 8:56. III. kategória, 
9 km Abszolút dobogósok női 1. Kácser Zita/DSC-SI 36:12, 2. Márovics Anna/
Szombathelyi Futóklub 39:27, 3. Kálovics Anikó/Vasi Triatlon SE 39:38, férfi 1. 
Mathew Kosgei/Benedek Team 30:46, 2. Fábrics Gábor/Kőszegi Triatlon Klub 
32:53, 3. Hóbor Péter/Kőszegi Triatlon Klub 33:44. Korcsoport győztesek I. kcs. 
Hütter Szilárda Lili/Szombathely, Bolyai 40:32, Schwachofer Balázs/Kőszegi 
Triatlon Klub 35:07, II. kcs. Kácser Zita/DSC SI 36:12, Mathew Kosgei/Bene-
dek Team 30:46, III. kcs. Kálovics Anikó/Vasi Triatlon Klub 39:38, Hóbor Péter/
Kőszegi Triatlon Klub 33:44, IV. kcs. Tóth Zsuzsanna/Sárvári KSE 49:36, Koczka 
Tibor/Szombathelyi Városháza 42:36. 3x1 kör váltó: IPA Szombathely (Király 
Gábor, Nagy Tibor, Sándor Zsolt) 40:07.
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DIÁKSPORT
VIII. Kőszeg Duatlon

Augusztus 25-én 8. alkalommal rendezte meg 
a Kőszegi Triatlonklub „Kőszeg Duatlon” néven 
hagyományos versenyét. Harmadik alkalom, 
hogy az indulók a kőszegi hegyek útjain teljesí-
tik a távokat. A hegy, az erdő gyönyörű hátteret 
biztosít a megmérettetéshez. A duatlon versenyt 
kerékpározással kezdik, majd futás következik. 
Az utolsó szakaszt ismét kerékpárral kell tel-
jesíteni. A legkisebbek távjai: 250 m, 750 m, 
150 m. A serdülő korcsoporttól felfelé 3-9-2 km 
teljesítendő. Nyolc korcsoportban és váltóban 
versenyezhetett a két nem. 56-an értek célba 
a koruknak megfelelő versenytáv teljesítése vé-
gén. Nyolc váltó ideje került a jegyzőkönyvbe.

Kőszegi érmesek: kicsik (250-750-150) fiú 1. 
Kovács Levente (7:03), újonc 1 (500-1500-250) 
leány 3. Hóbor Enikő 9:42, fiú 1. Pongrácz Marcell 
8:51, 3. Szabadfi Bence 9:56, újonc 2 (1-3-0,5 
km) fiú 3. Hóbor Álmos 16:04, gyermek (2-6-1) 
leány Stumpf Anna 26:55, 3. Bozsó Fanni 32:33, 
fiú 2. Laki Barnabás 27:14, Hóbor Lehel 27:14, 
serdülő (3-9-2) fiú Thaler Levente 40:29, 2. 
Molnár Levente 40:45, ifjúsági 1. leány Marton 
Emese 51:52, fiú 1. Schwachofer Balázs 38:44, 2. 
Molnár Gábor 39:40, nyílt női 2. Pilliszné dr. Kul-
csár Erzsébet 52:03, 3. Kovácsné Németh Mária 
1:03:14, férfi 2. Csizma Szabolcs 46:33. váltó 2. 
Kőszegi Triatlonklub 40:00.
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Labdarúgás:
Harmadikra győzelem
Elrajtolt a 2018-19-es bajnokság. A Kőszegi FC 
a rábapatyiakat fogadta. Egy gól esett, azt saj-
nos a vendégek szerezték. Lukácsházán, az első 
idegenbelin a kőszegieknek lett volna törleszte-
ni valójuk. Három nappal korábban a SCHOTT 
büntetőkkel búcsúztatta őket a Magyar Kupá-
ban. A mérkőzés sajnos most sem a kék-sárgák 
szája íze szerint alakult. Az első félidő hajrájában 
bekapott gól, ugyan sikerült hamar kiegyenlíteni, 
de a hazaiak az utolsó pillanatokban szerzett két 
góllal a maguk javára fordították a mérkőzést. 
A Jánosháza elleni meccs sem úgy indult, hogy 
összejön az első siker. A vendégek irányították a 
mérkőzést. A 4. percben varázsütésre megválto-
zott a helyzet. Egy kőszegi ellenakciónál Fehér 
Dániel egy remekül eltalált távoli lövéssel veze-
tést szerzett. A jánosháziak még fel sem ocsúd-
tak: egy formás akció végén Réti megduplázta 
az előnyt. Az eső közben ugyancsak rákezdett, a 
játékvezető villámcsapás-veszély miatt szünetet 
is elrendelt. A nehéz talajon itt is, ott is adódtak 
helyzetek, de a 73-dik percig nem változott az 
állás.  Akkor a kőszegi csapat növelte az előnyét. 
A 88. percben az ellenfél szépített, de a ráadás 
perceiben a KFC, egy újabb találattal végleg le-
zárta a mérkőzést. A feléledő önbizalom, hamar 
csorbát szenvedett. A negyedik fordulóban a Ki-
rály SzE hamar vezetést szerzett, majd növelte 
az előnyét, az utolsó percekben szerzett gólokkal 
pedig kiütésesre alakította győzelmét.
A KFC második Magyar Kupa mérkőzése – Lu-
kácsháza ellen – is büntető párbajba torkollott. 
Sajnos a maratoni tizenegyes-lövő versenyt 9:8-
ra a SCHOTT nyerte.

Eredmények: 1. forduló Kőszegi FC-Rábapatyi 
KSK: 0:1 (0:1), 2. forduló: SCHOTT Lukácsháza 
SE-Kőszegi FC 3:1 (1:0), gól: Fehér D. 3. fordu-
ló: Kőszegi FC 4:1 (2:0), gólok: Fehér, Réti, Dan, 
Máthé, Király SzE-Kőszegi FC 5:0 (2:0). Magyar 
Kupa 3. forduló Kőszegi FC-SCHOTT Lukácsháza 
SE 2:2 (1:1) Tizenegyesek 8:9. Gólok: Dan, Fehér 
D. (Tizenegyeseknél: Fehér D., Bán, Csák, Máthé, 
Toldi, Dévai, Dan, Gugcsó)

Villámrajtot vett a Kőszegfalva a megyei III. 
osztályban. Négyből négy győzelmet aratva két 
pont előnnyel a táblázat élén áll. Nem akármi-
lyen góltermés hozta ezt a remek eredményt. 
A meccsenkénti öt és fél rúgott gólátlag meg-
süvegelendő teljesítmény. A védelem teljesít-
ménye nem ilyen dicséretes. Az első tízben a 
kőszegfalviak 11 kapott góljánál csak egy csa-
pat kapott többet. Igaz régi igazság: amíg egy-
egy góllal minden ellenfélnél többet rúgunk, 
addig nem lehet baj.
A Halmai Zoltán megyei kupában nem voltak 
ilyen eredményesek a kőszegfalviak a Tutitextil-
Körmend VSE ellen.

Eredmények: 1. forduló: Kőszegfalvi SE-Perenye 
SE 5:2 (1:1), gólok: Slankovits (2), Kogler, Pin-
tér, Nagy, 2. forduló: 2:6 (1:3), gólok: Slankovits 
(3), Pintér (3), 3. forduló: Kőszegfalvi SE-
Acsád-Meszlen SE  5:3 (3:2), gólok: Pintér (3), 
Slankovits, Nagy, 4. forduló Oszkó-Győrvár Térsé-
ge SE-Kőszegfalvi SE 4:6 (3:1), gólok: Slankovits 
(2), Pintér (2), Mihácsi (2). Halmosi Zoltán megyei 
kupa Kőszegfalvi SE-Tutitextil-Körmend VSE 2:9 
(2:6), gólok: Mihácsi, Kelemen.

„Tennis Outlet” Kőszegen

Augusztus 10-12. között rendezték a „Tennis 
Outlet” osztrák férfi tenisz körverseny egyik, 
egyetlen nem ausztriai fordulóját. A versenyen 
csak osztrák játékengedéllyel rendelkező játé-
kosok indulhattak. Négy versenyszámban 36-an 
léptek pályára. A sorozatot „Mester” verseny zár-
ja le a legjobbak részvételével. 

A torna legjobbjai: egyéni 1. Kerecsényi Gábor, 
2. Horváth Gábor, 3. Bariska Zsolt és Christian 
Glaser (Ausztria), férfi 45+ 1. Sákovits Péter, 2. 
Mayer László, 3. Gál Zoltán és Nagy István, férfi 
60+ 1. Koltay Árpád, 2. Nagy István, 3. Csánits 
Mihály, férfi páros 1. Koltay/Fuchs 2. Kerecsényi/
Méry Dániel, 3. Horváth/Kapui Árpád és Sákovits/
Gál Zoltán.

Fotó: Pongráczné Szaiff Réka

A Kőszegi SE birkózói a körmendiekkel közösen 
edzőtáborozáson vettek részt augusztus végén, 
Gersekaráton. A helyi iskola tornaterme kiváló 
körülményeket biztosított a napi két edzéshez. 
Az edzők Pusztai Tamás, Bartók Zsolt és Ficsor 
András délelőttönként a technika csiszolására,  
délután a fizikai képességek fejlesztésére he-
lyezték a hangsúlyt. Az edzőtáborban sok olyan 
munkát, feladatot is el tudtak végezni, amire az 
évközi edzéseken nincs mód vagy kevés az idő. 

A megszerzett képességek az őszi versenyeken 
remélhetőleg visszaköszönnek. A csapat kihasz-
nálta a környezet lehetőségeit. Nagyokat tú-
ráztak, s felejthetetlen élményt jelentett a helyi 
csillagvizsgáló meglátogatása. A közös progra-
mokban, a jó hangulatú társasjátékokban ba-
rátságok alakultak. A birkózó palántáknak nem 
hiányzott a tévé, a mobiltelefon. A szervezők a 
tábor sikerén felbuzdulva elhatározták: jövőre 
újra megszervezik a közös felkészülést.

Birkózó edzőtábor Gersekaráton
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