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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.

KŐSZEGI SZÜRET
„A Kőszegi Szüret rendezvényeinek 
megvan a hagyománya” – erről beszélt 
Klaus Reitze Vaihingen polgármestere. A 
fúvós-show után egy közeli bortermelő 
városból érkezett vendég sokkal jobbnak 
minősítette a Kőszegi Szüret programjait, 
mint az otthonit. Sokan jöttek el Kőszeg-
re, a bortotó egyik nyertese kiskunfélegy-
házi asszony volt. A szervezést sok éve a 
Művelődési Központ munkatársai végzik, 
ebben Pócza Zoltán 30. alkalommal vett 
részt. A testületi ülésen „a profizmus 
ismét előjött” mondattal minősítette a 
rendezvényt Huber László. Elismerésre 
méltó a felvonuló 31 csoport, egyesület 
munkája, amit a látvány érdekében tet-
tek, a közönségnek saját tevékenységük-
ből mutattak be egy-egy kicsi részletet. 
Az öreg cefrék 1994 óta a folyamatos-
ságot képviselik. A kőszegi és a falvak 
iparosai nélkül nem lehet szüreti rendez-
vényt tartani, ugyanúgy, mint Ostrom-
napokat. Pusztacsói traktorral érkeztek, 
öltözetükkel a madarakat riasztották, és 
szórakoztatóan ijesztgették a közönséget 
és a városvezetést. Az önkéntes tűzoltók 
létrás autója előtt vonuló fiatalok a jövőt 
képviselték. Az egyesület készül 2018-
ra, az alapítás 150. évfordulójára.
A Kőszegi Szürettől kezdve a Város Bora 
címet a Jagodics Pincészet Blauburger 
bora, a város borkirálynője címet 
Stefanich Petra érdemelte ki. Huber 
László polgármester kiemelte a borki-
rálynő szerepét a borkultúránk terjeszté-
sében, és azt, hogy a szüret rendezvé-
nyeitől elválaszthatatlan a fúvószenekari 
találkozó. Hat zenekar érkezett meg Kő-
szeg Város Koncert Fúvószenekara tisz-
teletére és meghívására. A fogadásukat 
népes közönség látta és hallotta, amikor 
Kováts Ferenc, korábbi karnagy szerze-
ményét, a Turista indulót közösen ját-
szották. A város fúvósainak péntek esti 
koncertje vonzotta a közönséget, és ze-
néltek a szeptember 20-án beköszöntött 
zsidó újév tiszteletére is.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

STEFANICH PETRA ÉS HUBER LÁSZLÓ  
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*A kamatprémiumot a Sopron Bank Zrt. a bankfi ókjaiban és a 
QR kódon elérhető „Napkő forint betét” elnevezésű hirdet-
ményben szereplő feltételek együttes teljesítése esetén írja 
jóvá. A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül 
nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés további szer-
ződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Zrt. Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata, valamint Általános 
Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartal-
mazzák. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció 
visszavonásig érvényes. További részletekről honlapunkon 
(www.sopronbank.hu) és bankfi ókjainkban tájékozódhat!

ÚJ FORRÁS ESETÉN • 24 HÓNAPOS FUTAMIDŐRE • AKTIVITÁS ESETÉN

évi

1,00%
kamatláb

+ évi

0,45%
kamatprémium*

EBKM

1,44%
(kamatprémiummal)

KŐSZEGI FIÓK Várkör 6. +36 94 562 030

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: november 8.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: november 15.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: november 22.
DR. NAGY EDINA aljegyző: október 25.

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

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő október 26-án
(csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart

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

november 8-án (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6350 példányban

Kőszeg hírei
Népszavazási eljárásról szóló 
törvény rögzíti, hogy helyi nép-
szavazást kezdeményezhet az 
önkormányzati rendeletben meg-
határozott számú választópolgár, 
amely nem lehet kevesebb a vá-
lasztópolgárok tíz százalékánál és 
nem lehet több a választópolgárok 
huszonöt százalékánál. Kőszegen a 
2016. október 2-án tartott népsza-
vazáson 9202 fő volt a részvételre 
jogosultak száma. Így a képviselő-
testület szeptember 28-án megho-
zott döntése szerint legalább 1300 
főben határozták meg a helyi nép-
szavazás kezdeményezéséhez szük-
séges választópolgárok számát. 
A testület köteles kitűzni a helyi 
népszavazást, ha legalább 1900 
fő kezdeményezte. (Kőszegen a 
Hunyadi Mátyás-szobor áthelyezé-
sével, illetve ennek tiltásával került 
terítékre a népszavazás kérdése.)

Szeptember 15 –16-án tartot-
ták Budapesten a Magyar Értékek 
Napját a Szent István Bazilika előtti 
téren a Nemzeti Művelődési Intézet 
szervezésében. Ennek Vas megyei 
szervezete kiemelt figyelmet for-
dított a Szőlő Jövésnek Könyve, 
illetve az ehhez kapcsolódó hagyo-
mányok bemutatására. Nagy volt 
az érdeklődés a Vértes Ildikó által 

készített, és bemutatott könyvmá-
solat iránt is. Erről tájékoztatta a 
képviselőket szeptember 28-án 
Básthy Béla alpolgármester. 

A Kőszegi Városi Múzeum két-
millió Ft-t nyert a Nemzeti Érték-
tárba bekerült helyi értékek bemu-
tatására a rendezvények kapcsán. 
A Kedves Olvasó fordítson figyel-
met az Orsolya-napon, és később is 
arra a kiállításra, amely Kőszeg és a 
környék falvainak értékeit tárja az 
érdeklődők elé.  

KSE és KFC. Szeptember 28-án 
számolt be a képviselő-testületnek 
a tevékenységükről a két sportklub, 
a KSE és a KFC. Mindkettőnek 
meghatározó szerepe van a város 
sportéletében. A KSE-nek 2017 
szeptemberében 174 fő volt az 
igazolt sportolója. Tőlük váltak ki 
a labdarúgók (KFC) 2015 szept-
emberében, akkor még 60 fő já-
tékossal, amely mostanra nyolc 
korosztályban közel 200 főre emel-
kedett. Az elhangzottak szerint a 
KFC gondozásában lévő labdarúgó 
pályát az Utánpótlás Futball Club 
öt csapatával közösen használják, 
így alkalmanként négy csapat tart 
edzést egyidőben. A sportcent-
rumot karbantartják, fejlesztik, a 
pénzügyek rendben vannak, nincs 
köztartozásuk. A KFC a képviselő-
testület támogatásával benyújtotta 

a pályázatot a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Telephely Korszerűsítési 
Programjára. Cél a Lóránt Gyula 
Sporttelep északi és nyugati olda-
lán található közel 50 éves, 350 
méter hosszú falazott téglakerítés 
felújítása. 
A KSE a képviselőknek 11 oldalon 
számolt be a tevékenységükről, a 
sporteredményekről. Az elmúlt, idei 
pénzügyi évet gond nélkül vészelték 
át, amelyet segített a szakszövetsé-
gek támogatása. Elhangzott, hogy 
a sípálya öltözője katasztrofális ál-
lapotban van. A birkózók számára 
2018-ban megépül a szakszövet-
ség beruházásában ötven millió Ft-
ból a közel 200 m2-es csarnok.     
Huber László polgármestertől biz-
tatást kaptak a már sokszor említett 
a Jurisich Gimnáziumban építendő 
kézilabda sportcsarnok a követke-

ző etapban való megvalósulásáról. 
A sportolók gondokkal küzdenek, 
amikor az edzésekhez fedett csar-
nokot keresnek. A gimnáziumban 
lévő tornaterem igénybe vételére 
alig van lehetőség a testnevelési 
órák számának növekedése miatt. 
A felvetés szerint a műfüves pálya 
szolgálná a sportolókat és az isko-
lai testnevelést, különösen egy-egy 
esős időszak után. 

Advent, díszkivilágítás!  Győrffy 
Gábor javaslatára a képviselő-tes-
tület egymillió Ft-ot szavazott  meg 
az Advent időszakában a belváros 
díszkivilágítására. Huber László 
polgármester javaslatára az erede-
ti összeg (750 ezer Ft) növekedett 
azért, hogy az Advent koszorúja is 
új külsőt kapjon.

KZ
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Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az ajánlatok érvényes 2017.10.01 – 12.31 – ig kötött vevőszerződés illetve a készlet erejéig! Vegyes átlagfogyasztás: 5,2-11,2 l/100 km; CO2 kibocsátás: 120-296 g/km.

TESZTAUTÓK KEVÉS KM-FUTÁSSAL,
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!*

EcoSport Technology 1.0 EcoBoost
125LE, METÁLFÉNY, TÉLI CSOMAG
2016/12 4.550.000 Ft

Focus Technology 1.5 TDCi 95LE
FEHÉR FÉNYEZÉS, TÉLI CSOMAG
2016/01 4.290.000 Ft

C-MAX Technology 1.6 125LE
FEHÉR FÉNYEZÉS, TÉLI CSOMAG PLUSSZ,
2017/04 4.990.000 Ft

FIATAL TESZTAUTÓK A STRAUSSTÓL
 kevés km-futás
kedvező ár az új autókhoz képest

Mondeo Titanium 2.0 TDCi 150LE
METÁLFÉNY, TÉLI CSOMAG, AUDIO BUSINESS
CS., TITANIUM X CS., SÖTÉTÍTETT ÜVEGEK
2016/11 8.290.000 Ft

Kuga Titanium 2.0 TDCi 150LE,
METÁLFÉNY, AUTOMATA PARKOLÓ RENDSZER,
KULCSNÉLKÜLI CSOMAG, PÓTKERÉK
2016/02 8.249.000 Ft

Fiesta VAN Trend 1.5 TDCi 75LE 
FEHÉR FÉNYEZÉS
2016/10 3.700.000 Ft

Nettó:  2.913.385 Ft

Ranger XLT 2.2 TDCi 160LE
METÁLFÉNY, OFF-ROAD CSOMAG
2017/02 8.390.000 Ft

Nettó: 6.606.300 Ft

Távhő
Három évvel ezelőtt vette át a Cothec 
Kft. Kőszegen a távhőszolgálatást. 
Akkor több fejlesztést, beruházást 
ígértek, azóta a költségek csökken-
tése érdekében a szükséges korsze-
rűsítéseket elvégezték. Újabb válto-
zás volt, amikor jogot kaptak a Dr. 
Nagy László EGYMI-ben a fűtés és a 
melegvíz szolgáltatására. A költség-
csökkentés további lépése lesz, hogy 
a piac mögött lévő konténer kazán-
házat megszüntetik, és a belvárosba 
az EGYMI-ben megtermelt hőt vi-
szik át.  Az ehhez szükséges vezeték 

építéséhez járultak hozzá a képvise-
lők a szeptember 28-án megtartott 
ülésen, mert a város tulajdonában 
lévő területen is áthalad a nyom-
vonal. A Cothec Kft. a beruházást 
– októberben beadandó – pályá-
zat útján kívánja megvalósítani. Az 
energiamegtakarítást célzó beruhá-
zás a tervek szerint 2018 májusá-
ban kezdődik meg. Befejezése után 
lesz lehetőség a tűzoltóság, a Város-
üzemeltető Kft. irodáinak, valamint 
az épületben lévő lakások távhővel 
való fűtésére. Erre szükség is lesz, 
hiszen a piactér és a környezetének 
felújításával megszűnik a tűzifa tá-
rolását szolgáló épületsor.

Busz és könyv
A képviselő-testület szeptember 
28-án megtartott ülésen a költ-
ségvetési tételek átcsoportosítását 
rendelte el. A lehetőségek vizsgá-
lata alapján használt mikrobusz 
vásárlását tervezik, de felmerült 
a lízingelés is. A mikrobusz a civil 
szervezetek működését szolgálja.

A 87-es útról  
A Szombathely – Kőszeg közötti 
közúti közlekedést fejlesztő előké-
szítési feladatok folyamatban van-
nak. A projekt műszaki tartalmát, 
várható költségét, pontos szakasz-
határokat a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítése után lehet 
meghatározni. A tervezés és a kivi-
telezés osztrák-magyar együttmű-
ködésben valósul meg, amelynek 
eredményeképpen a térség közúti 
kapcsolata számottevően javul. Az 
előkészítés 2020 nyaráig, a tervek 
szerint hazai költségvetési forrás 
bevonásából valósulhat meg.
A fenti tájékoztatást Ágh Péter 

országgyűlési képviselő szóbeli, 
parlamentben feltett kérdésére 
Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára adta. 
A felszólalásában Ágh Péter 
elmondta: a biztonságosabb, gyor-
sabb közlekedéshez járult hozzá 
az M86-os autóút megépítése. A 
„Modern városok” program kereté-
ben  meghatározták a Szombathely 
– Kőszeg közötti közúti fejlesztést 
is, amely a Vas megye és Bécs kö-
zötti közlekedést teszi hatékonnyá. 
Észak-Vas megye számára kiemelt 
lehetőséget nyújt a beruházás, Kő-
szeg városának is, amely érdeké-
ben a kormány a KRAFT-program 
keretében már eddig is nagyon 
sokat tett.Takarítónőket

keresünk 
büki munkavégzésre 
(utazás megoldott).

Érdeklődni lehet a  
+36-20-324-9655 telefonszámon.

A képviselők döntöttek a polgár-
mesteri keret növeléséről, amelyből 
a városvezető 150 ezer Ft támo-
gatást nyújt a Kőszeg Anno könyv 
megjelenéséhez. A régi fényképe-
ket, levelezőlapokat, és egyéb do-
kumentumokat tartalmazó könyv  
várhatóan még ebben az évben 
megjelenik. 
Bízni lehet abban, hogy a kará-
csonyfa alatt már ott lesz.
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„Első kézből!”
Kedves Kőszegiek! 
Tisztelt Olvasó!
Nyilván nagyon kevesen tudják azt 
Kőszegen, hogy az Önkormányzat 
– kvázi a Város – milyen szövetség-
nek a tagja, mely területen veszünk 
részt akár országos együttműkö-
désben. Ezért a közelmúlt egy fon-
tos eseménye kapcsán szeretném 
Önökkel megismertetni a „Városok 
Falvak Szövetsége – Kulturális Ré-
gió” nevű szervezetben folyó tevé-
kenységünket.
Kőszeg Városa 2013-ban lett tagja 
a Szövetségnek, melynek Debrecen 
a székhelye és jelenleg három tucat 
tagja van. A tagok zöme a keleti or-
szágrészből való, Dunántúlról hatan 
vagyunk (Esztergom, Balatonfüred, 
Csopak, Tihany, Pápa, Kőszeg). A 
nagyobb „keletiek”: Debrecen, Haj-
dúnánás, Hajdúböszörmény, Sáros-
patak, Baja, Gyula, Vác, Kisújszál-
lás. A Szövetségnek tagja még egy 
felvidéki és egy erdélyi település 
is. Egyesületünk fő célja egymás 
kulturális életének megismerése, a 
tagtelepülések együttműködésének 
segítése, támogatása. Ennek az 
együttműködésnek köszönhetően 
mehetnek minden évben a 
Hajnalcsillag néptáncosai Csopakra 
egyhetes tánctáborba, de a moder-
nebb táncot képviselő BE-JÓ és 
Dance Jam táncosai is már többször 
felléptek Tihanyban különböző 
rendezvények kapcsán. Ugyancsak 
Tihanyban, az országosan ismert 
Garda Fesztiválon két éve Kő-
szeg volt a díszvendég, ahol 
óriási sikert könyvelhettünk el 
azzal – köszönet az Ipartestület 
igen lelkes csapatának –, hogy a 
„legvidámabb és legkreatívabb 
csapat” lettünk. Ugyancsak a Szö-
vetség támogatásával – Pócza Zol-
tán ötlete alapján – jöhetett létre 
az idén februárban megrendezett 
1. „Páratlan Párlatnap” Kőszegen. 
Jövőre február első hétvégéjén 
a Szövetség tagjaival kibővülve 
kerül megtartásra a 2. „Páratlan 
Párlatnap” a Jurisics várban. Tavaly 
az elnökség tagjai megtekintették 
a 10. Ostromnapok rendezvényét, 
melyről nagyon elismerően szóltak.
Az Orsolya-napi Vásáron a koráb-
bi években már bemutatkoztak a 
böszörményi néptáncosok, a tiha-
nyi asszonykórus tagjai és tavaly 

először a kiváló tihanyi szakácsok 
is ízelítőt adtak főző tudományuk-
ból. Az idei Orsolya-nap áttörést 
fog hozni abban a vonatkozásban, 
hogy a Szövetségből több tag-
település is képviselteti magát, 
bemutatják specialitásaikat, helyi 
jellegzetes kézműves termékeiket. 
Itt lesznek Hajdúnánás, Baja, Kisúj-
szállás, Mikepércs  és Tihany csapa-
tai, akik minden bizonnyal új „ízt” 
fognak hozni, reményeim szerint az 
itteniek és a látogatók örömére is. 
Természetesen ismét itt lesz test-
vérvárosunk, Szenc csapata is!
És végül a cikkem apropójáról, 
a közelmúlt fontos eseményéről 
néhány mondatban.
A VFSZ-ben hagyomány, hogy idő-
ről-időre bemutatkozik egy tagtele-
pülés Debrecenben, a Tímár-házban. 
Idén ránk került a sor. Lelkesen és 
nagy odaadással készültünk a be-
mutatkozásra. Felkértem az Ipartes-
tület és a Borbarát Hölgyek csapatát, 
hogy legyenek segítségünkre ebben 
a „fellépésben”. Ők az első szóra 
igent mondtak! Az iparosok – Szár-
nyas János és Kiss Péter vezetésével 
– vállalták a főétel – vadpörkölt 
vasi dödöllével – elkészítését, sőt 
előételnek készítettek csevapcsicsát 
is, utalva ezzel a horvát nemzetiség 
kőszegi jelenlétére. Ugyancsak fő-
ételként lett kínálva a Darabos Béla 
által készített töltött káposzta.
Az érkező vendégeket a borbarát 
hölgyek (Orbán-Tóth Adrienn, Tóth 

Árpádné és Ávár Imréné) által ké-
szített és kínált finomságok és sült 
gesztenye illata fogadta, mely az 
udvar közepén, kellemes hangulatot 
teremtve sült. A hölgyek desszertnek 
elkészítették az 1. „Csepregi Pala-
csinta Fesztiválon” toronymagasan 
első helyezést elért gesztenyés-áfo-
nyás palacsintájukat is. A kicsinyke, 
de annál melegebb konyhában Vá-
radi Józsefné (Ili) sütötte tucatszám 
a kőszegfalvi svábok specialitását, a 
„cigenudlit”, mely a helyieknek iga-
zi csemegéül szolgált. Pócza Zoltán 
felesége, Nóra pedig egy nagyon 
ízletes Alpokaljai vargánya levessel 
örvendeztette meg a vendégeket. 
Az esemény ideje alatt (4-5 óra) 
Vértes Ildikó népi iparművész mé-
zeskalácsból készített ajándékot a 
látogatóknak. 
Természetesen a gasztronómiai 
értékeink bemutatásán túl tartot-
tunk tájékoztatót, prezentációt is a 
szép számú meghívott vendégnek 
(kb. 80 fő), akik Debrecenen kívül 
további 13 településről érkeztek. 
A város bemutatását, történelmé-
nek rövid ismertetését jómagam 
követtem el, majd Győrffy Gábor, 
a Natúrpark turisztikai menedzsere 
beszélt a város turizmusáról, fon-
tosabb látnivalóiról. Ezt követően 
Pócza Zoltán, a JVMK igazgatója 
adott részletes tájékoztatást Kőszeg 
fontosabb rendezvényeiről, kulturá-
lis eseményeiről. A polgármesteri hi-
vatalt a jegyző úr és két munkatársa 

képviselte, akik szintén derekasan 
kivették részüket a munkából.
Nyilván a kedves olvasóban felme-
rülhet az a gondolat, hogy vajon 
mindez mibe került a városnak. 
Nos, nekünk csupán az útiköltséget 
kellett vállalni, az alapanyagokat, 
a szállásunkat és az ellátásunkat a 
Szövetség biztosította!
Bátran és büszkén mondhatom, 
hogy ezen a debreceni bemutat-
kozáson jó volt kőszeginek lenni, 
„csillagos ötös”, azaz jeles bizo-
nyítványt sikerült itt kiállítani Kő-
szegről. Az ottaniak szerint nagyon 
magasra emeltük a „lécet”, nehéz 
lesz ezt a jövőben átugrani.
Hálás köszönetemet fejezem ki ez-
úttal is minden résztvevőnek, akik 
példát mutattak abban, hogyan kell 
adott esetben városunkat önzetle-
nül szeretve képviselni, szolgálni. 
Bízom benne, hogy a jövőben egy-
re több követőjük lesz!

Huber László
polgármester

ŠKODA Rapid Family kombinált átlagfogyasztás: 4,5 l/100km CO2-kibocsátás: 103 g/km. A jelen tájékoztatás szerinti kedvezményes 
konstrukció 2017. szeptember 1. és 2017. október 31. között érvényes. A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. 
További részletekért, kérjük, keresse fel bármelyik ŠKODA márkakereskedést, vagy látogasson el a www.skoda.hu weboldalra. A kép illusztráció.

MÁR AKÁR
3 799 000 FT-TÓL

VÉGH AUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10. Tel: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu

#BŐRKORMÁNYKERÉKHÁTSÓPARKOLÓRADAR
FŰTHETŐELSŐÜLÉSEKTEMPOMATKÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁKÉRINTŐKÉPERNYŐSSWINGRÁDIÓ
A megújult ŠKODA RAPID Family. Annyi minden szól mellette.
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Lomtalanítás időpontjai
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. érte-
síti a lakosságot a lomtalanítás szakaszairól. 
Kérjük, hogy a megjelölt utcákban és napon 7.30 óráig a rendszeres 
hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló 
edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhető), feleslegessé vált tárgya-
kat szállító járművel megközelíthető közterületre szíveskedjenek kihelyez-
ni. Az el nem szállítható hulladékokat a hirdetés tartalmazza. Kérjük ezek 
kirakását mellőzni!  

2017. október 18. (szerda)
Rákóczi F. u., Pogányi u; Fő tér, Kossuth u., Munkácsy M. u., Szűk köz, 
Liszt F. u., Táncsics M. u., Kiss János u.

2017. október 19. (csütörtök)
Temető u., Fenyő u., Diófa u., Hermina u., Szeder u., Park u., Szabóhe-
gyi u. Kökény u., Berkenye u., Hunyadi u., Szent Imre hg. u.

2017. október 20. (péntek)
Sánc u., Petőfi tér, Szent Lénárd u., Sáncárok u., Gábor Á. u., Forintos 
M. u., Alsó krt., Kórház u., Téglás köz, Strand sétány

2017. október 30. (hétfő)
Károlyi M. u., Bercsényi u., Sigray J. u., Rómer F. u., Űrhajósok útja,  
Posztó u., Írottkő u.

2017. október 31. (kedd)
Velemi u., Rohonci u., Faludi F. u., Tüskevár u., Gyöp u., Deák F. u., 
Dr. Ambró Gy. u., Lóránt Gy. u., Kövi dűlő; Posztógyári u., Vízmű u.

2017. november 2. (csütörtök)
Gyöngyös u., Árpád tér, Dózsa Gy. u., Malomárok u., Puskapor u., 
Auguszt J. u., Bajcsy-Zs. u., Tanítóképző u., Mecséry F. u., Meskó u., 
Sziget u., Kálvária u., Erdő u., Királyvölgyi u.

2017. november 3. (péntek)
Felső krt., Munkás u., Lehmann G. u., Bezerédi u., Bertalan E. u., 
Ólmodi u., Sörgyár u., Borsmonostori u., Herman O. u., Vámház u., 
Rőti-völgyi u., Borostyánkő u., Lékai u., Kethelyi u.

Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Lomtalanításról
Volt ideje mindenkinek felkészülni 
az őszi lomtalanításra. A Városüze-
meltető Kft. szórólapokon is tájé-
koztatta a lakosságot. Nem kellett 
a hírért a szomszédot kérdezni. 
Az első október 5-én megtörtént, 
Kőszegfalva jól vizsgázott, néhány 
„renitensen” kívül mindenki be-
tartotta a kért szabályokat, csak a 
kirakható hulladékát vitte ki az ut-
cára. Mindezt köszönik a kft. mun-

katársai. A lakosság is köszönettel 
tartozik nekik, hiszen a háztartások-
ban felhalmozott soktonnányi lim-
lomot viszik el díjmentesen. Az első 
napon, ugyanúgy, mint a követke-
zőkben is, több járművel végezték a 
begyűjtést, és az előre meghatáro-
zott területről elvittek mindent, ren-
det hagytak maguk után. Így lesz 
ez később is, ha ebben a lakosság 
vállalja a partnerséget.   

Lomtalanítás Kőszegen
 

- ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK

- AUTÓGUMI

- VESZÉLYES HULLADÉK

- ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK

- OLAJOS, FESTÉKES KANNÁK

- ZÖLDHULLADÉK

EZEKET NEM SZÁLLÍTJÁK EL!
AZ UTCÁN MARADNAK, HA KITESZIK!

Ha a fentieket Ön egyénileg kiviszi, vagy 
kiviteti a Hulladékudvarba, akkor azt ott 
szakszerűen befogadják. Ezek közül csak 
az építési törmelék és az autógumi lera-
kása díjköteles, a többi ingyenes.            

EEZEKET NEM SZÁLLÍTJÁK EL!
AZ UTCÁN MARADNAK, HA KITESZIK!

Lomtalanításkor NEM RAKHATÓ KI:
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legnagyobb élményem Bánk bán címszerepének 
alakítása volt, amely minden magyar hőstenor 
vágyálma. Számomra különösen fontos volt, 
hogy magyar közönségnek, magyarul, magyar 
szívvel énekelhettem. Valóban, ahogy mondod, 
felemelő érzés és egyúttal megható volt a Kőszegi 
Polgári Kaszinó által szervezett autóbusznyi „ha-
zai” közönség lelkes bravózása a széksorokban, 
majd lelkes tapsa a színház kijáratánál. Rend-
kívül örülök a bécsi Malat Schrammel Együt-

tessel való közel harminc éves művészi együtt-
működésnek. Velük egész Ausztriában, Bécsben 
a Schönbrunnban, valamint Németországban 
és Olaszországban vendégszerepelünk, bécsi és 
magyar operetteket adunk elő. A koncertek nagy 
részében Györgyi kísér bennünket zongorán.
– Ha jól számolom, az idén tízedik alkalom-
mal énekeltél az augusztus 20-ai szentmisén 
Kőszegen a Jézus Szíve-templomban.
– Az operák mellett mindig szívesen énekelek 
oratóriumokat, egyházi zenét. Nagyon szeretem 
Puccini Messa di Gloriáját,  Berlioz: Faust elkár-
hozását, valamint Rossini Petit messe Solennelle 
című művét is, mindig nagy örömmel éneklem 
Verdi Requiem-je tenor szólóját. Kőszegi fellé-
péseimnek egyik színfoltja az augusztus 20-i 
ünnepi szentmisén való szereplés.
– Van egy latin közmondás: Az át nem adott 
tudás elvész. Csodálkoznék, ha nem taníta-
nál, ha nem adnád át a felhalmozott ének 
technikai és művészi tapasztalatodat.
– Akkor hadd válaszoljak humorosan, felmen-
telek a csodálkozás alól, mert a művészi munka 
mellett húsz éve tanítok St.Pöltenben az Egy-
házzenei Konzervatóriumban hangképzést a 
dal- és oratórium szakon. 
– Főállásotok Ausztriában van, te budapesti 
vagy, Györgyi tősgyökeres kőszegi, itt építkez-
tetek.
– Feleségem itt született, én mint benősült 
„hergelaufener” nagyon megszerettem a várost, 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Soskó András operaénekessel
 Hogyan is került Kőszegre?

A nyolcvanas években a Budapesti Honvéd 
Művészegyüttes Szimfónikus Zenakarának 
brácsása volt. Akkoriban került az együttes 
férfikarához korrepetítornak a kőszegi ze-
nész család nagyobbik lánya, Gráf Györgyi.  
Ahogy mondani szokták, első látásra elin-
dult köztük valami. András akkortájt már 
komoly ének tanulmányokat folytatott Jám-
bor László Kossuth-díjas operaénekesnél. 
Rövid idő alatt az együttes szólistája lett. 
Nyolcvanötben házasodtak össze, majd két 
évre Debrecenbe költöztek, ahol a Csoko-
nai Nemzeti Színházhoz szerződött magán-
énekesnek. Karrierje fényes csillaga mere-
deken emelkedett, a legnagyobb hőstenor 
szerepeket kapta. Volt Hunyadi László, Fa-
ust, a híres tudós, Puccini Pillangókisasszo-
nyának Pinkertonja, az Aida-ban Radames, 
énekelt Léo Delibes Lakme-jában, de na-
gyon jelentős sikert hozott a Puccini Tosca-
jában megformált Cavaradossi-ja is. Majd 
egy év szegedi Nemzeti Színházi tagság 
következett. Ezt követően Ausztriában, a 
St.Pölteni Színházhoz szerződött.  A színház 
repertorája szinte rá épült. 1987-től kezdő-
dően az operák mellett közel húsz operett 
főszerepet is elénekelhetett. A St.Pölten-i 
évek alatt számos vendégszereplése volt. 
Két évig a Graz-i Operában, Klagenfurtban, 
a németországi Hagenben, majd tíz éven 
át a Budapesti Állami Operaház színpadán 
énekelhette az Aida-t, Carment, Hunyadit, 
Fideliot, Toscat. 1988-ban ismerhette meg 
a kőszegi közönség, az akkori nyári ope-
raelőadásokon Mascagni Parasztbecsületé-
ben Turidu szerepével mutatkozott be, part-
nere Sass Szilvia volt. A város kulturális 
életének szép és emlékezetes estéi voltak. 
Kőszegi házukban beszélgettünk – hosszú, 
osztrákos kávé mellett, – ahova sűrűn ha-
zajárnak. Amikor tehetik, a hétvégéket és 
az ünnepeket itthon töltik.  
– A mai napig minden szerepemet Györgyi zon-
gorakíséretével tanulom. Együtt is rengeteg kon-
certfellépésünk van itthon és külföldön egyaránt.
– Gyakorlatilag több mint 25 éve éltek és mű-
ködtök St.Pöltenben. Látni, hogy Györgyivel 
együtt szívesen léptek fel itthon is. Azért az 
nagy elismerés, hogy még más városba is el-
mentek utánad kőszegi ismerőseid, barátaid, 
rajongóid, hogy részesei legyenek sikereid-
nek, vagy talán inkább jelenlétükkel hozzá-
járuljanak ahhoz. 
– Az utóbbi években többször kaptam meghívást 
a Győri Nemzeti Színházba, itt is az operairo-
dalom legszebb szerepeit énekelhettem, Puc-
cini Turandot-jában Kalaf szerepét, a Bajazzók 
címszerepét, Carmen Don José-ját, Hunyadit. A 

ezért építkeztünk itt és „ingázunk” Kőszeg és 
St.Pölten között. „Ezáltal tulajdonképpen kettős 
életet élünk.” Amikor Györgyi a Myrtill Alapít-
ványt (A kőszegi beteg gyermekekért) létrehozta 
én is lelkesen támogattam és a rendezvényeken 
mindig nagy szeretettel lépek fel. Az alapító kon-
certen az említett bécsi Malat Schrammel Együt-
tes is fellépett. Nemcsak itt, de a városi rendez-
vényeken, bálokon, kiállítás megnyitókon, temp-
lomokban is gyakran szerepelek, de Kőszegen 
tiszteletdíjat soha nem kérek és nem fogadok el. 
– Pár nappal a Kőszegi Szüret rendezvényso-
rozata előtt beszélgetünk, már itthon vagytok, 
hogy részt vehessetek, hogy pihenhessetek 
kicsit a hazai környezetben.
– Szabad időnket szeretjük vidáman, barátaink-
kal, jó kőszegi borral koccintva eltölteni. Időköz-
ben magam is „műkedvelő” szőlősgazda lettem, 
van egy kis szőlőm, pincével a Pogányokban. A 
kőszegiek szeretete különösen jól esik, piacnapon 
későn van nálunk ebéd, úgy elhúzódik a délelőtt 
a kedves ismerősökkel való trécselés okán.
– Nemrég egy családi közös felsőpulyai fellé-
pésről olvashattunk lapunk hasábjain, ahol 
fiatok András is szerepelt.
– Jelenleg egy zenés irodalmi estünk fut Ausztri-
ában Familienkonzert címmel, amelyben mind-
hárman fellépünk, Andris verseket mond, Györ-
gyi zongorázik, én pedig énekelek. A legszebb 
pillanat, amikor a koncert végén Andrissal ola-
szul énekeljük a Sorrentoi emlék című olasz dalt. 
Nagy büszkeségünk ő nekünk, most júniusban 
végzett Bécsben a Színiakadémián, máris ígé-
retes szerződéseket tudhat magáénak Bécsben 
és Düsseldorfban. Bár ő prózai színész, tanult 
énekelni is, szép énekhangja van, úgy néz ki, a 
színházi stafétabotot át fogja venni. Pályámon 
sok szép sikert értem el eddig, de megvallom, 
családom nélkül a siker nem lett volna elég a 
boldogsághoz.
– A színpadi szereplőkkel szemben elvárás, 
hogy mindig topon legyenek. Nálad ez ho-
gyan valósul meg, hiszen egy művészember 
azáltal, hogy alkot, szerepel, a legbenső vi-
lágát hozza felszínre. Olyan bizalmas és sze-
mélyes világába vezeti el, ahová egyébként 
az idegen nem juthat be. Megmutatja az al-
kotást létrehozó személyiségét is. 
– Egy idő után az ember képes megfogalmazni 
azt, amit pályája elejétől érzett, nevezetesen a 
művészi hitvallását. Én azt tartom a legfonto-
sabbnak, hogy mindig felkészülten, erőmhöz 
képest a legjobbat adva, szívből muzsikáljak a 
közönségnek, ugyanakkor – mivel az öntömjé-
nezést nem kedvelem – közvetlen, baráti hangot 
megütve közeledjek feléjük. Ezt az ember sok-
szorosan visszakapja.
   Kiss János
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Multifokális szemüveglencsék
       30-40% kedvezménnyel!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

az akciók részszleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

Multifokális szemüveglencsék
       30-40%

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA
keretében ingyenes 
látásvizsgálat és 
szaktanácsadás 
előzetes bejelentkezés
alapján üzleteinkben!

Keretvásárlás esetén
távoli vagy közeli szemüvegéhez

az EGYIK LENCSÉT INGYEN ADJUK!
(normál és vékonyított lencse +/-6,00D-ig 2,00Dcyl-ig felületkezelésekkel)

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

Az örökifjak
Október 1-én 17 órakor az Idősek 
és a Zene Világnapját tartották a 
JvMK szervezésében. A hagyomá-
nyos ünnepen ezúttal is megtelt a 
lovagterem. A biztos helyfoglalás 
érdekében az „örökifjak” már kora 
délután megérkeztek. Az udvarias 
fogadtatás mellett a helyszűke mi-
atti aggodalomra nem volt ok. Hu-
ber László polgármester az „örök-
ifjak” szót a köszöntőjében kötele-
zően használta, mert egy asszony 
az érkezésekor ezt kérte tőle. A 
városvezető és a képviselő-testület 
számára a munkásévek után meg-
pihent nők és férfiak képviselete 
kiemelt feladat, azért is, hiszen az 
általuk létrehozott értéket, a ha-
gyományt tudja folytatni a követ-
kező generáció. A zene hangjaival 
átnyújtott ajándék is a jelenlévők 

iránti tiszteletet bi-
zonyította. Ezt erősí-
tette a zalaegerszegi 
színészek kétszer 45 
percben előadott 
énekes, táncos mű-
sora sanzon, musi-
cal, és operett slá-
gerek előadásával. A 
műsorszünetben ju-
tott idő beszélgetés-
re a borral és pogá-
csával terített asztalok mellett. Az 
eseményt követő harmadik napon 
két „örökifjú” azt kérte, hogy jelen-
jen meg az újságban a köszönetük, 
és azt ígérték, jövőre is ott lesznek!

KZ
A program megvalósítását támo-
gatták a képviselői-testület tagjai: 
Huber László, Básthy Béla, Kapy 
Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, 
Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Rába Kál-
mán, Sas Norbert, Terplán Zoltán. 

A Büfé támogatói: Soproni Pék-
ség – Soproni Zoltán, Stefanich 
Pincészet, Láng Pincészet, Tóth 

Pincészet, Alasz László, Frank Pin-
ce, Huber László, Jagodics Pince, 
Mándli Tibor.

Aradi vértanúk
Október 6. előestéjén sokan gyűl-
tek össze a kőszegi városi temető-
ben, hogy tisztelettel emlékezzenek 
az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc leggyászosabb napjára, 
Batthyány Lajos és az 13 tábornok 
Aradon történt kivégzésére.
A Himnusz hangjai után Földesi 
János, a Béri Balog Ádám Általá-
nos Iskola igazgatójának ünnepi 
beszéde következett.  Hangsúlyozta 
ennek a történelmi eseménynek 
a máig ható fontosságát, meg-
emlékezett az első felelős magyar 
minisztérium miniszterelnökéről, 
Batthyány Lajosról, és tisztelettel 

adózott a 13 tábornok, valamint a 
szabadságharc bukása utáni meg-
torlás során kivégzett társaik em-
lékének.
Az ünnepi műsort a Béri Balog 
Ádám Általános Iskola 6/A osztá-
lyos tanulói adták, akik felidézték a 
13 vértanú sorsát, fontos gondola-
taikat  versben és prózában, zené-
vel színesítve az előadást.
Az ünnepség végén a város vezetői 
és az oktatási intézmények képvi-
selői helyezték el az emlékezés ko-
szorúit, majd gyújtottak mécsest az 
áldozatok emlékére.

Virág Zsuzsa
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Programdömping
A szeptember 22 – 24-én megtar-
tott Kőszegi Szüret rendezvényei 
vonzották a közönséget, a létszámot 
nem érdemes találgatni. A három 
nap alatt 24 program, alkalman-
ként a fellépők sokasága várta a 
nézőket. A Fő tértől a Károly Róbert 
térig sorakoztak a vásárosok. Az 
árak helyenként a magasba szök-
tek, ebben a kőszegi borosgazdák 
mérsékletet tanúsítottak.
Péntek este Huber László és 
Stefanich Kornél verte csapra 
– a tavalyi Város Bora győztes – 
Stefanich Pincészet hordóját, a tar-
talmából jutott bőven a közönség-
nek. Az idei szőlőből is lesz bőven 
bor, talán kárpótolja a tavalyi jég-
verést. Erről beszélt a sietősen ér-
kező Láng József (fotó), kiemelte az 
idei kedvező időjárást, a 17 – 19 
fokos mustot, amelynek egy része 
akkor már hordóban forrt. Huber 
László polgármester a hagyomá-
nyokra hagyatkozva megadta az 

engedélyt a gazdáknak a szüretre, 
talán csak arra, amit addig még 
nem tudtak a gazdák elvégezni. 
(Néhány borász a szüreti rendez-
vények ideje alatt is a szőlőben 
vagy a pincében dolgozott. Az idő 
sürgetett.)
A Kőszegi Szüret rendezvényein 
nem a szőlőszedés, hanem ha-
gyományosan a szórakozás kerül 
a középpontba. A három nap alatt 
a számtalan rendezvényen a mai 
köntösben előadott régi slágerek 
vonzották a nézőket. A Beatrice 
koncert (Nagy Feró) színpadra lé-
pesekor gyorsan megtelt a rendez-
vénysátor, nem volt másként akkor 
sem, amikor a Kelemen Kabátban 
zenekar (12.oldal)  zárta a szüret 
programjait. Pócza Zoltán több-
ször elmondta a három nap alatt, 
hogy a változatos programok nem 
jöhettek volna létre a Vidámparkos 
csapat 2,2 millió Ft támogatása 
nélkül. A Szüreti Bálon a Fáraó 
Együttes éjszaka két óráig marasz-
talta a többnyire fiatal közönséget.
A szervezés központi helyet adott a 
városban működő művészeti egye-
sületeknek. A szüreti felvonuláson 
a Dance Jam titokzatos módon, fe-
kete-fehérben bemutatott tánccal 
lepték meg a közönséget, a sátor 
nagyszínpadán már káprázatos 
műsort produkáltak. A várköri for-
gatagban a „Hajnal csillagai” teljes 
létszámban jelezték a közönség-
nek, valamint a borkirálynőnek, az 
egykori társuknak, hogy ők min-
denhol jelen vannak, ha a várost 
képviselhetik. A nagyszínpadon 
már ott voltak a senior táncosok 
is (fotó), akiknek a produkciója 
okkal érdemelte ki a vastapsot. (A 
Hajnalcsillag együttes várja a nép-
táncot szerető ifjakat és seniorokat 

esténként a Jurisics várban.)
A Kőszegi Orientális Táncklub a 
színpadra már vendégeket is ho-
zott. Bájos, egyben utánozhatat-
lannak tűnő mozgásuk mindig 
marasztalja a nézőket. A BE-JÓ 
először a tűztáncával az éjszakai 
sötétségben mutatkozott be. Nagy 
Ferótól is „elvitték” a közönséget a 
Fő térre. A nézők okkal jutalmazták 

tapssal a tüzes, és egyben veszé-
lyesnek tűnő produkciót. A felvonu-
láson és a nagyszínpadon már lát-
ványos, történelmi táncot mutattak 
be. A szüretről sem maradhatott el 
Meggie, aki a Tóth Pincészetben és 
a Fő téren régi slágerzenék előadá-
sával vonta magára a figyelmet, 
ugyanúgy, mint máskor. 

Kámán Z
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Stefanich Petra a 18. Borkirálynő
Szeptember 22-től a 2018. évi 
szüretig Stefanich Petra viselheti 
Kőszegen a 18. Borkirálynő címet. 
Miután péntek este a fejére került 
a korona, másnap reggel ágyba 
kapta a teát, hiszen ez kijár egy 
Királynőnek. A megtisztelő címért 
zajló verseny feladatait a Borbarát 
Hölgyek Egyesülete, a korábbi Bor-
királynők állították össze. Öttagú 
zsűri díjazta a teljesítményeket, a 
legtöbb pontszámot Petra kap-
ta, dobogóra állt az I. udvarhölgy 
Schwahofer Nikoletta, és a II. ud-
varhölgy Darabos Kata Boglárka.  
Petra dolgos asszony, hiszen a szü-
reti felvonulás után a pult mögé 
állva kínálta a család borait a dél-
utáni, esti forgatagban. Még a Bor-
királynői ruháját viselte, amikor a 
feladatairól, és a mindennapjairól 
kérdeztük.
– Mekkora teher hárult Önre a 
Borkirálynővé választásával?
– Tehernek nem nevezném, hanem 
sokkal inkább egy közös cél érde-

kében tett feladatvállalás. Némi 
lemondással jár, az erre szánt időt 
a családtól veszem el, a napi mun-
kám a borászathoz kapcsolódik, 
ezért nem okoz gondot az egyez-
tetés. A közönség előtti fellépés 
nem jelent újdonságot számomra, 
hiszen több mint tíz évig táncoltam 
a kőszegi Hajnalcsillag Néptánc-
együttesben. Minden évben ott vol-
tam a felvonulók között, sokszor és 
sokat táncoltunk a közönség előtt. 
– A versenyen említette, hogy 
Miskolcon született.

– Szerencs melletti kis telepü-
lésen, Bekecsen éltem, és onnét 
költöztünk szüleimmel Kőszegre. 
Édesapámat, amikor gyermekként 
„rossz” volt a vasútnál dolgozó 
nagyapám azzal „fenyegette”, 
hogy Kőszegre küldi a MÁV Neve-
lőintézetbe, és csak havonta mehet 
haza. Később felnőttként érdekelte 
édesapámat, hogy hol is van az a 
bizonyos intézet? Eljöttek Kőszegre 
édesanyámmal, megtetszett nekik 
a város, majd miután munkahelyet 
is kaptak, egyszerű volt a döntés. 

Kőszegre költöztünk 2002-ben a 
jobb lehetőségek érdekében.
– Hol végezte tanulmányait? 
– A Jurisich Gimnáziumban tett 
érettségi után a Budapesti Gazda-
sági Főiskolán Idegenforgalmi szak-
menedzser szakon végeztem. Majd 
Budapesten, a Kempinski Hotelben 
dolgoztam öt évig, eközben Győr-
ben, a Nyugat-Magyarországi Egye-
temen Turizmus-Vendéglátás szakon 
tanultam levelezőn. A férjemet meg-
ismerve költöztem vissza Kőszegre.
– Mivel foglalkozik jelenleg?
– A családi vállalkozásban, a 
Stefanich Pincészetnél dolgozom. A 
borászat minden munkafolyamatá-
ban részt veszek, és a papírmunka 
is az én feladatom. Mellette háztar-
tást vezetek, és két gyermeket ne-
velünk. Tavaly április óta aktív tagja 
vagyok a Kőszegi Borbarát Hölgyek 
Egyesületének. 
Petra örömmel tesz eleget a meg-
hívásoknak, ahol a kőszegi borokat 
népszerűsítheti. Elsőként a Móri 
Bornapokra utazik, majd követke-
zik Kőszegen a Borbál.

Kámán Z 

Város Bora
Hét kőszegi pincészet 11 bora 
versenyzett a Város Bora cím el-
nyeréséért. A hagyományok szerint 
a borászoknak nagyobb mennyi-
ségű bort kellett tárolnia az adott 
fajtából, ha nevezni akartak, és 
ezt zárolta Kőszeg város jegyzője. 
Ez a folyamat biztosítja azt, hogy 
a versenyzett bor kerül majd az 
asztalokra a Város Boraként. A Kő-
szegre érkező vendégek ezt kapják 
ajándékba, ezt vihetik haza, a távo-
labb élők is ismerkedhetnek Kőszeg 
egyedi borkultúrájával. 

A döntést a Kőszegi Szüret előes-
téjén, szeptember 21-én a képvi-
selő-testület hozta meg. A Jagodics 
Pincészet 2015-ös évjáratú 
Blauburgere kapta meg a kitüntető 
Város Bora címet. Az elismerő okle-
velet Jagodics Attila vette át Huber 
László polgármestertől. Ezt a bort 
még Jagodics Tamás borosgazda 
készítette, vezette a szőlő műve-
lését. A mostani elismerés egyben 
tiszteletet is jelent az eltávozott 
borosgazdának. A fia vette át a 
feladatát, gondos kezekbe került 
az évtizedes munkával létrehozott 
pincészet.

KZ

Támogatók!
A Kőszegi Szüret rendezvénye a Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val valósult meg! A Nyugat-Dunántúl Kiemelt Rendezvénye! Jó minő-
sítésű Gasztronómiai Fesztivál! 
A Fúvószenekari Találkozóra Kőszegre érkezett zenekarokat ebédre 
vendégül látták: Garabonciás Étterem – Kőszeg Város Koncert Fú-
vószenekar • Margaréta Étterem Horvátzsidány – Juventus Koncert 
Fúvószenekar • Rendezvénysátor üzemeltetője – Szentgotthárd Város 
Fúvószenekara • Alpokalja Panzió Étterem – MOFÉM Fúvószenekar  • 
Strucc Étterem és Panzió  – Csepreg Város Fúvószenekara  • Bécsikapu 
Étterem – Nemesócsa Fúvószenekara (Szlovákia) • Csikar Csárda és 
Panzió – Pilgersdorf Fúvószenekar (Ausztria) 

Az ATARU egy profi kőszegi csapat. Vasárnap délután egyórás műsort aján-
dékoztak a közönségnek. A produkció nem volt meglepetés, a nézők előre 
tudták, hogy kiváló előadásban részesülnek.

Az önkéntes tűzoltók létrás autója előtt vonuló fiatalok a jövőt képviselték. 
Az egyesület készül 2018-ra, az alapítás 150. évfordulójára.



2017. OKTÓBER 18 - OKTÓBER 31.

Együtt 
olcsóbb!

2017. 10. 19 - 10. 21.

159 Ft
db

24 db vásárlása 
esetén 318Ft/l

2017. 10.26 - 10.28.

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  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

Ft

Sertés Comb
előhűtött

Krizantém
14 cm-es cserépben
vegyes színben

Sertés Bőrös Comb
csont nélkül, előhűtött

Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott

Rozsos
Négymagvas kenyér
szeletelt, csomagolt
350 g, 1083Ft/kg

Csirkemell filé
előhűtött vagy fagyasztott

Burgonya

Hofbrau München
Lager Sör
dobozos 0,5 l, 358Ft/l

Milka Csokoládé
Alpesi Tejkrémes vagy Oreo
100 g, 2990Ft/kg

Zimbo
Rakott Erdélyi Szalonna vf.

Magyar
Esl Tej
2,8%, 1 l

Jar
Mosogatószer
Citrom, 450 ml, 664Ft/l

KŐSZEGI AKCIÓ

www.7forras.hu

1.149 Ft
kg

1.049 Ft
kg

1.249 Ft
kg

119 Ft
kg

459 Ft
kg

379 Ft
db

399 Ft
db

299 Ft
db

179 Ft
db

229 Ft
db

299 Ft
db

Október 22-én az alábbi üzleteink
07:00 - 12:00 között tartanak nyitva:

Kőszeg, Rohonci u. 37-39.
Csepreg, Széchenyi tér 13. 

1.499 Ft
kg

KoszegiHirdetes_201710_03.indd   1 2017.10.12.   12:51:13
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Vaihingen és Kőszeg
A Kőszegi Szüretre Vaihingen 
testvérvárosból küldöttség érke-
zett. Kérdéseket tettünk fel Heinz 
Kälberer egykori főpolgármester-
nek, valamint Klaus Reitze polgár-
mesternek.  
   
Heinz  Kälberer 
főpolgármester

– Ön a 25. évfordulót ünneplő ta-
lálkozóra nem tudott eljönni. Hogy 
érezte magát újra Kőszegen?
– Most is úgy, mint amilyen min-
dig is volt. Nekem örömet szerez a 
találkozás, az itt élők barátságosak. 
Azok is, akiket személyesen nem 
ismerek, csak fejbólintással kö-
szöntenek az utcán. Kőszeg nekem 
nagyon tetszik, és mindenekelőtt a 
kőszegi emberek. Meg kell, hogy 
mondjam, a sok év alatt nagyon 
sok pozitív változás történt a vá-
rosban, a közterületek megújultak, 
gondozottabbak lettek.
– Emlékszik az első kőszegi ta-
lálkozásra?
– Egy kicsit előbbről kezdeném. 
Az 1980-as években Vaihingennek 

nem volt testvérvárosa. Az első gon-
dolatok francia irányba forogtak. Az-
tán megállapítottuk, hogy olyan sok 
kapcsolat van a francia és a német 
városok között, hogy nem kell ne-
künk is ebbe az irányba lépni. Olyan 
országban lévő várossal kívántunk 
kapcsolatot kiépíteni, ahol azideig 
ilyen nem volt jellemző. A megfon-
tolások után Magyarország került 
előtérbe. Valahonnét jött egy tipp, 
hogy talán Kőszeg legyen a partner-
városunk. Megkerestem az akkori 
tanácselnököt, Preininger Ferencet, 
és nagyon jó, tartalmas beszélgeté-
seket tartottunk. Ő is el tudta kép-
zelni a kapcsolatok felvételét, majd 
mindkét város képviselő-testülete 
ehhez megadta a támogatást. Akkor 
ez még nem volt magától értetődő 
dolog, évtizedekkel ezelőtt mindez 
nagyon távolinak tűnt, nálunk en-
nek nem volt hagyománya.
– Mi maradt meg és mi változott 
az akkori elképzelésekből?
– Hadd jegyezzem meg, az el-
múlt tíz évben Baden-Wüttenberg 
tartománynak a Kelet-Európa 
megbízottjaként tevékenykedtem. 

Megállapítottam, hogy a politika 
az fontos, de még fontosabb, hogy 
a politika működése mellett legye-
nek meg a kapcsolatok az embe-
rek találkozásának szintjén. Ez az 
előnye Kőszeg és Vaihingen part-
nerségének, különösen akkor, ha a 
fiatalok is találkoznak. Ilyen szinten 
lehet az esetleg létező előítéleteket 
lebontani. Ma már számunkra a 
kőszegiek értékes emberek, elmúl-
tak, megszűntek a fenntartások. A 
testvérvárosi kapcsolatok előnye, 
hogy ennek keretében a hétköznapi 
emberek is kapcsolatba kerültek. És 
hát mondjuk ki, barátságok is létre-
jöttek. Fontos volt a kezdet, de az-
óta négy városvezető volt Kőszegen, 
és a kapcsolatok együttműködőek 
maradtak. Találkoztam Preininger 
Ferenccel és Básthy Tamással is. 
– A jövőt a fiatalok kapcsolatá-
nak erősítésében látja? 
– Az ifjúság szintjén ma is erősek 
ezek a szálak. A mai fiatalok már 
nem olyan erejű fenntartással in-
dulnak el ezen az úton, mint ahogy 

ez 30 évvel ezelőtt természetes 
volt. Nem ritka jelenség, hogy egy 
nép fenntartásokat alakít ki a má-
sik nemzettel szemben. Ennek le-
bontásában akkor lehet eredményt 
elérni, ha fiatalkorban ismerik meg 
egymást. Ismételném, az orszá-
gok közötti politikára szükség van, 
de akkor tudunk előre lépni, ha a 
kapcsolatok által valós kép alakul 
ki egymásról. Mindig lehet találni 
olyat, amit a másik országban job-
ban csinálnak, mint otthon. 
– Kőszeg az elmúlt évtizedekben 
több értékes ajándékot kapott 
Vaihingentől. Önök ezt természe-
tesnek tartották, vagy a kapcso-
latok erősítését szolgálták?
– Minden adományozás mögött 
a motiváció az volt, hogy már 
jól ismerték egymást az érintett 
csoportok. Az ismeretség alapján 
érkezett meg a létrás tűzoltóautó. 
A lényeg az volt, hogy a polgárok 
legyenek egymással kapcsolatban. 
Minden adományozásnak ez volt a 
motivációja.

Klaus Reitze polgármester

– A Vaihingenből érkezett kül-
döttség a kapcsolatok erősítését 
szolgálja? 
– A meghatározó része azok a 
magánszemélyek, akik éveken 
keresztül a kapcsolat érdekében a 
Vaihingenbe érkező kőszegi ven-
dégeket a saját lakásukban fo-
gadják. A küldöttség derékhadát a 
vendéglátó családok alkotják. Nem 
tudjuk azt elégszer elmondani, 
hogy a kapcsolatok fenntartásában 
ennek milyen nagy a szerepe. Ta-
valy alakult ki a horgászok között 
egy újabb erős kapocs, így most 
velünk jött el Kőszegre a Vaihingeni 
Járási Horgászegyesületnek öt 
tagja. A harmadik vonal az, hogy 
mindig legyenek a küldöttségben 
Vaihingen város képviselői, a két 
város képviselőinek kontaktusa 
érdekében.
– Hányadik alkalommal jött el 
Ön Kőszegre? Kőszegfalva alapí-
tásának 300. évfordulója az első 
látogatásainak egyike volt. 
– 2011 februárjában kezdtem meg 

a munkámat polgármesterként, az-
óta hétszer voltam Kőszegen, ezek 
egyike volt Kőszegfalva. Fontos 
számunkra a német nemzetiség 
jelenléte, az, hogy többen beszélik 
a nyelvet, de a testvérvárosi kap-
csolatban nincs kiemelt szerepe. A 
testvérvárosi kapcsolatot összes-
ségében kell tekinteni, többirányú 
szálak kialakítása a cél.
– Milyen irányba formálódhat a 
partnerség jövője?
– A partnerséget egy élettel telítve 
kell működtetni, hogy az egymást 
követő generációk mindezt tovább 
tudják vinni. Azért is lényeges mind-
ez, hogy az emberek lássák ennek 
fontosságát. Vannak évről évre is-
métlődő események, olyanok, ami-
kor a két város fiataljai találkozhat-
nak. Az Untersteinbachban tartott 
diáktábort Vaihingen évről évre 
támogatja, évente egy-egy kőszegi 
fiatal vehet részt a Tübingeni Nyári 
Egyetemen. Mindez a stratégiánk 
része, amely különösen a fiatalokra 
összpontosul, és az is, amikor hoz-
zánk érkeznek az éves találkozókon 
kőszegi művészeti csoportok.

– A két város között nincs gaz-
dasági, vagyis cégek közötti kap-
csolat. Mit tehet a politika ennek 
fejlesztése érdekében?
– Kisebb sikereket ezen a terüle-
ten is elértünk, magyar fiatalok 
a képzésük részeként gyakorlati 
idejüket Vaihingenben töltötték. Ez 
egy olyan terület, ahol a jövőben 
is lehet együttműködést folytatni, 
erősíteni. Mindez nem a termék-
gyártáshoz vagy az áruforgalom-
hoz kapcsolódik, de a gazdasági 
kapcsolatokat szolgálja a képzés 
útján. Az ebben résztvevő szakem-
ber dönthet, hogy marad vagy visz-
szatér. Úgy tudom, hogy a borászat 
területén volt olyan technológia, 
szakmai tapasztalat, amelyet a kő-
szegi gazdák is hasznosítottak. Ezt 

a folyamatot fenn is kell tartani, de 
ez csak akkor megy, ha tudatosan 
fókuszálunk a területre. 
– Mindez azt jelenti, hogy az 
igénylőknek kell lépni. 
– Azt gondolom, hogy ágazattól 
függetlenül is többet tehetnénk a 
gyakornokok, a lehetőséget kere-
sők érdekében. Akik Németország-
ban szeretnének dolgozni, szakis-
meretüket fejleszteni, számukra az 
információs fórumokat meg lehet 
teremteni. Miért ne segítsük eze-
ket az embereket abban, hogy 
Vaihingen felé forduljanak? Igaz, itt 
azért beszűkül a politika mezsgyé-
je, ebben nagyobb teret kell kapnia 
a szakmai szervezeteknek és az 
ágazati csoportoknak. 

Kámán Z
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9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)
+36(30)190-3085 • +36(94)312-163; 

mammon.stihl@gmail.com • www.mammon.stihl-kereskedes.hu  
NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

MESTER CENTER Szakkereskedés
FIGYELEM!
A STIHL ŐSZI AKCIÓJA
a készlet erejéig, október 31-ig tart. 

KERTI SZERSZÁMOK
Minden, amire szüksége lehet.

AKKUMULÁTOROK
Ha autója nehezen indul,

akkor a napja nálunk indul.

MUNKAVÉDELMI
CIPŐK

Hóban, 
sárban, 
fagyban

védi
a lábát.

Virágföld!
Marhatrágya! 

Műtrágya! 

RÁGCSÁLÓÍRTÓ!

Kelemen Kabátban és sátorban
A Kelemen Kabátban zene-
kar szeptember 24-én lépett 
színpadra a Kőszegi Szüret 
zárórendezvényeként. A zenészek 
jóval koncert előtt megérkeztek. A 
behangolás alatt, a három napos 
program végén, vasárnap este egy-
re több lett az érdeklődő, a sátor 
megtelt. 
A zenekar 2013-ban alakult, 
Horváth Boldizsár (ének) és 
M-Papa (rapp) által létrehozott 
előzenekarból fejlődött ki. Idén 
hatvan koncertjük volt, az évzá-
rót november 11-én tartják Bu-
dapesten. A kőszegi fellépésük 
után Boldi, M-Papa, Nagy Róbert 
készségesen vállalta a fotózást a 
rajongókkal, és válaszoltak a kér-
déseinkre. A fiúk még nem jártak 
Kőszegen, de M-Papának vannak 
kőszegi gyökerei. A zenekar egy 
iskolatársukról kapta a nevét, a 
Kelemen még nyáron is kabátban 
járt. Nevet nem változtatnak, de 
alakul a zenei stílusok. A klasszikus 
alapzenék, a legmodernebb elekt-

ronikus hangzások, és egyre in-
kább a magyar népzenék inspirál-
ják őket. Szövegeik a világnézetük 
megfogalmazásából születik. Angol 

nyelvű dalok írásán nem gondol-
kodnak. A „Fainul a buli” című 
mulatós slágerük elején elhangzik, 
hogy Obamának írták. Valójában ez 
egy kikacsintás a magyar társada-
lomnak, ahol bemutatják, hogy a 

saját lencséjükön keresztül hogyan 
látják a magyar társadalmi helyze-
tet. A kőszegi koncerten a legnép-
szerűbb slágerek mellett játszották 

a „Gyöngyhajú lány” című dalt is, 
amely egy híres zenész plágiuma 
miatt hangzott el. Október végére 
elkészül az új dal és a klipp, márci-
usig az új lemez. 

Kiss Alexandra

A favágók
A Kőszegi Szüret programjaként a 
MESTER CENTER Szakkereskedés 
(Kőszeg, Sörgyár utca 1.) meghí-
vására magyar világbajnokok csa-
pata tartott egy látványos favágási 
bemutatót hihetetlenül nagyszámú 
közönség előtt. 
A STIHL gépeket árusító üzlet be-
mutatta a szuper szériás gépeket, 
de a Wankel motoros, 70 LE-ös, 
kétmillió Ft értékű láncfűrészt 
nem, mert azzal csak a világbajnok 
versenyzők rendelkeznek. Ezzel a 
láncfűrésszel hat másodperc alatt 
vágtak le három korongot az 50 
cm átmérőjű rönkből. 
Az már a versenyzők extra tudá-
sát jelentette, hogy szériás STIHL 
fűrésszel egy rönkből 9 – 11 db 
kisszéket faragtak ki 2 perc alatt 
személyenként. A program végén 
tumultus alakult ki a gyermekek 
között, hogy egyet-egyet hazavi-
hessenek. Ahhoz is szükség volt 
erőre, és borotva éles fejszére, hogy 
egy 30 cm átmérőjű fát átvágjanak 
egy perc alatt. 
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Pályázati kiírás
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezetői tisztségének betöltésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetői tisztségé-
nek betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.

A pályázat részeként elsősorban benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai ön-

életrajz,
• iskolai végzettséget, képesítést, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolatai,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• a Kft. működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai el-

képzelések,
• nyilatkozat munkabérigényről.

Pályázati feltételek: büntetlen előélet, cselekvőképesség, felsőfokú 
műszaki, gazdasági vagy pénzügyi végzettség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: műszaki, pénzügyi vagy 
gazdasági vezetői munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai ta-
pasztalat

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Huber László Kő-
szeg város polgármesterének címezve, postai úton, (9730 Kőszeg, Ju-
risics tér 8.) vagy személyesen a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
(9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) Titkárságán lehet benyújtani. A borítékra 
kérjük ráírni: „Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntést Kőszeg Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a pályázat be-
nyújtási határidejének lejártát követő novemberi ülésen, Kőszeg város 
polgármesterének javaslata alapján, minősített többséggel hozza meg. 
A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A kinevezés időtartama: 2018. január 1. napjától 5 év határozott idő
A teljes pályázati kiírás a hozzá tartozó mellékletekkel elérhető a www.
koszeg.hu honlapon, önkormányzat/információk, közlemények/pályá-
zatok menüpont alatt.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet a 94/562-
518-as telefonszámon.

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

Gabriella  – „Hugirace”
A tősgyökeres kőszegi „Hugirace” 
páros, Forgó Gabriella és Mihályi 
Balázs az autók és a versenypá-
lya szerelmesei. Gabriellát otthon 
Huginak becézték, így született 
meg a „Hugirace” név. A civil 
életben grafikusként dolgozik, 
és háromszoros összetett bajnok 
a Magyar Gyorsulási Szövetség 
versenyében, a női kategóriában. 
Országos Bajnokságon kétszer 
lett 3. helyezett, más szövetsé-
geknél pedig összetett második és 
harmadik helyezett. Az informa-
tikus végzettségű Mihályi Balázs 
a versenypárosban a mindenes 
szerepét tölti be, szereli az autót, 
rendeli és készíti az alkatrészeket. 
A magyar népmesés motívummal 
díszített autóra mindenki felfi-
gyel, ugyanígy az ehhez kapcso-
lódó népviseleti ruháikra. Ezeket 
Gabriella varrja és hímezi. Bol-
dogan mutatta meg a versenye-
ken szerzett serlegeket, érmeket, 
okleveleket. Az 2015–2016-ban 

minden magyarországi versenyen 
részt vettek. Mostanra már csak 
a Hungaroringről nincs serlegük. 
Négy évvel ezelőtt Balázs ötlete 
volt, hogy elmenjenek egy gyorsu-
lási versenyre, ahol Gabriella bele-

szeretett ebbe a világba, és benne 
is maradt. Aztán jöttek a sikerek. 
2015-ben autójuk a Mese nevet 
kapta, népmesék dekorációval. A 
páros jótékonykodik is, egy alapít-
vány segítői, ahol sérült gyerekek-
nek, vagy szegény családoknak 
gyűjtenek. Mindenhová elmennek, 
ahová hívják őket. Az autók alakí-
tását otthoni körülmények között 
végzik és önerőből finanszírozzák. 
A támogatások a versenyre való 
utazást segítik, mindig visznek 
magukkal házi készítésű pogácsát 
és pálinkát, kínálják a nézőket, 
mint ahogy ezt a Kőszegi Szüreten 
is megtették. A támogatók közül 
többen saját termékkel járulnak 
hozzá a sikerükhöz. Ők a ven-
dégszeretetet próbálják közelebb 
hozni az emberekhez. A kapott 
termékeket osztogatják a nézők 
és a versenyzők között. A piros To-
yota Celica 2.0 versenyautójukkal 
az eddig elért legjobb eredmény 
negyed mérföldön 13,8 mp, és 

ezen még javítani szeretnének. A 
Kőszegi Szüreten való felvonulá-
suk utáni időszakban a pihenést 
választották, de új projekt van a 
láthatáron. 

Kiss Alexandra
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Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary

Tel.: +36 20 441 4850
BÜK, FORRÁS ÜZLETHÁZ (COOP)
9737 Bük, Kossuth u. 126., Hungary

Tel.: +36 20 252 85 29
web: www.narathaimassage.com

e-mail: narathaimassage78@gmail.com

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY
30 perc

MInutes
Min

60 perc
MInutes

Min

90 perc
MInutes

Min

120 perc
MInutes

Min
×5* ×10*

Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž

4.900 HUF
16 €

8.900 HUF
30 €

12.900 HUF
44 €

15.900 HUF
56 € -10% -15%

Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Talprefl ex masszázs • Foot refl exology massage
Fußrefl exzonenmassage • Refl exní masáž chodidel

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž

5.900 HUF
19 €

9.900 HUF
33 €

13.900 HUF
47 €

16.900 HUF
58 € -10% -15%

Csomagajánlatok • Package promotion Paketangebote • Balícek nabídka
*Egy személy részére • For one person • Für eine Person • Jeden člověk

30+30 min., 30+60 min, 30+90 min, 60+60 min: 10%
30+120 min, 60+90 min, 60+120 min, 90+90 min, 90+120 min, 120+120 min: 15%

30 perces kezelések árából
für 30 min. Behandlungen

60 (+) perces kezelések árából
für 60 (+) min. Behandlungen

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

kedvezmény
Ermäßigung

kedvezmény
Ermäßigung500 Ft 1000 Ft

Év kiváló Masszázsszalonja 2016 díj
Excellent Massage Salon 2016 award

Ausgezeichneter Massagesalon 2016 Preis
Vynikající Masáž 2016 cena

Egészségkert
Az Egészségház környezetét teszi/
tette szebbé a GesztenyeKék Ter-
mészetbarát Egyesület. A gyermek-
orvosi rendelő mellett az általuk 
kialakított Egészségkert mostanra 
már látogatható. Az óvodából ha-
zafelé tartva Hajdú Elene leült a 
padra, a nagybácsi Dányi Miklós 
felügyelete mellett. A tagok sok 
munkát végeztek azért, hogy az 
arrajárók, rendelésre várók örömöt 
találjanak a kertben. Az elkészül-

téhez az egyesület anyagi hozzá-
járulására is szükség volt. A jó cél 
érdekében kaptak támogatást kő-
szegi vállalkozásoktól, és a Nemzeti 
Együttműködési Alap 2017. évi 
működési támogatására is szükség 
volt. Érdemes megnézni, akárcsak 
kis időt is eltölteni a padokon. Ön is 
élvezheti az eddig elkészült munkát, 
de nem a teljesen kész Egészségker-
tet. Az ültetésre váró növényeknek 
még növekedni kell. A rendelőkbe 
érkezők közérzetét javíthatja, kikap-
csolódást nyújt, a gyermekek szá-
mára játékos perceket szerez.

A 9x10 méter alapterület pihenő-, 
és játékelemeket, illatos virágkertet, 
gyógynövénysarkot foglal magába. 
A járófelülete mezítlábas tanös-
vényként is funkcionálhat majd, lesz 
élősövény, a déli oldalról árnyékot 
adó színes lombos fák. A egyesület 
tervezi, hogy a természet gyógyí-
tó erejét, a testmozgás és a lelki 
egyensúly fontosságát ismertető 
információs eszközök elhelyezését.

KZ

Százéves
Gerencsér Katalin SJC 1917. ok-
tóber 15-én született, 1939-től 
a Jézus Szíve Társaság tagja. Dr. 
Székely János apátplébános hív-
ta Kőszegre a társaságot, hogy az 
Emericanum-ot működtessék, és 
ebben részt vett Kata testvér is. A 
II. világháború után ő is külföldre 
kényszerült távozni, apostoli mun-
kát végzett Müchenben és Kanadá-
ban.  A '90-es évek elején visszatért 
Magyarországra, majd Kőszegen 
újraindította – a társaság által 
egyszer már megnyitott – könyv- 
és kegytárgyüzletet, amely most is 
működik a Fő téren. Részt vett az 
egyházközség szociális és karitatív 
tevékenységében is. Hosszabb ideje 
él Pécelen, az idősek otthonában. 
Születésnapjához kapcsolódóan, 
ugyanúgy, mint máskor, Kőszegről 
Maurer Péter is meglátogatta.
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MICROWEB Internet
Ügyfélközpontú, független,

szupergyors internet szolgáltatás

15M
Letöltés 15Mbps

Feltöltés 1,5Mbps
Belépési díj: 10.000 Ft

Havi díj: 3250 Ft

Díjcsomagok 2 éves szerződés esetén:

A legolcsóbb havidíj: 2325 Ft

Csökkentek a havidíjak!!!

30M
Letöltés 30Mbps
Feltöltés 3Mbps

Belépési díj: 10.000 Ft

Havi díj: 6040 Ft


ITT VAGYUNK!

Már az Ön településén
is elérhető!

Nincs árukapcsolás,
nem kell sem TV, sem telefon

előfi zetés!

Akár hűség nyilatkozat
nélkül is köthető!

Több mint 10 éves
távközlési tapasztalat!

Apró betűs részek nélkül!

Vezeték nélküli kapcsolat,
nagy lefedettség!

Hazai szolgáltató!
Elérhető, élő ügyfélszolgálat!

Üzleteink: 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 16. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.

info@microweb.hu • +36 94 777 001 +36 30 768 2873 A tájékoztatás nem teljes körű.
Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Príma-díjat kapott Erdélyi János
Október 14-én 18 órakor a Weö-
res Sándor Színházban tartották 
a 2017. évi Príma-díj átadó ün-
nepséget. A 2005. évi indítástól 
kezdve ez volt a 13. alkalom, 
amikor Vas megye kiválóságait 
díjazták, köszöntötték. A VOSZ Vas 
Megyei Szervezete által odaítélt 
díjat a Kőszegen élő Erdélyi János 
filmrendező, Dr. Bátor György a 
Markusovszky Kórház Szemészeti 

Osztályának vezetője, és Földesi 
János a Boglya Népzenei Együttes 
alapítója kapta. 
A kétórás ünnepség narrátora 
Pócza Zoltán hívta színpadra a  
tíz kategória jelöltjeit, és egy rö-
vidfilmmel bemutatták az életü-
ket, tudományos vagy művészeti 
tevékenységüket. A tíz megyei 
kiválóság megkapta a Príma-díj 
jelöltségről szóló oklevelet, amely 

önmagában is kitüntetés. 
Ehhez gratulált Erdélyi Já-
nos filmrendezőnek Huber 
László polgármester.     
Szárnyas János a VOSZ me-
gyei szervezetének elnöke 
jelentette be a kitüntetett 
személy nevét, és adta át a 
Príma-díjat. Erdélyi János 
így fogalmazott: „Ahogy 
néztem társaim életrajzát, 
azt gondoltam, hogy ők 
többet tettek. 2000-ben, 
amikor elbúcsúztam a szü-
lőfalumtól, akkor úgy gon-
doltam, hogy már nem jövök 
vissza. Az élet úgy hozta, hogy újra 
Vas megyei vagyok életvitelben és 
filmjeimben. Nagyszerű helyek-
ről érkeztek ide emberek, viszont 
ketten vagyunk Dukáról, Németh 
Gyula fafaragó művész és én. Kö-
szönjük Duka, köszönjük Kőszeg, 
Köszönjük Vas megye!”
Dr. Bátor György a díj átvétele 
után megtiszteltetésnek értékelte, 
hogy a kiválóságok közé sorolták. 
Köszöntetet mondott a kórház min-

den dolgozójának, akiknek a mun-
kája is benne van ebben az elisme-
résben. Az általa vezetett szemé-
szeti osztály jelszava: „ha boldogok 
akartok lenni, tegyetek másokat 
boldoggá”, amelyet Batthyány-
Strattmann Lászlótól vettek át.              
Földesi János a kitüntetése után 
így fogalmazott: „Arra nem számí-
tottam, hogy egy népzenész ilyen 
elismerést kaphat”.

Kámán Z
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130 éve a településért
Peresznye: 130 évvel ezelőtt 
kezdte el működését az önkéntes 
tűzoltóság, 25 éve újjászervezték és 
megalakult a Peresznyei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület. Szeptember 24-
én a kettős évfordulót szentmisé-
vel, tűzoltó bemutatóval és tízezer 
euróért Mischendorfból vásárolt 
tűzoltóautó átadással ünnepelték. 
Az önállóság kezdetén a technikai 
felszereléseik szinte a nulláról in-
dultak, előtte Horvátzsidány egyik 
rajaként tevékenykedtek. A jelen-
legi létszámuk 25 fő, és elődeiket 
követve tiszteletre méltóan dolgoz-
tak, pályáztak, kaptak segítséget 
az önkormányzattól, a lakosságtól 
a felszerelések érdekében. Ebben a 
kőszegi tűzoltók is sokat segítettek. 
A vásárolt tűzoltóautóhoz a helyi 

egyesület 300 ezer Ft-tal járult 
hozzá, a tízezer euróból fennma-
radó részt a falu önkormányzata 
fizette. Erről beszélt Orbán Gyula 
parancsnok, aki a társaival egy ütt 
várja a „jó csapatba” a közösségért 
tenni akaró hölgyeket és férfiakat.   
A szomszédos Ausztriából – 
Engelmayer Péter önkéntes tűzoltó 
kapcsolatai lévén – vásárolták meg 
a járművet. Orbán Gyula parancs-
nok szerint ezzel jelentős változás 
történt az egyesület technikai fel-
szerelésében. Az autó rendelkezik 
gyors beavatkozóval, haboltóval, 
és kétezer liter vizet képes szállí-
tani. A mischendorfiak hozzáadták 
a jármű teljes felszerelését, és a 
tűzoltóik is részt vettek az átadási 
ünnepségen. 

Grüll János Peresznye polgármes-
tere méltatta az önkéntesek tevé-
kenységét, szavai szerint ők azok, 
akikre a múltban és a jelenben 
is mindenkor lehet számítani. A 
faluvezető a 130. születésnap 
méltó ünneplésének tartotta a 
jármű vásárlását, amely a falu 
érdekeit szolgálja. Göncz Sza-
bolcs a Szombathelyi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság ezredese 
felidézte az 1867-es kiegyezés 
után időket, amikor sorra szerve-
ződtek a helyi tűzoltóságok. Itt a 
környéken először Kőszegen alakult 
meg a tűzoltó szervezet (2018-ban 
ünneplik a 150. évfordulót), majd 
ehhez csatlakoztak a falvak is.   
Majthényi László, a Vas Megyei 
Közgyűlés elnöke is méltatta az 
önkéntes tűzoltók tevékenységét, 
mindezt megerősítette a megyei 
önkormányzat emlékszalagjának 
feltűzésével. A térség országgyűlési 

képviselője, Ágh Péter köszönetet 
mondott mindazoknak, akik rend-
szerint sokat tesznek a falu bizton-
ságáért, és felolvasta Orbán Viktor 
miniszterelnök levelét, amely igy 
fogalmazott: „Köszönjük, hogy 
energiájuk és idejük egy részét arra 
áldozzák, hogy másokat megóvja-
nak a veszélyektől”.
A falu plébánosa, Mészáros Miklós 
atya és a Locsmandról érkezett An-
ton Kolić atya a lakosság jelenlé-
tében áldotta meg a tűzoltóautót.

KZ
Fotó: Répcevidék 

(Ágh Péter szeptember 25-én, 
a Parlamentben napirend utáni 
felszólalásában méltatta az évfor-
dulójukat ünneplő vasi önkéntes 
tűzoltókat, kiemelve a peresznyeiek 
munkáját. Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium államtitkára vá-
laszában hangsúlyozta: köszönet, 
tisztelet illeti az önkénteseket.)
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Sietni kellett
Lukácsháza: Szeptember 16-án 
14 órakor a kisbíró kihirdette: „El-
jött az ideje a szüreti mulatságnak”. 
A falura jellemző módon a felvonu-
lást elsőként lovas fogatok vezették, 
a hintón ült a szőlőskertek királyné-
ja és az udvarhölgyei. Őket követték 

hét kicsi és nagy pótkocsis traktoron 
az integető, szüreti maskarába öltö-
zött gyermekek és felnőttek. Első-
ként a Horváth József utcába álltak 
meg, ahol „terülj, terülj asztalkám” 
várta az érkezőket, mint a többi 
megállóban is.  A „szüretre indulók” 
a vendéglátást műsorral köszönték 
meg. Először az óvodások bájos, 
táncos éneke szórakoztatta az utca 

Nemescsó: Szeptember 23-án 
a Kőszegi Szüret felvonulásán a 
Közép Burgenlandi Kultúrcsoport 
Felsőpulya Magyar Énekkara és a 
Nemescsói Nótakör együtt vett részt. 
Mindkét csapatot örömmel töltötte 
el ez a lehetőség. Felsőpulyaiak már 
többször részt vettek az eseményen, 
és ezúttal meghívták a Nemescsói 
Nótakört egy vidám, énekléssel szí-

Nótáztak nesített délutánra. Közös a nótakör 
vezetője Szász Jutka. A két nótakör 
kapcsolata visszanyúlik a múltba, lá-
togatásokra, beszélgetésekre és da-
lok cseréjére. A Nemescsói Nótakör 
tagjai  örülnek annak, hogy a szom-
szédban is vannak olyanok, akiket 
éltet az éneklés, és értékelik a ma-
gyar nótát. A dalolásra egyre keve-
sebben tudnak időt fordítani, a Ne-
mescsói Nótakör várja mindazokat, 
akik ehhez kedvet érzenek.

 Kiss Alexandra

lakóit, majd színpadra léptek az is-
kolások, és a gyöngyösfalui Szent 
Márton-templom Kórusa boros, hu-
moros dalokkal. Öt csillagot érde-
mel a lányokból, asszonyokból két 
hét alatt verbuvált néptánc csapat. 
Gratulálni lehet Hajnal Edit tanár-
nőnek, aki létrehozta és néptáncra 
tanította meg a hölgyeket. A felvo-

nulás minden megállójában kiérde-
melték a tapsot. Csak így tovább! A 
gyülekező esőfelhők a Kiscsömöte 
és Nagycsömöte megállóban a fo-
gadást még engedélyezték, aztán 
sietni kellett a gyöngyösfalui sport-
csarnokig. Az itteni zenés beszélge-
tés estig tartott.

KZ
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Lukácsháza hírei
Szüreteltek az önkormányzat 
dolgozói és a körjegyzőséghez 
tartozó települések képviselői 
pénteken a csömötei hegyen. A 
munka mellett a cél a csapatépí-
tés is volt. A szép időben a szőlő 
hamar a kádakba került, a munka 
harmonikaszó kíséretében zajlott, 
a pincénél közben a kemencében 
készült az ebéd Csejtei Péter 
képviselő és Holdosi Attiláné 
közreműködésével. Az ebédhez 
kapcsolódott Albert Csaba finom 
borainak kóstolása. A kilátónál 
mások is tartottak csapatépítő 
programot, sok-sok elektromos 
rollerrel látogattak el a közkedvelt 
kirándulóhelyre.
A Lukácsházi Boszorkányok 
Egyesülete által szervezett ado-
mánygyűjtés defibrillátorra je-
lenleg is zajlik. Október 6-ig már 
220 000 Ft felajánlás érkezett az 
önkormányzat erre a célra nyi-
tott alszámlájára. (11747051-
15421838-08800000) Az ado-
mányok folyamatosan érkeznek. 

Civil kezdeményezésként a 
„Boszorkányok” felvállalták jó 
minőségi használt gyermekruhák, 
játékok, könyvek és egyéb papír és 
írószerek gyűjtését az erdélyi Csík-
kozmás testvértelepülés óvodásai és 
iskolásai számára. Az Óvodában és 
a Közösségi Házban advent 2. va-
sárnapjáig lehet adományokat adni. 
A tervek szerint az önkormányzat 
még karácsony előtt kiszállítja Csík-
kozmásra az adományokat.
Október 5-én a Közösségi Ház 
udvarán lévő kopjafa előtt az aradi 
vértanúkra emlékeztek a Dr. Tolnay 
Sándor Általános Iskola 5. osztá-
lyosai. Virág János polgármester 
beszédében méltatta a hősöket, 
majd az önkormányzat nevében 
koszorút helyezett el.
Az FVM tanyaprogram zártkerti 
revitalizációs pályázatán 9,7 m Ft-
ot nyert az önkormányzat. A cél a 
szőlőhegyen őshonos gyümölcsfák 
telepítése, ingatlanok karbantartá-
sához eszközvásárlás és szőlőhegyi 
pince felújítására lesz lehetőség.

A Gyöngyösfaluban lévő isko-
lához kapcsolódó melegítő-tálaló 
konyha kiviteli tervei november 
30-ig elkészülnek. Utána indulhat 
a közbeszerzési eljárás. Az NGM 
pályázaton elnyert támogatásának 
és Gyöngyösfalu, Lukácsháza ön-
kormányzatai által vállalt önerőnek 
köszönhetően a következő tanév-
ben a Tolnay-s diákok korszerű kö-
rülmények között étkezhetnek.
A képviselő-testület döntése 
alapján az önkormányzat az idei 
évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázathoz. 
A település egyetemistái így az 
idei évben is pályázhatnak az 
ösztöndíjra.
Az önkormányzat augusztusban a 
BM által kiírt szociális tűzifa prog-
ram felhívására pályázatot nyújtott 
be. A pályázatnak köszönhetően 38 
erdei köbméter szociális célú tűzifa 
feltételhez kötött kiosztására lesz 
lehetősége az önkormányzatnak.
Komálovics Ottó a SCHOTT Lu-
kácsháza SE fogathajtója a 2017 
évi versenyeredményei alapján 
bejutott az október 7-én a Tolna 
megyei Tamásiban rendezett orszá-

gos „C” amatőr kettes fogathajtó 
döntőjébe. A versenyen 19 megye 
53 fogata versenyzett a nehéz 
vonalvezetésű négy évszakos pá-
lyán. A Geröly Tibor - Varga Szilárd 
- Komálovics Ottó alkotta Vas me-
gyei csapat a 9., míg egyéniben a 
lukácsházi fogathajtó a 31. helye-
zést érte el. Gratulálunk!
Aszalt Gyümölcsök Napját ren-
dezte meg a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete október 14-
én a csömötei szőlőhegy 16 pincés 
kemencés helyszínén. A társren-
dező szerepét az önkormányzat, 
a Közösségi Ház, és a Polgárőr 
Egyesület vállalta. A belépődíjas 
rendezvényre a jó időben sokan 
érkeztek. A kemencékben az előre 
kiosztott alapanyag csomagok-
ból sült langalló, zsíros kenyér és 
aszalt gyümölcsök mellett forralt 
bor, szörp, gyümölcstea és más 
finomságok várták a vendégeket. 
A kilátónál lévő központi rendez-
vénytéren helyi termékek vásár-
lására is volt lehetőség. Aszalt 
gyümölcs, borok, lekvárok, szörpök 
és házi disznóságok között lehetett 
választani.

Aranylakodalmas szerenád
Bozsok: 1999-ben az akkori 
polgármester kezdeményezésére 
kezdték szerenáddal köszönteni az 
aranylakodalmukat ünneplő há-
zaspárokat. Ebből a szerenádozó 
kis csoportból született meg 2002-
ben a Bozsoki Dalárda. 
Szeptember végén 12. alkalommal 
csendültek fel a szerenádos dalok 
Hodics Miklós és felesége, Edit ab-
laka alatt. Az ünnepeltek Perenyé-
ben kötöttek házasságot, néhány 
évig ott éltek, majd Edit szülőfa-
lujába, Bozsokra költöztek. Négy 
gyermekükkel, öt unokájukkal 
együtt meghatódva köszönték meg 
a Bozsoki Dalárda szerenádját, 

majd saját házukba hívták közös 
ünneplésre az énekeseket. 
A Bozsoki Dalárda mostanra már 
hagyománnyá formálta a kerek 
évfordulós házaspárok köszöntését, 
amely egyedi és a falura jellemző 
szép közösségi magatartás.  Sok-
szor a család bevonásával titokban 
szervezik a szerenádokat, máskor 
az ünnepeltekkel egyeztetve való-
sul meg a jeles esemény. Akárho-
gyan is szerveződtek az elmúlt két 
évtizedben az aranylakodalmas, 
lakodalmas vagy születésnapos 
szerenádok, ezek az alkalmak em-
lékezetesek, szépek, meghatóak 
maradtak az érintettek számára. 

Minden gesztenyéből
Velem: Október 7 – 8-án ren-
dezték meg a környék egyik 
legnagyobb hagyományőrző és 
gasztronómiai vásárát, a Velemi 
Gesztenyenapokat. Az őszi tájban 
csodálatos helyszínt biztosított a 
kicsiny falu főutcája, amely erre 
a két napra kirakodóvásárrá ala-
kult át. Idén 25. alkalommal, az 
önkormányzat szervezésében 4. 
alkalommal került lebonyolításra 
az országosan is ismert vásár. Már 
szombaton délelőtt hosszú sorok-
ban érkeztek az autók, autóbuszok 
a falu határában kialakított par-
kolóba, innét a vendégek pár száz 
métert gyalogolva a Gesztenyena-
pok középpontjába érkeztek. 
A kétnapos napfényes idő von-
zotta a látogatókat, talán az idei 
volt az eddigi leglátogatottabb 
Velemi Gesztenyenapok. Közel 
kétszáz árus kínálta portékáit, 
természetesen az áruk nagy ré-
sze kapcsolódott a gesztenyéhez. 
Gesztenyeméz, gesztenyepálinka, 
gesztenyemassza, gesztenyelek-

vár és gesztenyéből készült süte-
mények is várták a vendégeket. 
Nem maradhatott el a sült geszte-
nye sem, amit a helyiek hagyomá-
nyosan tűzön sütnek. A velemiek 
a házuk kapuja elé tették ki a 
gesztenyét, gombát és az egyéb 
finomságokat, amelyek árát a 
vásárlók a mellettük elhelyezett 
becsületkasszába helyezhették.
A gyerekeket sok-sok ingye-
nes játékkal várták a szervezők, 
mint a ládavasút, kosárhinta, 
ugrálóvár, arcfestés, de kipróbál-
hatták a fafaragás mesterségét is. 
Bőven volt nekik való műsor az 
autóbuszparkolóban felállított szín-
padon is. Persze a „nagyobbak” is 
találhattak nekik való programokat 
pörögtek a kulturális műsorok a 
nagyközönség számára. 
A hétvége legnagyobb „durra-
nását lehetett hallani” az Isme-
rős Arcok zenekar koncertjén a 
programok zárásaként, vasárnap 
este.

Rába Ákos
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168. 
Talán nincs az országban még egy 
olyan település, ahol az 1848-as 
szabadságharc után tett fogadalmat 
azóta is minden évben teljesítik. A 
kolerajárvány 1849-ben megtize-
delte Perenye lakóit, akik a járvány 
megszűnéséért fogadalmat tettek. 
Azóta minden év szeptemberében, a 
Fájdalmas Szűzanya ünnepét követő 
második vasárnapon – akkor is, ami-
kor az ávósok álltak sorfalat – Pere-
nye lakossága elzarándokol Velembe, 

a Szent Vid-kápolnába. Útközben 
egy-egy „stáció”-nál megpihennek, 
idén is fogadták a kőszegszerdahelyi 
hívek a zarándokokat az egykori 
plébánia épületében. A Velem felé 
vezető úton, a kicsi kápolnánál 
emlékeztek a 150. zarándoklatra, 
amikor itt helyezték el a falu Má-
ria-szobrát. Idén, szeptember 24-én 
168. alkalommal 96 fő zarándok 
tett eleget az elődök fogadalmának. 
Az egyik velemi család a Mária-szo-
bor elé helyezett, nemzeti szalagból 
font 168-as számmal emlékeztette 
az érkezőket a múltra. „Kit Máriát 

szívből szeretitek, Isten hozott most 
ide bennetek” – énekelték a Szent 
Vid-kápolnába lépve. Megfogalmaz-
ták őseiknek örökségét, és kérését: 
„Magyarország Nagyasszonya, Régi 
hazánk ó add vissza”. A zarándokmi-
se végén köszöntötték plébánosukat, 
Bálint atyát. A korábbi kőszegi káp-

lánt 12 éve szentelték pappá, öt éve 
szolgálja a perenyei híveket. A falu 
plébánosaként idén misézett először 
a Szent Vid-kápolnában. A perenyei 
hívek érkezése ünnep lett Velem 
számára is, agapéval búcsúztatta az 
egyházközség a zarándokokat.     

KZ
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Megérkeztek
A Pannon Egyetem Kőszeg Kam-
puszán a Nemzetközi Kapcsolatok 
mester szak hat új hallgatóját és 
az FTI hat ösztöndíjas fiatal kuta-
tóját köszöntötte Miszlivetz Ferenc 
főigazgató, Kocsis László rektor-
helyettes és Básthy Béla alpolgár-
mester a 2017. évi őszi szemeszter 
évnyitóján.  
Az FTI-hez junior, poszt-doktor és 
senior kategóriában érkeztek a ku-

tatók, akik több hónapot töltenek 
Kőszegen. Az intézet munkájához 
csatlakozva az állandó kutatók 
különféle témáihoz kapcsolódnak, 
dolgoznak különböző projekteken.
A Pannon Egyetem Kőszeg Kam-
puszán idén is folytatódik az ok-
tatás.  A régi és az új, összesen 23 
diák négy kontinens országaiból 
október elején kezdte meg a ta-
nulmányait.  
(2018. január 15-ig lehet jelent-
kezni a szőlő- és borgazdasági 
szakirányú továbbképzésre.)  

Kérjen segítséget!
Az anyagi, lelki, párkapcsolati, 
lakhatási problémákkal küzdő 
családoknak segít az SOS Gyer-
mekfalvak Kőszegen és környé-
kén. A családmegerősítő prog-
ramba várják a jelentkezőket.
A júliusban indult programban a 
gondokkal küzdő családok, csa-
ládtagok vehetnek részt. A SOS 
munkatársai az érintettekkel kö-
zösen határozzák meg a célokat, 
és keresik a megoldást a felmerült 
problémákra. A családok egyedi 
támogatása mellett a gyermekfalu 
szabadidős programokat is szer-
vez. Az elsőt október 27-én, péntek 
délután.
A családmegerősítő programba 

jelentkezhetnek anyagi, lelki gon-
dokkal, párkapcsolati, lakhatási 
problémákkal küzdő, gyermekgon-
dozási tanácsadást igénylő felnőt-
tek. A drog-, és alkoholfogyasztás 
zsákutcájából is van kiút. Az SOS 
szakmai stábja minden élethely-
zetben egyéni segítséget, megol-
dásokat nyújt, és esetenként ado-
mányokkal (tartós élelmiszer, ruha, 
stb.) is támogatja a családokat. 
A családmegerősítő programba 
jelentkezni lehet személyesen 
az SOS Gyermekfaluban (9730 
Kőszeg, Sigray Jakab u. 3.), vagy 
telefonon: +36-20/384-7391.
Facebook: SOS Családmegerősí-
tő program-Kőszeg (zárt csoport)
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Óvodában
Szeptember 26-án Jencsky Beatrix egy kiállítá-
son mutatkozott be a Központi Művészeti Óvo-
dában. A négy alkotást korábban Budapesten, a 
Király Klub Galériában láthatta a közönség. 
A képek egyedi technikával készültek, vászon-
ból, kendőkből, amely technikájáról az óvodá-
sok érdeklődve hallgatták a számukra is érthető 
ismertetőt, kérdeztek, nem csak nézték és 
érintették a domborított képeket. 
A megnyitón Tánczos Krisztofer énekelt, a zenés 
kíséretet Kállai Judit és Kocsisné Pethő Judit ta-
nárnők szolgáltatták.

Festetics Palota
A Chernel utca 10. szám alatt lévő Festetics Pa-
lota felújítása július végén kezdődött el, a ter-
vezett befejezés időpontja 2018. május vége. A 
beruházás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
gondozásában történik, a Kormány erre a célra 
760 millió Ft-ot biztosított, majd az elkészülte 
után szolgálja a KRAFT projektben kitűzött cé-
lok megvalósítását. A Festetics Palota Kőszeg 
egyik legértékesebb épülete, amely évtizedek 
óta romos állapotban volt, az utolsó lakó két 
évvel ezelőtt költözött ki. Ez egyben a fejlesztés, 
a tervezés kezdését szolgálta. Az építést alapos 
régészeti, művészettörténeti kutatások előzték 
meg, a tervezésnél felhasználták a tudományos 
megállapításokat.
Az épület az átadás után többfunkciós lesz, 
egyszerre szolgálja az FTI céljait és az ide láto-
gató közönséget. A bejárat bal oldalán, az alsó 
szinten lesz a fogadótér. A felső szinten egykor a 
Festetics és a Chernel családnak is volt szalonja, 
a jövőben közösségi termet alakítanak ki.
A bejárattól jobbra, az udvar irányába hosszan 
nyúlik a kétszintes, boltíves épület. Az átadás 
után ennek az épületnek az alsó szintje lesz a lá-
togatható, közösségi tér. Az egykori négy lakásból 
egységes teret építenek. Itt lesz a Hankiss Elemér 
örökségét bemutató Kérdések Háza, amely újsze-

rű, interaktív turisztikai attrakció lesz. Kiállítás ke-
retében Hankiss Elemér életművét mutatják be, 
tükrözve a tudós nyitott, kíváncsi szellemiségét.
A hátrafelé nyúló épület a kereszt irányba záró, 
alsó részét a korábbi lakók tárolóként használ-
ták, amely régen az istálló volt. Mentényi Klára 
közzétett /Életünk 2015/12./ kutatásai alapján 
megállapította: 
÷Fontos ezt megemlíteni azért, mert az évszá-
zadok során egyre bővülő Chernel-ház város-
árokra néző nyugati homlokzatát ez a XVI. 
századi városfal alkotja. A kutatás során az 

épület alapterületéből északra kinyúló, újabb 
istállóban egyrészt sikerült megtalálnunk a 
magasan álló, két középkori fal csatlakozá-
sát, másrészt azonosítanunk az istálló kele-
ti falaként szintén létező XIV. századi, belső 
városfal utólag elvésett, de a föld alatt teljes 
szélességében megőrződött maradványát.” 
Az átépítés után az alsó szintnek ezen a részén is  
közösségi és tároló teret alakítanak ki. Az épület 
felső szintje az intézet tudósait szolgálja kutató-
szobák, illetve professzori lakások kialakításával.

KZ
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Mert mi értünk hozzá!

Azonnali beépítés
raktárról!

Sövegjártó Kft. • Szombathely, Csaba u. 10.
Akkumulátorok

Mindenki ismeri a képet: a gyerek 
(vagy inkább az apuka) szalad, 
hogy a sárkány a magasba röp-
penjen…  No, ez az első tévhit, 
világosított fel  az október 8-i sár-
kányeregető napon a sarkany.info 
közösségi oldal három képviselője, 
Erdei Zsolt, Zelei László és Bog-
nárné Cseh  Melinda.  „Nem kell a 
rohangálás, akkor eresztjük szélnek 
a sárkányt, ha fúj a szél!” 
Harmadik alkalommal hívta sár-
kányeregetésre a kőszegieket az 
Írottkő Natúrpark, az Alsó-réten 
reppentek fel a „szélmadarak”. 
A szervező Rezner Hajnalka el-
mondta: „Januárban lekötöttük a 
magyar sárkányeregető csoport-
tal az időpontot. A rendezvényhez 
csatlakozott a pándorfalui (Auszt-
ria) sárkányeregető egyesület is. 

Nézzék meg!
Mini koncerttel kezdődött a Ju-
risics várban Keleti Éva (Buda-
pest, 1931– ) Kossuth- és Prima 
Primissima-díjas fotóművész kiál-
lítása. (A „kiállításkoncertet”  és a 
betétdarabokat a Kőszegi Vonósok-
nak köszönhettük.) 
A falakon ismert színészek, Béres 
Ilona, Kállai Ferenc, Sinkovits Imre, 
Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva… 
Gobbi Hilda, Törőcsik Mari egy-egy 
nagyméretű „életfotóját” ismer-
hetjük meg. (A kiállítás november 
9-ig látogatható.) Mint a művész 
elmondta, mindegyik alkotásnak 
története van. Ezek közül többet el 
is mesélt. 
A kiállítás kurátora, Szarka Klára 
élvezetes tárlatvezetéssel örven-
deztette meg a jelenlévőket. Meg-
tudhattuk azt is, hogy a kőszegivel 
párhuzamosan egy másik helyszí-
nen tevékenykedett, ezért a ren-
dezésben „távirányítással”, Bakos 
Zoltán vállalt segítő szerepet. 

A fotóünnepet Huber László pol-
gármester nyitotta meg. Köszöntöt-
te Keleti Évát, akinek munkásságát 
így méltatta: „Az igazi művészek 
tudják, hogy mikor kell lenyomniuk 
a fényképezőgép gombját”.  
Keleti Éva élete kapcsolódott a 
táncművészethez, de az élet a 
fényképezőgép mellé rendelte. A 
fekete-fehér felvételek különleges 
hangulatot árasztanak azok szá-
mára is, akik csak hírből ismerik a 
megörökített időszakot. Az alkotá-
sokkal való első találkozás élménye 
egyre mélyül, minél többet fog-
lalkozunk a részletekkel, és minél 
alaposabban megismerkedünk a 
művész életútjával.
Szarka Klára gondolatai szerint: Az 
idő rárakódott a képekre, és – bár 
annak múlása majdnem minden-
nek és mindenkinek árt – a ké-
peknek kifejezetten jót tett! Főként 
igaz ez, ha már eredetileg is jó az a 
fotográfia, hiszen akkor a jelentése 
is többrétegűvé válhat. 
Nézzék meg!

Tóthárpád F.

Szélnek feszültek
Köszönjük az Örségi Nemzeti Park 
Igazgatóságának, hogy természet-
védelmi terület, az Alsó-rét lehetett 
a helyszín”.
Az égen a legegyszerűbb sárkány-
tól a trilobitáig (egy apró víziállat 
óriási lebegő mása), sok konstruk-
ció repkedett. Tévedés a gyerekek 
sportjának nevezni a műfajt. A nem 
ritkán 20 négyzetmétert is megha-
ladó nagyságú sárkányok megtar-
tásához erő is szükséges, nemcsak 
ügyesség. Erdei Zsolt elmondta, 
hogy a sárkánypontinfó weboldal 
azért született, mert nem volt hazai 
irodalma a sportnak. Nemcsak vir-
tuálisan, hanem a széllelbélelt me-
zőkön vagy éppen a tengerparton 
is találkoznak, hogy felengedjék 
saját készítésű sárkányaikat. Sár-
kányozik szobrászművész, autósze-

relő, ács. A cél az együttlét, a 
tapasztalatcsere és az élmény.
Reptettek olyan selyemcsodát, 
amelynek 200 ezer forint az 
ára, és olyant, amilyent bárki 
megvásárolhat a nagyáruhá-
zakban, de „papírból, szeme-
teszsákból is lehet magasan 
szálló sárkányt készíteni”. A 
formavilág végtelen. A kőszegi 
rét felett, a többi mellett, ott 
szálldogált egy matyó motívu-
mokkal díszített sárkány, amely 
a 25 ország részvételével meg-
rendezett franciaországi talál-
kozón is megmutatja magát.

Tóthárpád F.

Elcsuklott a hangja
Két folyosónyi szélesség menthette 
meg dr. Frank N. Schubert életét, 
amikor 2001. szeptember 11-én a 
repülőgép becsapódott a Pentagon 
épületébe. A történész a legbelső 
soron tárgyalt lengyel katonákkal, 
amikor az amerikaiak traumája 
megtörtént. Erről beszélt október 
5-én a Brenner-házban a 74 éves 
férfi, aki Németh János festőmű-
vész-tanár szervezésében a Kősze-
gi Polgári Kaszinó tagjaival osztotta 
meg az emlékeit. 
Schubert szülei a zsidóüldözés 
előjeleit megérezve 1939-ben az 
USA-ba vándoroltak. Az ötéves fiú 
még beszélt magyarul, de a kör-
nyezeti hatásokra ugyanúgy ameri-
kai akart lenni, mint a többi gyer-
mek. A repülők okozta borzalom 
után visszatért a szülei által elha-
gyott magyar földre azért is, hogy 
a Szabadság-hídon sétálhasson a 
feleségével. Élete párja akkor látta 
őt sírni először, amikor Budapesten 
az áldozatokról emlékeztek meg. 
Folytak a könnyei a szeptember 
11-ei robbanások utáni napokban 
is, amikor kerékpározott a Penta-
gonból hazafelé, Georg Washington 
egykori lakóhelye felé.
Az a nap is úgy kezdődött, mint a 
többi. Az első repülőgép becsapó-

dása után alig hitték az emberek, 
hogy ez a valóság, sokan egy buta 
amerikai akciófilmnek gondolták. 
Minden irodában, lakóházban ott 
voltak a tévékészülékek, így min-
denki élőben láthatta a második 
gép robbanását. A múlt visszaidé-
zésekor Schubertnek többször el-
csuklott a hangja, szinte csak akkor, 
amikor magyarul beszélt.
A trauma után az intézkedéseket 
háborúként élték meg az amerika-
iak. A férfinak ebben máshol is volt 
része. Szavai szerint a háborúban 
a harcosok mindkét oldalon Isten 
nevében indulnak harcba. A Jóisten 
nem ezt akarja!

KZ

AKTU
ÁLIS
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Jó volt, nagyon jó!
Nyáron megszakította a Kőszegi 
Vonósok „bakancsos” koncert-
jét az eső, de kárpótlást kapott a 
közönség október 1-jén, a zene 
világnapján, az Árpád-házi iskola 
dísztermében. 
Ezen a délutánon még ráadást is 
kiérdemelt a nagyérdemű. A kon-
certet Telemann Iskolamester című 
kantátája indította. Az egyházi is-
kola lelkes tanulói alkották a „szí-
nészgárdát”. A kitűnő darabválasz-
tás, a rendezés, a humoros magyar 
nyelvű szöveg és a szólista, Mizsei 
Zoltán óriási sikert aratott. Tudvalé-
vő volt, hogy ahol gyerekek színre 

lépnek, ott vastaps terem, de 
más eredményt is hozott az 
előadás. Mizsei Zoltánt már 
többször hallhatta a közönség, 
de most jött el az alkalom, 
hogy Kőszeg igazán a szívé-
be fogadja az énekest. Hálás 
és lelkes taps jutalmazta a 
Scheer Uwe által pódiumra 
állított darabot.
Az este következő meglepetése: 
Tóth Flóra, mint szólista állt a ze-
nekar elé, hogy Dancla művével a 
romantika korába vezesse a hall-
gatóságot. 
Nagy Bálint Telemann D-dúr kürt-

versenyét adta elő a tőle megszo-
kott profizmussal. Előadását vas-
taps jutalmazta.
Kárpáti Sándor szerzeménye is el-
nyerte a közönség tetszését. (Kár-
páti Sándor – jegyezzük meg a 
nevét – helyi szerző. Terka keringő 
című darabja ékes bizonyítéka a 
kőszegi zeneirodalom magas mi-
nőségének.)
A koncert művészi csúcspontját 
Sarasate: Cigánydalok című fan-
tasztikus műve jelentette. Scheer 
Uwe szólójátéka ritka élménnyel 
ajándékozta meg a jelenlévőket. 
Mesélt a hegedűje, miközben egy 
nagyszerű ember nagyszerű játékát 
élvezhettük. Virtuozitásában meg-

mutatkozott egyénisége, a hegedű 
hangjaiban a teremtés hangjai szó-
laltak meg!
Hálás produkció zárta a műsort. 
Csatlakoztak a Kőszegi Tücskök 
kis zenészei is, hogy az est befe-
jezéseként a Kakukkpolka dalla-
maival nyújtsanak kellemes zenei 
élményt. Kőszegi Vonósok! Jó volt! 
Nagyon jó!
Az együttes október 21-én Somor-
ján (Szlovákia) szerepel helyi (ma-
gyar) zenekarral. Kőszegen legkö-
zelebb december 9-én, szombaton 
18.00 órakor a vár lovagtermében 
– az adventi koncerten – találkoz-
hatunk.

Tóthárpád F.

Zene Kőszegről
Scheer Uwe az ISES Alapítvány 
ösztöndíjasaként kezdte feldol-
gozni Kőszeg vonószenei életét. 
Az 1900-tól 1962-ig terjedő 
időszakot kutatta. Munkájának 
eredményét a Chernel Kálmán Vá-
rosi Könyvtárban szeptember 27-
én Zene Kőszegről – A XIX – XX. 
század titkai címmel mutatta be. 
A témához számos adalékot talált 
a városi múzeumban, ahol eddig 
ismeretlen kották is előkerültek. Az 
egyetlen darab, amit már a kősze-
gi közönség is hallhatott: Supper 
Alfréd a Kőszeg – Szombathely 
vasúti induló című műve. Ezt a 
Kőszegi Vonósoktól több alkalom-
mal is hallhattuk.  
Az előadó foglalkozott a város zenei 
képzésével is, amelynek kezdetei a 
XIX. századi Hangász Egyletig ve-
zetnek vissza. (Később Városi Zene-
iskola 1944 – 1954, majd Kőszegi 
Állami Zeneiskola 1962-től.)

Érdekes képet, egy a Stúr Zene-
karról készült felvételt is láthat-
tunk, majd Scheer Uwe sorra vette 
Kőszeg zeneszerző muzsikusait. 
Említsünk meg néhányat! Kárpáti 
Sándor, Kováts Ferenc, Chernelházi 
Chernel István, Dohnál Péter, Gleim 
Hugó, Schey Frigyes, Pavetits Manó, 
Nikodem János. (A mába vezető fel-
sorolásba immár be kell vennünk 
Scheer Uwét is, aki a „Hej Dunáról 
fúj a szél” – variáció egy magyar 
népdalra és a Szüretelnek Tücsök-
falván című szerzeményével (egy 
verses mesesorozat egyik darabja) is 
szerepelt már a nagyközönség előtt. 
Az előadáson vetített képeket, ze-
nebejátszásokat és élő előadást is 
élvezhetett a közönség. Ezen a dél-
utánon a Kőszegi Vonósok három 
tagja Scheer Bernadett,  Volcsányi 
Veronika és Tóth Flóra tette még 
érdekesebbé az illusztrációkat.

TáF.

bank-bgld.at
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A menekültek visszatértek
A szeptember 29-én kezdődő hét-
végén Eszékről nyolc fő érkezett 
Horvátzsidányba, a helyi önkor-
mányzat szervezésében, hozzájá-
rulásával. Az egykori háborús me-
nekültek fogadását a Vas Megyei 
Horvát Önkormányzat és Horvátor-
szág Magyarországi Nagykövetsége 
támogatta. A visszaemlékezésre ér-
kezők képviselték azt a 45 fő diá-
kot és a kilencfős tanári kart, akik 
1991. november és 1992. február 
között a háború elől menekültek el 
Eszékről. Ezúttal is eljött velük az 
akkori igazgatónő, Marija Sikora is. 
A délszláv háborúból menekültek 
az itteni horvát nemzetségi falvak-
ban találták meg a biztonságot. 
Akkor a Máltai Szeretetszolgálaton 
keresztül jelentkezett a három hor-
vát falu – Horvátzsidány, Ólmod, 
Peresznye –, hogy háborús körül-
mények között élő horvát gyerme-
keket fogadjanak be. Peresznyén 
néhány gyermek találta meg a biz-
tonságot, Ólmod segítő szándékát 
a létszám miatt nem igényelte a 
szeretetszolgálat.
Az akkor még 12 – 14 éves diákok 
azóta már családot alapítottak saját 
hazájukban, és hálásak a nemze-
tükhöz tartozóknak a befogadásért. 
Szeptember 29-én a Horvátzsi-
dányba visszatérők a három napos 
találkozó végén, a vasárnapi ebéd-
nél is kifejezték köszönetüket. Az 

étkezés előtti imát Tomislav Ćurić 
plébános vezette, aki menekültként 
12 éves volt.

Tomislav Ćurić plébános
Az atya 1991 novembe-
rében érkezett, számára 
csak az a biztos, hogy 
a Karácsonyt Horvátzsi-
dányban az édesany-
jával töltötte. Amikor 
Eszékről gyermekként 
elindultak, fel sem fog-
ták, hogy hova és miért 
kell menniük. Össze-
gyűltek a gyermekek 
egy nagy téren, ahol 
sok autóbusz várakozott. 
Mélyen megmaradt ben-
ne, hogy a gyermekek és 
szüleik sírtak, kiabáltak, 
sikítoztak a bizonyta-
lan percekben. Az atya 
szavai szerint értették a 
helyzetet, hogy menniük 
kell, de senki nem akar-
ta elfogadni. Nehéz volt elenged-
ni édesanyja kezét, de az utolsó 
pillanatokra mégsem emlékszik. 
Minden osztály külön autóbuszra 
szállt, az atya testvére, Marija is. 
Tomislavot egy darabig az éltette, 
hogy látta a testvérét szállító buszt. 
Aztán az utak elágaztak, Marija 
érkezett meg Horvátzsidányba. Az 
őt befogadó Krizmanich István te-

lefonon kereste meg a 
Szlovéniában tartózko-
dó Tomislavot, és autó-
val elhozta onnét, hogy 
a testvérek együtt 
lehessenek. Ilyen ok-
ból, ezzel az úttal több 
gyermek is érkezett 
Horvátzsidányba. Az 
atya szavai szerint már 
a megérkezésük pilla-

natában érezték a szeretetet és a 
törődést. A befogadó családok min-
dent megtettek a fájdalom enyhí-
téséért, Karácsonykor még többet 
adtak a gyermekeknek, mégis üres 
volt az ünnep. Eljött hozzájuk az 
édesanyjuk, örömkönnyek hullot-
tak, aztán amikor az édesanyjuk 

visszafelé indulva vonatra szállt, a 
gyermekek futva követték őt. 
Tomislav Ćurić ministrálása aján-
dékaként imakönyvet kapott 
Dumovits István plébánostól, amit 
azóta is őriz. Ez volt az egyik indí-
ték arra, hogy ő is a papi hivatást 
válassza. A most, október 1-én 
közösen tartott szentmisére is el-
hozta az egykori ajándékot, és vi-
szonzásként egy másikat adott.  Az 
ajándék szól a falunak, a befogadó 
családoknak is, akik szeretettel fi-
gyeltek a menekült gyermekekre, 
és az atya szavai szerint „ezt ők 
soha nem fogják elfelejteni”. 
Tomislav Ćurić plébános azt kérte 
a vendéglátóktól, hogy továbbra is 
szépítsék a települést, őrizzék meg 
a hagyományokat, a horvát nyelvet, 
és az Isten továbbra is legyen velük.

Zdravko Penavić, a vendég
14 éves korában az osztálytársa-
ival 1991. november 19-én ér-
kezett Horvátzsidányba. Zdravko 
szavai szerint a háborús helyzetben 
mindent utolsó pillanatban tudtak 
meg, ahogy elesett Vukovár, és ve-
szélybe került Eszék, indulni kellett 

az iskola diákjainak az 
ismeretlenbe. A Horvát-
zsidányba érkezőkről a 
befogadó családok gon-
doskodtak, de azt akkor 
még senki nem tudta, 
hogy hetekről vagy hó-
napokról szól a döntés.
A menekített gyermek-
kel érkező tanárok meg-
tartották a tanórákat a 
művelődési házban. Az 
ismerkedésnél nehezen 
indultak a találkozások, 
a közös programok in-
kább a befogadó csalá-
dokra, azok gyermekeire 
összpontosult. Vendég-
ként, mert Zdravko így 
érezte, szívesen vett 
részt az érdekükben szer-

vezett sportversenyeken. A szülők-
kel telefonon tartotta a kapcsola-
tot, az édesanyja háromszor jött el 
Horvátzsidányba, hogy láthassa a 
fiát.  Amikor a fiú visszatért Eszék-
re, már nyugodtabb volt a helyzet. 
Zdravko Penavić alig tudta leírni 
szavakban hazaérkezésekor, az 
1992. január 25-én érzett örömét.
Megköszönte, hogy most 25 év 
után visszatérhetett. Marija Sikora 
egykori igazgatónőtől kapta meg 
az erről szóló hírt. Zdravkot az em-
lékei hozták vissza Horvátzsidány-
ba, abba a faluba, amely sokat 
fejlődött, és szavai szerint „a falu 
szépségét nem az épületek hatá-
rozzák meg, hanem az emberek, 
az az emberség, amelyben itt ré-
szesültek”.

Kámán Z

A VENDÉGLÁTÓ CSALÁDOK

Horvátzsidány:
Mersich Márton, Mersich Józsefné, Vlasich 
József, Karlovich Károly, Kolarich István, 
Kolnhofer Félix, Keresztes Zoltán, Horváth 
Károly, Káncz Csilla, Mettlasich István, 
Czumpf Ignác, Gregorich János, Mersich 
János, Do mnánovich Józsefné, Feigl Gá-
bor, Tóth János, Stefanich István, Németh 
Györgyné, Domnánovich Antalné, Pántos 
János, Juhász Dénes, Horváth Endre, Finta 
András, Domnánovich Isvánné, Szántó János, 
Dreiszker Istvánné, Finta Györgyné, Horváth 
Ferencné, Czumpf Ignácné, Stefanich Viktor, 
Krizmanich István, Horváth János, Kovács 
Pál, Kumánovich Tamás, Brigovich Lajos, 
Stefanich I., Kumánovich János, Schmidt Ja-
kab, Hutter István, Oláh Endre
Peresznye:
Nyitrai Ferencné, Grüll János, Szentes Pál, 
Schrottné
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Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető 
speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója 
és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több mint 20 éve 
sikeresen működő magyarországi gyáregysége üvegcsét, ampullát és 
karpullát gyárt Lukácsházán.

Sikeres csapatunk erősítésére munkatársakat keresünk az alábbi mun-
kakörökben:

VIZUÁLIS ELLENŐR
(4 műszakos munkarendben)
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPKEZELŐ
(4 műszakos munkarendben)
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
(műszakos munkarendben)
középfokú műszaki végzettséggel (pl.: lakatos, autószerelő, mezőgaz-
dasági gépszerelő, gépszerelő) és 2-3 év szakmai tapasztalattal

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk: 
• Versenyképes alapbér
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz 
• Törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok
• Éves szinten tervezhető, kiszámítható munkarend
• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes céges buszjáratok számos településről
• Folyamatos képzési lehetőségek
• Kedvezményes étkezési lehetőség helyben
• Stabil, növekvő nemzetközi vállalat
• Barátságos csapat és környezet
• Vállalati rendezvények, egészség- és családi programok, sporto-

lási támogatások
 
Cégünknél érdekes feladatokra, motivált és barátságos 
csapatra számíthat. 

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozzon velünk sikereinkben!  
– Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 LUKÁCSHÁZA
Otto Schott utca 1.
Telefon: 36 94 568 411 vagy 
36 94 568 400 
E-mail: hr.pph@schott.com  
www.schott.com

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint
130 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint 15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

U organizaciji mjesne Hrvatske 
samouprave, na vikend, 29. rujna 
stiglo je 8 ljudi iz Osijeka u Hrvat-
ski Židan, koji su došli u ime tih 
45 đaka i 9 nastavnika, što su bili 
privremeno smješteni u Hrvatskom 
Židanu 1991. godine za vrijeme 
domovinskog rata u Hrvatskoj. Tu 
priredbu je novčano podupirala 
Hrvatska samouprava Željezne žu-
panije i Veleposlanstvo Republike 
Hrvatske u Budimpešti.
Ljudi, koji su morali bježati iz svojih 
domova zbog rata, našli su skloni-
šte i malo sigurnosti u okolišnim 
hrvatskim selima. Preko Malteške 
službe javila se tri sela (Hrvatski Ži-
dan, Prisika, Plajgor), koja bi htjela 
pomoći izbjeglicama.

Tomislav Ćurić, svećenik
Duhovni otac je stigao u studenom 
1991. godine u Hrvatski Židan. 
Sjeća se, kako se osjećao kao di-
jete, kad su morali krenuti autobu-
sima iz svojih domova, a oni nisu 
bili svjesni puno toga. Sakupili su 
djece na jednom velikom trgu, gdje 
je bilo mnogo autobusa, koji su 
čekali da se djeca ukrcaju. Duboko 
mu je ostalo u sjećanjima, kako su 
svi plakali od straha. Kako on kaže, 
svi su znali zašto moraju otići, ali 
nisu htjeli to prihvatiti. 
Svaki razred je bio smješten na 
posebnom autobusu, tako da sve-
ćenikova sestra, Marija je morala 
u drugi autobus, kad je ona starija. 
Tomislava na putu smirilo malo to, 
da je ispred njih bio baš taj auto-
bus, skojim je putovala njegova se-
stra. Ali jednom je autobus krenuo 
drugim putem, pa već nije vidio 
svoju sestru. Nju i cijeli njezin ra-
zred doveli su u Hrvatski Židan, a 
Tomislava u Sloveniju. Nakon ma-

lovremena, Stjepan Krizmanić, koje 
je osigurao smještaj Mariji, potražio 
je obitelj u Sloveniji i nazvao ih, 
pa odmah krenuo po Tomislava da 
bude zajedno sa svojom sestrom. 
Obitelji, koji su davali smještaj 
preplašenim djecama učinili su sve 
i dali sve od sebe da im bude lak-
še, bolje svakodnevnice koliko god 
može biti u takvoj situaciji.
Kao dijete, dobio je od Židanskog 
svećenika, Stjepana Dumovića jed-
nu krunicu, koju je donio i sada, na 
susret obitelji sa sobom. Donio je 
pokazati svećeniku, da pokaže, još 
uvijek pazi na to i donio farniku 
Dumoviću u poklon isto jednu dru-
gu krunicu.

Zdravko Penavić, drugi gost
Sa svojih 14 godina je stigao19. 
studenog 1991. godine u Hrvatski 
Židan. Kao što je Zdravko rekao, u 
ono vrijeme u ratnoj situaciji, kao 
djeca, sve su doznali samo u za-
dnjim trenucima, kao npr. i to, da 
ćedu ih dovesti u ovo selo.Nisu 
znali kamo moraju, s kim će biti, 
do kada moraju ostati. On se sjeća 
toga, da su njihovi nastavnici odr-
žali nastavu u mjesnom Kulturnom 
domu u Hrvatskom Židanu. Sa ro-
diteljima su bili u kontaktu preko 
telefona.
Zdravko se zahvalio, da se mogao 
vratiti nakon 25 godina. Vijest, da 
se organizira zajednički susret, 
doznao je od Marije Sikore, neka-
dašnje ravnateljice njegove škole u 
Osijeku. Spomenuo je, kako su ga 
sjećanja dovela u Hrvatski Židan, 
u selo koje je bilo lijepu i onda i 
sada, ali ne zbog ljepota zgrada, 
nego zbog izuzetnog gostoprimstva 
i ljubavi ovih ljudi, koji su ga i onda 
i sada čekali.

Izbjeglice su se vratile

Fejlesztések 
Horvátzsidány: Szeptember 30-án 
Krizmanich István polgármester és 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
rövid ünnepség keretében adta át 
a lakosságnak az elmúlt időszak fej-
lesztéseit. Az önkormányzat az előző 
évtizedben jól gazdálkodott, nem 
volt hiteltartozása, és ezért Magyar-
ország Kormányától két ütemben 

húsz millió Ft támogatást kapott. 
Ennek felhasználásával megújult a 
Hideg utca, az Ady utca és a Kőszegi 
utca. Elhangzott, hogy egy pályáza-
ton 27 millió Ft-os támogatást nyer-
tek ismét, és ebből a gyermekellátási 
szolgáltatásokat fejles ztik. Ágh Péter 
országgyűlési képviselő megköszön-
te Horvátzsidány lakosságának a te-
lepülés fejlődése érdekében végzett 
munkát. Ígérte, hogy a Kormány a 
jövőben is segítségükre lesz. 
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Dio pomagačev na trganju grojza 

Trganje grojza u Štefanichevom vinogradu
Bilo je suho ali hladno jesensko jutro 7. oktoba-
ra subotu, kada smo oko tridest i petimi skupa 
došli na trganje grojza u Kiseg u Štefanichev 
vinograd. Uz jutrašnji pozdrav dostali smo i 
štamplj žganoga ča nas je „ganulo” na brzi po-
četak. Razdili smo se po redi trsja, i začeli smo 
trganje: rizali, brali smo lipe, velike škuroplave 
grozdace. Kante su se jako friško napunjavale 
ke su gospodari na traktori odvezli na prešanje.
Hrvatske melodije nudila nam je Timeja Singer 

kroz svoj mobilni zvučnik. Uz skrbno djelo bilo 
je vrimena i za razgovaranje i za šalu. Štefanic-
hevo vinarstvo gaji svećega črljene sorte grojza, 
kao ča su Merlot, Pinot Noir, Plava Frankovka.
Ljetos smo Blauburgerove črljene grozdace rizali 
iz trsja i metali je ne samo u kante nego i u usta, 
ar su bili nevjerovatno slatki. Kako velu „ljetos 
neće vinari obogatiti trgovinu cukora”,- jer im 
nij jako potriban. Koč-toč se je i sunce pokazalo 
da smo se mogli diviti u jesenskoj prirodi.Južinu 

i objed dostali smo kao hvalu našega truda od 
gospodarov. Perkelt od svinjskih kopic i gulaš s 
pažonom je bio izbor kod objeda, čemu se je na-
takalo Štefanichevo vino. Pijateljsko pomaganje 
i gostoprimstvo je jednako došlo iz duše, tako 
da smo se radosno opraštali od gospodarov  sa 
željom: – Dovidjenja na Maligan turi!!!

A kőszegi horvátok egy csoportja október 
7-én hagyományos szüreten vett részt a 
Stefanich pincészet szőlőültetvényén. A hasz-
nos és kellemes munkálkodást a házigazdák 
gazdag ebéddel jutalmazták, amit borozga-
tással egybekötött beszélgetés követett. 

Marija Fülöp Huljev

Štefanicheva vinogradarska dinastija

Deutsche Grabsteine werden restauriert
Kőszeg (Güns) történelmi piacterén, a Jurisics 
téren álló két templom (Szt. Jakab és Szt. Imre) 
megépülésének hátterében a város történelmi 
kétnyelvűsége áll. Egyiket a magyar, a másikat 
a német nemzetiségű hívek használták. Az újabb 
építésű Szt. Imre-templom közvetlen szomszéd-

ságában, részben annak helyén állt a Szt. Kata-
lin-temetőkápolna, és itt volt a város középkori 
temetője is, melyeket a város növekedésével 
felszámoltak. A régi temetkezési helyre utal a 
Szent Imre-templom tövében található sírkert, 
mely néhány német és magyar feliratú 18-19. 

századi sírkőből áll, és máig is hirdeti 
a város magyar-német kétnyelvű kul-
túrájú múltját. A sírkert megőrzése a 
városnak és a német önkormányzatnak 
egyaránt fontos. Sajnos a homokkőből 
készült kövek mintázata és felirata is 
egyre kevésbé kivehető, felújításuk 
időszerű. A német önkormányzat fon-
tosnak tartja ezeknek a német szárma-
zású és anyanyelvű őseinknek emléket 
állító szép megjelenésű sírköveknek a 
felújítását. 
2016 decemberében pályázatot nyúj-
tottunk be az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumához. Örömünkre 700 000 
Ft támogatást sikerült nyernünk, így el-
kezdhettük a helyreállítást. A felújítási 
munkálatokat Takács Viktória okleveles 
kőszobrász restaurátor művész végzi a 
Kőszegi Rk. Plébánia támogatásával. 
Az első ütemben a két legrosszabb ál-

lapotban lévő sírkő és a Meskó címer kerül res-
taurálásra. A második ütemben a fennmaradó 
három sírkő tavasszal újul meg.
                                            Kőszegfalvi Ágnes

Kőszegi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
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Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ BÓNUSZRENDSZER

• Csatlakozási bónusz • Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék

• Erzsébet utalvány a munkanapokra • Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.

Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése. 
Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.

Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

ITT-HON 
Legutóbb több mint tíz éve – 
2005-ben – vehettünk kézbe olyan 
kiadványt, amely arra vállalkozott, 
hogy a Vas megyei irodalom egy 
szűk keresztmetszetét bemutassa.  
A Párversek karcsú kötete (szerk.: 
Tóthárpád Ferenc) tizennégy költőt 
szólaltatott meg. Most a Szülőföld 
Kiadó nagy fába vágta a fejszéjét. 
Országos viszonylatban is jelentős 
küldetést vállalt. Tizenkét év után 

Ily korban
szabadon
Első díjat nyert Erdélyi János a II. 
Ars Sacra Filmfesztiválon. „Ily kor-
ban szabadon” című filmje érde-
melte ki az előkelő helyet. (A másik 
győztes Zsigmond Dezső „Sorsok 
könyve” című alkotása.) 
A filmfesztivál versenyprogramjába 
38 alkotást válogattak be. Az úgy-
nevezett rövidfilm programba a 70 
percnél rövidebb dokumentumfil-
mek kategóriájába számos kiváló 
alkotás szerepelt, köztük Zsigmond 
Dezső, Varga Ágota, Mohi Sándor, 
Surányi Z. András és mások filmjei. 
Erdélyi Jánostól megtudtuk: „A 
zsűri a díjátadón kiemelte, hogy 
a filmünk szereplői olyan emberi 
értékeket hordoznak, mutatnak fel, 
amelyeket gyakrabban kellene pél-
daként állítani.” A szereplők: Kiss 
Imre és Horváth Teréz kissomlyói 
lovas és biogazdálkodók; a 82 éves 
Horváth Ferenc, aki úgy szereti a 
földet ma is, legszívesebben meg-
enné; Kapiller Ferenc, aki fáradha-
tatlanul építi égi és földi birodal-
mát a Ság-hegyen; a Vönöckön élő 
és a Ság-hegyen energiát gyűjtő és 
adó Somlósi Lajos és nem utolsó 
sorban a gyöngyösfalui Durst And-
rás és családja, akik példamutató 
konoksággal, hittel, szeretettel élik 
az életüket.
Az Ars Sacra Fesztivált – a legkü-
lönbözőbb művészeti ágakban – 
Magyarország több városában ren-
dezték. Külön öröm, hogy az egyik 
budapesti tárlaton a Kőszegen élő 
Bíró Sándor festőművész alkotása 
is szerepelt. 
Gratulálunk az alkotóknak!

TáF.

újabb antológia megjelentetését 
tűzte ki célul. Huszonöt szerző ver-
sei és egy illusztrátor színes réz-
karcai kerültek a kötetbe, amely 
az ITT-HON – Szülőföldem, ottho-
nom címet kapta. És hogy nekünk, 
kőszegieknek „mi közünk” van hoz-
zá? Csak annyi, hogy a könyvben 
két kőszegi szerző is szerepel, és 
ezúttal is Tóthárpád Ferenc feladata 
volt a kötet szerkesztése.  
Változatos a névsor. A kiadó utó-
szavában olvashatjuk: Mindannyi-
an itt élnek vagy itt születtek, ide 
köti őket „valami”. Szép számmal 
megtalálhatjuk köztük a legfiata-

labb reménységek útkereső 
képviselőit, a már „elinduló 
félben” lévőket, a kitaposott 
irodalmi ösvények biztos fede-
zékében haladó „játszótársa-
kat”, és az ún. „öregek” közül is 
leteszik néhányan garasaikat. 
Az előszót Pete György írta: „Az 
ITT-HON lehetőséget ad az új-
rakezdésre, és ha azt kutatom, 
hogy mi lehet az a remény, ami 
ebben az újonnan megjelenő 
Vas megyei versgyűjtemény-
ben rejlik a jövőre nézve, az az, 
hogy itt a megyében kialakul-
hat egy új irodalmi közeg.
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Kőszegi információs pont: Wächter Gyuláné 
Tel.: 00 20 91 85 674,  94/360-264

Iroda: H-9400 Sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu;  e-mail: escort96@t-online.hu

eng.szám: R01895/1999

ADVENTI UTAK KŐSZEGRŐL
(Minimum 10 fő jelentkező)

• Ametiszt élményvilág és adventi készülődés Aggstein 
várában. (Osztrák Dunakanyarként ismert Wachau-táj) – 
2017.11.19.  9400 Ft/fő

• Három cseh gyöngyszem, Znojmo, Brno és Olmütz. – 
2017.11.26.  14.800 Ft/fő

• Bajorország legszebb karácsonyi vásárai. 
 2017.12.01 – 03.  (Schärdingbe, Regensburgba, Rothenburg 

ob der Tauberbe, Nünbergbe és Passauba látogatunk) 
 58.000 Ft/fő (2 éj szállás szállodában félpanzióval)

• Adventi varázslat a Kittenberger élménykertben.  
2017.12.02. (Látogatással St. Pöltenben és a herzogenburgi 
apátságban) – 14.500 Ft/fő

• Mariazell advent jászolkiállítással és Sopron környéki né-
met kórusok adventi koncertjével. 2017.12.03. 

 9.800 Ft/fő, (Karácsonyi koncert Mariazellben és a hollensteini 
program vezetéssel, forralt borral és zenével, az árban benne 
foglaltatik.)

• Advent kastélyban és szurdokvölgyben. 2017.12.09. 
6.400 Ft/fő (Gloggnitzban Lindt csokoládégyár mintaüzletében 
vásárolhatunk, Reichenau an der Rax kastélyban adventi vásár és 
Johannesbachklamm szurdokvölgyben vásár megtekintése.)  

• Advent Admontban és a Gesäuse Nemzeti Parkban. 
2017.12.10. 10.900 Ft/fő.

• Advent Grazban és Mariborban. 2017.12.16. 9.800 Ft/fő 
(Grazban jégszobor kiállítás, betlehem.)

5% előfoglalási kedvezmény minden adventi utunkra 
2017.10.31-ig történő jelentkezésre és befizetésre.

Bővebb információk Kőszegen Wächter Gyuláné 06 20 918 5674 
vagy 94 360 264 telefonon.

utazási iroda

SPO
RT+

Esőáztatta Citycross
A Nemzetközi Autómentes Nap keretében Minicitycross vezette fel a 9. 
Metrinwest Mérlegtechnika Citycross versenyt. A jó időnek hála a Kőszegi 
Rendőrkapitányság által felállított akadálypályán „cini és mini” kategóri-
ákban 47 tízévesnél fiatalabb gyermek mérte össze a tudását. A 11-14 
évesek a vasárnapi nagyverseny hangulatába kóstolhattak bele a KKE 
AlpokCycles által épített technikás körpályán. 

A szombati szép időt vasárnapra felváltotta az egész nap szakadó eső. 
A 68 előnevezőből 38-an így sem haboztak: belevágtak az esőben még 
veszélyesebb, még extrémebb versenybe. A kétszeres győztes Práczer Pé-
ter az első körben élre állt. Ellentmondást nem tűrő tempót diktált. A 8. 
körben utolérte a végzet: helyben javíthatatlan defektet kapott. Sportsze-
rűen még egy kört futva teljesített, de a győzelem lehetősége megnyílt 
a többiek előtt. Az abszolút első helyet Zoboki Pedró (VKE Nelson) Vesz-
prémből szerezte meg. Az ifjúsági korú versenyzőnek ez volt az első ilyen 
jellegű megméretése. Második helyezést Ziskó Balázs (KKE AlpokCycles) 
a házigazdák kerékpárosa, a verseny egyik fő „mozgatórúgója” ért el. Az 
ifjúságiaknál az indulók többsége kőszegi volt. Fehér Máté 4. helyezést 
ért el. A felnőtteknél nem volt helybéli. A Masters I. korcsoportban Maitz 
Balázs 4. helyezést ért el, a Masters II-ben Horváth Balázs a dobogó felső 
fokára állhatott. A freerider kategóriában az abszolút második Ziskó győ-
zött. Mellette klubtársai, az ezüstérmes Végh Dániel és a bronzérmes Varga 
Máté, állhattak a dobogón.

Gratulálunk!
Szeptember 23-án Telkiben a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség edző-
központjában tartotta tanévnyitó 
fesztiválját a Bozsik Intézményi 
Program. Mintegy 900 iskolás 
labdarúgó vett részt az esemé-
nyen. Ennek keretében adták át 
az elmúlt években a programban 
részt vevő kiemelkedő munkát 
végző sportvezetők részére az el-
ismeréseket. Földesi János, a Kő-
szegi Béri Balog Ádám Általános 
Iskola igazgatója is a kitüntetettek 
között volt, ezzel is elismerték az 
iskolai labdarúgásban végzett 
munkáját.
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Programajánló
Október 17.  18.00 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszín-

ház KÖSZHÁZ – Ilon Gábor: A Kőszeghegyalja 
régészeti öröksége és viszonya a Helyi Érték-
tárakhoz

Október 20.  17.00 Jurisics vár – Várkiállítás időszaki termei
  Kiemelt kőszegi értékek című kiállítás megnyi-

tója, megnyitja Tausz István a Vas Megyei Értéktár 
elnöke

Október 21–22.  Orsolya-napi Vásár
Október 23.  Nemzeti Ünnep 
Október 27.  MozgóMozi  16.30 A Lego Ninjago film 3D, 18.30 

Űrvihar 3D, 20.30 Szárnyas fejvadász 2049 3D
Október 29.  17.00 „Akinek szívében Krisztus keresztje” 

című Luther Márton életét feldolgozó színdarab elő-
adása – Jurisics vár

Október 31.  Reformáció 500 konferencia (iASK) – Jurisics vár
November 4.  Horvát Nap – Jurisics vár
November 6.  Királyi Városnap
November 10.  Márton-napi Újbor Kóstoló – KÖSZHÁZ
November 11.  XIV. Borbál – Jurisics vár lovagterem
November 13.  Gyerekszínházi Bérlet – Mesebolt Bábszínház 

Kirikou és a boszorkány
November 16.  Ács Mihály AMI jubileumi gálaestje
November 17.  18.00 Dumaszínház Mogács Dániel – Kőhalmi 

Zoltán – Jurisics vár lovagterem
November 20.  18.00 35 éves a Kőszegi Haydn Vonósnégyes – 

jubileumi koncert – Jurisics vár lovagterem
November 21.  10.00–17.00 Városi Véradás – KÖSZHÁZ 

Nyílt nap a TEKI-ben
A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium a jövő tanévre vonatkozó beiskolázási nyílt napját 2017. novem-
ber 8-án (szerdán) és 9-én (csütörtökön) 8 órától az iskola dísztermében 
tartja. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Családi nap
2017. október 27-én, pénteken délután  15 órai kezdettel a kőszegi 
SOS Gyermekfalu családi napot szervez a Kőszegi Járásban élő csalá-
dok számára. A rendezvényen a kisebb gyermekek kézműves foglalko-
záson vehetnek részt, majd a szüleikkel közösen tököt faraghatnak. Az 
egészen piciket és anyukájukat baba-mama sarokkal várják. A családi 
nap az SOS Gyermekfalu területén, a Sigray Jakab utca 3. szám alatt ta-
lálható épület közösségi termében kerül megrendezésre. A rendezvény 
végén tartós élelmiszer csomagot osztanak a résztvevők között.
Tervezett program:

15.00 – 15.20  Brake tánc bemutató
15.30 – 17.00  Kézműves foglalkozás
17.15 – 18.15  Tökfaragás
18.15 – 19.00  Uzsonna, töklámpások meggyújtása, élelmi-

szercsomagok kiosztása
Amennyiben részt kíván venni a rendezvényen, kérjük 2017. 
október 20-ig jelezze a következő telefonszámok egyikén:  Tel: 
+36- 20/384-7391, vagy +36-20/399-5260;  vagy Facebookon 
az SOS Családmegerősítő program – Kőszeg oldalon. 

Színdarab Lutherről 
Október 29-én 17 órai kezdéssel a Jurisics vár lovagtermében a reformá-
ció 500. évfordulója alkalmából lesz látható Luther Márton életét feldol-
gozó színdarab a Nemescsói Társgyülekezet Ifjúságának előadásában. A 
színdarab címe: Akinek szívében Krisztus keresztje...
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt! 

Reformáció programjai
Október 21. szombat 
 9.00 Reformációi séta – 1517 méter séta Kőszegen a reformá-

ció emlékei nyomában. Találkozás az egykori evangélikus temp-
lom (mai Szent Imre-templom) előtt.

 Részvétel az Orsolya-napi vásárban – egész nap a Jurisics 
tér 15. számú ház előtt.

Október 24. kedd 
 16.00 – evangélikus gyülekezeti ház – Reformációi hittanver-

seny a város protestáns tanulóinak részvételével.
Október 29. vasárnap 
 10.00 – Evangélikus templom
 A református gyülekezettel közös kantátazenés reformációi 

istentisztelet az Evangélikus Gyülekezeti Énekkar szolgálatával. 
Igét hirdet: Donatin Tamás református lelkész.

 17.00 – Jurisics vár lovagterem
 Akinek szívében Krisztus keresztje… – a nemescsói ifjúság 

reformációi színdarabja.
Október 31. kedd 
 9.00 – Evangélikus templom Reformáció ünnepi istentisztelet
A „Reformáció Kőszegen” című kiállítás a Jurisics várban október hónap-
ban meghosszabított nyitva tartással várja a látogatókat.

Luther nyomában
A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ki-
lenc diákja vett részt a 12. alkalommal megrendezett magyar-német csere-
diákok keretében tartott programban. A Realschule Schloss Schwarzenberg 
intézményébe látogattunk el Sheinfeldre, ahol egy hetet töltöttünk a német 
diákok családjainál. A program vezérmotívumként követte a Reformáció 
500. évfordulóját. Az odaúton betértünk a passaui Gizella-templomba, ahol 
Szent István királyunk felesége nyugszik. Az egyhetes program részeként 
ellátogattunk a münsterschwarzbach-i  apátságba, Schwanbergbe. Luther 
Márton nyomában jártunk Erfurt városában. A programok során példás 
német vendégszeretetben részesültünk. Köszönjük a bajor evangélikus 
egyháznak, hogy diákjaink számára lehetővé tették az utazást.

Tóth Adrienn kísérő tanár
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Könyvtári hírek
A könyvtár által hirdetett Mobilfotó-pályázat nyertesei Kardos Tamás 
és Trifusz Péter értékelése alapján:
ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KATEGÓRIA: 1. Murai  Sára: Élet (ELTE Bo-
lyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium), kölöndíj:  Zsig-
mond Boglárka: Tajtékzó zuhatag (Bersek József Általános Iskola) és 
Stipkovits Dóra: Lomb (Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium).
KÖZÉPISKOLÁS KATEGÓRIA: 1. Egyed Krisztofer: Vakító napsugár 
(Jurisich Miklós Gimnázium), különdíj: Vincze Natália: Tükör által… 
(Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Kol-
légium) és Egyed Krisztofer: Vöröslő égbolt (Jurisich Miklós Gimná-
zium).
FELNŐTT KATEGÓRIA: 1.Kürti István: Pillanat, különdíj: Lajos Ti-
bor: Az élet utat tör és Kutschi Péter: Víztükör
A pályamunkákból készített fotókiállítás a felnőttrészlegben látható.

RENDEZVÉNY: 
Október 19. (csütörtök) 17.00: Olvasókör.
Október 20. (péntek) 17.00: Író-olvasó találkozó. Fábián Janka, 

írónővel Kovács Ágnes, irodalomtörténész beszélget.
Október 25. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház.
Október 26. (csütörtök) 16.30: Kézimunka-kör.
November 10. (péntek) 17.00: Ifi olvasókör. 
November 13. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub.
November 14–17. (kedd-péntek) 10.00–17.00 és november 18. 

(szombat) 9.00–12.00: Selejtezett dokumentumok vására.

OKTÓBER 20. péntek
17.00 óra Jurisics vár –  Várkiállítás időszaki termei
   Kiemelt kőszegi értékek című kiállítás megnyitója

OKTÓBER 21. szombat
09.00 óra Reformációi séta – 1517 méter séta a kőszegi reformáció 

emlékei nyomában a Szent Imre-templomtól
Jurisics vár
13.00 óra  Alpensänger Német Nemzetiségi Kórus
13.30 óra  Megnyitó
14.00 óra   Vadrózsa Népdalkör
14.30 óra  Be-Jó Történelmi Táncegyüttes
15.00 óra  Gulyás László vándormuzsikus gyermekműsora: „Az 

aranyhal meséje” 
16.00 óra  Cirákulum
17.00 óra  Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara
Fő tér
14.30 óra  Perenyei Férfikar
15.00 óra  Bognár Szilvia és zenekara: Semmicske Énekek
16.00 óra  Zsidányi Tamburások
16.30 óra  Čakavci Horvát Nemzetiségi Tánccsoport 

OKTÓBER 22. vasárnap
9.30 óra Hunyadi utca – Várkör sarka Kőszeg Védművei ingyenes 

vezetett séta, vezeti: Ilon Gábor régész
Jurisics vár 
13.30 óra  Bozsoki Dalárda
14.00 óra  Sebő Együttes 
15.00 óra  Díjátadások: főzőverseny és „Ízek az Alpokaljáról”
16.00 óra  Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Tulipánt Zenekar, Pen-

delyes Táncegyüttes (Sopron)
17.00 óra  Szent Vid Baráti Dobkör
Fő tér
14.30 óra  Szabó Balázs Bandája
15.30 óra  Langaléta Garabonciások gólyalábas műsora 
16.30 óra  Boglya Népzenei Együttes, Ungaresca Táncegyüttes

A Civil Ízek Utcájában (Vár melletti Diáksétány) mindkét nap Civil 
Főzőverseny és délidőben kóstoló!

Az idén 16. alkalommal rende-
zi meg Kőszegen a „Natúrpark 
ízei”– Gasztronómiai fesztivált és 
Orsolya-napi vásárt a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
az Írottkő Natúrparkért Egyesü-
let segítségével. A rendezvényen 
kirakodóvásárt tartanak a natúr-
park településeinek kézművesei: 
borászok, méhészek, virágkötők, 
fafaragók, gyöngyfűzők, fazeka-
sok, csuhé-báb- és terményjáték 
készítők, tojásfestők, szalmafonók, 

Az Orsolya-nap keretén be-
lül újra meghirdették Ízek az 
Natúrparkból címmel a helyi és 
térségi ízek kóstolóját és versenyét. 
A felhívás a sütni-főzni szerető höl-
gyeknek és férfiaknak szól. 
Október 21-én (szombat) 9 – 11 
óráig a Jurisics várban a szervezők 
várják a következő ételeket: sava-
nyúság, gyógybor, gyógylikőr, 
borecet, szörp, aszalék, szárít-

Jelentkezzen az ételek versenyére!
mány, reformpástétom, hús 
nélküli fasírtok vagy kolbászok, 
vegetárius húspótlók, húsmen-
tes-zöldséges szendvicskrémek.
Október 22-én (vasárnap) 9 – 11 
óráig a Jurisics várban a következő 
ételek indulhatnak versenynek: 
lekvár, jam, gyümölcsíz, birs-
sajt, gyümölcszselé és egyéb 
gyümölcsfeldolgozott lekvár-
szerű termékek. Ezen kívül az 

édes és sós sütemények, ame-
lyek külön házi és kereskedelmi 
kategóriába kerülnek értékelésre. 
A versenyt követően mindkét nap 
14.00 órától az ételeket meg le-
het kóstolni, illetve kóstolójeggyel 
megvásárolhatóak az Írottkő Na-
túrparkért Egyesület  standján. 
A versenyek eredményét vasárnap 
15 órától a Jurisics vár belső udva-
rán hirdetik ki. 

Előzetes az érdeklődők pedig kóstolhatnak, 
vásárolhatnak.
A rendezvényen évek óta meg-
jelennek a helyi civil szervezetek 
is, a város és környéke művészeti 
együttesei kulturális műsorral szó-
rakoztatják az érdeklődőket a Fő 
téren és a Jurisics vár területén.
Egyél-igyál sajátból! 
A szervezők, a hagyományápolás, 
a kóstolt termékek megbecsülése, 
és környezetvédelmi szempontok 
alapján akciót hirdetnek a vendé-
gek részére, hogy hozzanak ma-
gukkal saját, nem eldobható poha-
rat, tányért, evőeszközt!            

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szép 
korú lakóit születésnapjuk alkal-
mából: Kolozsvári Andor (90 év), 
Harkai Gusztávné Maitz Anna (90 
év), Polgár Istvánné Horváth Anna 
(97 év), Pávé Sándorné Horváth Ju-
lianna (96 év), Tóth Istvánné Feucht 
Mária (92 év), Krancz Józsefné 
Eberhardt Hilda (91 év), Balogh 
Ferencné Szőke Irén (90 év).
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Anyakönyvi hírek

SZÜLETÉS: Gyöngyösfalu: Bolfán Lívia és Bokor Attila fia Márk, 
Horváth Noémi és Gombos Zsolt fia Milos. Kőszeg: Zsidó Szabolcs 
és Horváth Julianna lánya Boglárka, Udvardy László és Dan Márta lá-
nya Klaudia, Csenár Márton és Markovics Borbála fia Levente Márton, 
Riegler Balázs és Kozmor Diána fia Csanád Jenő. Kőszegpaty: Lőrincz 
Lilla és Bakucz István lánya Izabella. Lukácsháza: Fejes Cecília és 
Pulczer Csaba fia Bercel.

HÁZASSÁG: Ludván Zsófia – Németh Balázs, Kelemen Petra – Mes-
kó Gábor, Schönfeld Nikoletta – Szabó László, Csaba Erika – Pungor 
Máté, Bognár Kitti – Csonka Ernő, Horváth Szilvia – Kondás Lász-
ló, Krug Hajnalka – Schrancz Mihály, Kiss Ágnes – Heckmann Gábor, 
Nagy Tímea – Svajda Zoltán, Bartók Aliz Vanda – Lukács Dániel, Szi-
lágyi Ágnes Gyöngyi – Bögöti Gábor.

HALÁLOZÁS: Lágler Edéné szül. Nagy Vilma, Kaltenecker Jenőné 
szül. Bodor Ildikó Mária, Balogh Ferenc, Szőlősi Antal.

A Királyi Városnap
rendezvénysorozata

Kőszeg
2017. november 4 – 6.

Elismerve az alkalom jelentőségét, Kőszeg városa most új kezdeménye-
zésként, a Királyi városnapot kiterjeszti. Több napon át – ingye-
nesen elérhetővé teszi a város páratlan kincseit a kőszegi polgárok és a 
Kőszegre látogató vendégek számára is. 
• Szombaton nyilvános bemutatásra kerül a királyi város bora. 
• Szombaton és vasárnap, meghatározott időszakokban, ingyene-

sen lesznek látogathatóak a Királyi városi rangot meghatá-
rozó emblematikus épületek és emlékek: az idén a történelmi 
Városháza, a a Tábornokház, valamint a Jurisics vár! 

• 2017. november 6-án hétfőn, a Királyi Városnapon városi ün-
nepségre, dísz-előadásokra, kitüntetésekre, emléktábla avatásra és 
fogadásra kerül sor, valamint bemutatásra kerül Kőszeg város várva 
várt, frissen megjelenő történelmi regénye is.

• 2017. október 20-án nyílik a Kőszeg kiemelt értékei című tárlat, 
amely a város Nemzeti Értéktárba már bekerült, illetve felvételre 
javasolt emlékeit mutatja be. Fontos eleme ez a rendezvénysorozatnak.

• A Kőszegi vendégfogadók különleges akciókkal várják a ven-
dégeket egészen november 11-ig, amelyről a város honlapján 
adunk majd külön tájékoztatást.

Részletes program
2017. november 4. szombat
9.30 – 12.30  A Királyi város borának bemutatása és kóstolási lehetőség 

a történelmi Városházán.
9.30 – 12.30  Ingyenes látogatás a történelmi Városháza termeibe (ve-

zetés 9.30-tól óránként)
10.00 – 12.00  Óránként ingyenes és vezetett látogatás a Kőszegi Városi 

Múzeum épületeiben, a Hősök tornya és a Tábornokház-
ban látható évszázados céhes és kézműves kincseihez 
(Indulás 10 és 11 órakor).

14.00 – 17.00  A Jurisics vár Várkiállítás, valamint a Kőszeg kiemelt érté-
kei című időszaki tárlat ingyenes megtekintése

14.00 – 17.00  A Királyi város borának bemutatása és kóstolási lehetőség 
a Jurisics várban. 

2017. november 5. vasárnap
14.00 – 17.00  A Jurisics vár Várkiállítás, valamint a Kőszeg kiemelt érté-

kei című időszaki tárlat ingyenes megtekintése
14.00 – 17.00  A Királyi város borának bemutatása és kóstolási lehetőség 

a Jurisics várban.

2017. november 6. hétfő

Királyi Városnap
09.00 temető – koszorúzás
 Chernel István, Kincs István, Hauer Tamás, Kristóf Ágota, 

Bechtold István, Szövényi István, Dr. Gyöngyös Endre és Lóránt 
Gyula díszpolgárok sírjánál

10.00  Jurisics vár lovagterme
 Ünnepi Képviselő-testületi ülés 
Ünnepi előadások:

Reformáció 500 – az egyház a megújulás útján 
  / Baranyay Csaba evangélikus lelkész
A reformáció százada Kőszegen / Dr. Bariska István nyug. főlevéltáros
A szépíró Kincs István / Dr. Bokányi Péter irodalomtörténész
Kodály-év Kőszegen / Básthy Béla alpolgármester

Ünnepi zene: Mizsei Zoltán
Jó tanuló, jó sportoló díjak átadása
Virilisek köszöntése
Városi kitüntetések átadása

Kodály Zoltán emléktábla avatása a Jurisics vár belső udvarán 

17.00 KÖNYVBEMUTATÓ 
 Kapa Mátyás: „Harangszótól harangszóig (Kőszeg regénye 

1529–1532)” című, az 1532. évi ostromot és annak előzményeit 
feldolgozó történelmi regényének bemutatója

 A műből részleteket olvasnak fel a JMG Diákszínpad tagjai
XVI. századi fegyveres bemutatót tart: Vas Vármegye Vitézlő Rendje
Közreműködik: Kátai Zoltán énekmondó (históriás énekek a XVI. századból)

2017. november 4–11. között
A Kőszegi vendégfogadók különleges akciói, amelyről a koszeg.hu honlap 
tájékoztat.

Meghívó
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 61. és a Magyar Köztársaság Kikiáltásá-
nak 28. évfordulója alkalmából a 2017. október 23-án rendezendő 
programokra.
17.00 órakor Tornay Endre András ’56-os Emlékszobránál 
 (Kőszeg, Kethelyi út) KOSZORÚZÁS
17.30 órakor a Jurisics vár lovagtermében Ünnepi 

megemlékezés
 Beszédet mond: Miszlivetz Ferenc, a Felsőbbfokú Tanulmá-

nyok Intézetének főigazgatója
Ünnepi műsor

Stihl, Husqvarna, Makita, McCulloch, Partner, Alko és minden 
kínai motorfűrész és fűkasza javítása.

Stihl és Husqvarna használt 
motorfűrészek, kedvező áron 

megvásárolhatók.
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XXXIV. História Futás

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház csapata az önzetlen 
segítők támogatásával, hagyományaihoz híven ezúttal is jó versenyt 
rendezett. A XXIV. História futás 1532 m-es tömegversenyén több százan 
futottak. A szépszámú gimnazista iskolája névadójára is tisztelettel emlé-
kezett. A diákok versenyein sok-sok általános iskolás küzdött a minél jobb 
helyezésekért. A középiskolásoknál már kisebb mezőnyök rajtoltak, de az 
indulók itt is teljes erőből hajtották végig a távot. A kilenc kilométeres 
futamon a férfiak versenye kevesebbeket mozgatott meg, de a minőségre 
nem lehetett panasz. A tavalyi győztesek közül többen idén is a dobogó 
felső fokára állhattak. A 12 éves Iker Natália korosztályos győzelme mel-
lett tavaly még második volt az 1532 méteren, idén ott is az ő nyakába 
akasztották a legfényesebb érmet. A futás népszerűségét mutatja, hogy 
egyre több diák – a körös futás mellett – a nagy kihívást jelentő 9 km-
en is versenybe száll, sőt Hütter Szilárda Lili és Németh Márk –„körös” 
győzelme mellett – korcsoportjában a hosszabb távon is első helyen vég-
zett. A profik versenyén nem okozott meglepetést, hogy a Benedek-Team 
aktuális indulója magabiztosan győzött, de a kőszegiek örömére második 
helyen a Triatlon Klub edzője Hóbor Péter ért célba. Marton Szabolcs is új 
arc volt az abszolút verseny dobogóján. A hölgyeknél Neisz Eszter ezúttal 
nemcsak korosztályát, hanem az abszolút versenyt is megnyerte. A kősze-
giek a Szombathelyen tanuló Hütter Szilárda Lili második helyezésének 
is hazai sikerként örültek. Purgai Evelin többször állt már a verseny do-
bogóján. Ezúttal harmadik helyezést ért el. A legjobb kőszegi versenyző 
Stettner Díját Hóbor Péter, a legeredményesebb kőszegi hölgy különdíját 
Neisz Eszter nyerte.

Tömegverseny 1532 m – nők 1. Iker Natália/BA 5:33, 2. Juhász-
Tóth Eszter/Szombathely 5:42, 3. Zalán Eszter/Kőszeg, férfiak 1. 
Nemes Erik/Kőszeg 4:39, 2. Pászner Benedek/JMG 4:49, 3. Szentkúti 
Péter/Kőszeg 4:53. II. kategória győztesei (lány, fiú) Ovis: Bozsányi 
Hanna/Árpád-házi óvoda 2:08, Pénzes Dávid/Újvárosi 1:56, I. korcso-
port Szabó Tamara/BA, Ughy Barnabás/ÁH, II. korcsoport Pápai Ne-
rina/Balog 5:01, Kumánovich Kristóf/Bersek Horvátzsidány 4:48, III. 
kcs. Iker Natália/Balog 4:31, Hóbor Lehel/ÁH 9:59, IV. kcs. Palatkás 
Anna/ÁH 4:39, Németh Márk/BA 8:59, V. kcs. Hütter Szilárda Lili/
Szombathely Bolyai 4:4:16, Schwachofer Balázs/Árpád-házi 8:21, VI. 
kcs. Pillisz Réka/Jurisich 4:20, Pászner Benedek/Jurisich 9:22. III. ka-
tegória – 9 km abszolút dobogósok női 1. Neisz Eszter/Kőszeg 38:26, 
2. Hütter Szilárda Lili/Szombathely, Bolyai 38:52, 3. Purgai Evelin/
SzoESE 39:16, férfi 1. Biwot Wicliffe Kipkoror/Benedek Team 30:16, 2. 
Hóbor Péter/Kőszegi Triatlon Klub 32:21, 3. Marton Szabolcs/Kőszeg 
34:40. Korcsoport győztesek I. kcs. Hütter Szilárda Lili/Szombathely, 
Bolyai 38:52, Németh Márk/BA 37:40, II. kcs. Purgai Evelin/SzoESE 
39:16, Biwot Wicliffe Kipkoror/Benedek Team 30:16, III. kcs. Neisz 
Eszter/Kőszeg 38:26, Hóbor Péter/Kőszegi Triatlon Klub 32:21, IV. kcs. 
Nyul Zoltánné/Kőszeg 58:59, Wachter Zoltán/Szombathely 41:27.
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Labdarúgás: Szomorú szeptember
A bajnokság első két fordulójában, az újoncok ellen begyűjtött három pont 
után kiderült, hogy a megyei bajnokság élcsapatai egyelőre magasabb 
szintet képviselnek a kőszegieknél. A vereségek ténye kevésbé, inkább a 
gólkülönbség fájó. A körmendi ötös után a Szentgotthárd és az Egyhá-
zasrádóc is négy gólig jutott. Közben a rábapatyi fordulót az esőáztatta 
pálya használhatatlansága miatt december 3-ra halasztották. Fontosabb 
meccsek jöttek. Idegenben a Király SzE majd a Vasvár várta a KFC-t. Ezek 
a pontok duplán számítanak, hisz remélhetően két közvetlen riválisról van 
szó. A Király elleni derbi mindig különös jelentőséggel bír a kőszegieknél. 
A 83-dik percben kapott gólig jól is tartották magukat. A hosszabbítás-
ban a szombathelyiek a kegyelemdöfést is bevitték. Vasváron jól indult a 
mérkőzés. Szolyák az 5. percben betalált. Később egyenlített, majd a tér-
félcsere után fordított az ellenfél, de erre még egyből jött a kőszegi válasz. 
Sajnos a hajrá ismét nem a Kőszegé volt. A Vasvár a 83-dik percben a 
győztes gólt is megszerezte.

Eredmények: 4. forduló: Kőszegi FC-Kiswire Szentgotthárd VSE 0:4 (0:3), 5. 
forduló: Rábapatyi KSK-Kőszegi FC december 3-ra halasztva, Kőszegi FC-6. 
forduló: Egyházasrádóci SE 1:4 (1:3) gól: Szolyák. 7 forduló: Király SZE-Kőszegi 
FC 2:0 (0:0), 8. forduló: Vasvár VSE-Kőszegi FC 3:2 (1:1) gólok: Sulyák, Réti.

Hullámvasúton a Kőszegfalva. Cák elleni győzelemmel kezdték az utóbbi 
időszakot. Viszont Vassurányban a vendéglátók a második félidőben a saját 
javukra döntötték el a találkozót. Két magabiztos, hazai siker jött a sor-
ban. Nemeskoltát hétszer mattolták, de Bucsut is egy négyessel búcsúz-
tatták. Nárait az élmezőnyből szintúgy otthon fogadták. Egyszer sikerült 
az egyenlítés, de a csapat második gólja a 78-dik percben már csak a 
mérkőzés szorossá tételéhez volt elég.

Eredmények: 3. forduló: Kőszegfalvi SE Cák SE 3:0 (0:3) gólok: Slankovits, Né-
meth Krisztián, Komáromi, 4.. forduló: Vassurány SE-Kőszegfalvi SE-3:1 (1:1), gól: 
Slankovits, 5. forduló: Kőszegfalvi SE Nemeskolta KSK:7:2 (3:1), ) gólok: Németh 
Krisztián (2), Németh Róbert, Molnár, Kelemen, Komáromi, (Horváth D. öngól), 6. 
forduló: Kőszegfalvi SE-Bucsu KSK 4:1 (2:0), gólok: Slankovits (2), Nagy, Horváth 
D. 7. forduló: Kőszegfalvi SE-Nárai SK 2:3 (1:1) gólok: Molnár, Komáromi.

Ökölvívás
Női sikerek Sziléziában
A „Silesian Open” női ökölvívó tornán erős mezőny gyűlt össze. 20 ország 
ökölvívója lépett ringbe a a lengyelországi Gliwicében. A magyar váloga-
tott színeiben Hámori Luca (junior 60 kg) és Lakotár Hanna (junior 52 kg) 
is szorítóba léphetett. A magyar együttes négy arany és két ezüstérméből 
a kőszegiek aranyérmekkel vették ki a részüket. Hámori Luca a nyolc kö-
zött és a döntőben sem engedte végig a meccset, feladásra kényszerítette 
ellenfelét, de az elődöntőben is egyhangú pontozással győzött. Lakotár 
Hanna az elődöntőben, az első menetben véget vetett a küzdelemnek, a 
döntőben visszavágott az őt korábban legyőző lengyel válogatott lány-
nak. Mindketten tornagyőztesként zártak. Edzőjük, Varsányi Áron nagyra 
értékelte a lányok fejlődését és az általuk elvégzett kemény munkát.
Buza Rafael serdülő bajnok
Buza Rafael és Rómeó képviselte a Fitt-Box ÖE-t Nagykanizsán, a serdülő 
ökölvívók Magyar Bajnokságán (szeptember 27-30.). Mindketten a 46 kg-
os súlycsoportban indultak. Buza Rafael négy kemény mérkőzéssel Magyar 
Bajnok lett. MTK-s, taksonyi, érdi és kecskeméti ellenfeleket győzött le, 
feltéve a koronát idei teljesítményére. 19 mérkőzéséből csak egyet veszített 
el, azt is az Európa Bajnokságon. Rómeó a sorsolásnak köszönhetően a leg-
jobb nyolc között kezdett, de alulmaradt kecskeméti ellenfelével szemben.
Jankó Krisztián ifi ezüstérmes
Győrben, az ifi OB-n (szeptember 20-23.) Jankó Krisztián (64 kg) és Szo-
ták Titusz (60 kg) indult harcba. Jankó a döntőért törökszentmiklósi és 
balatonlellei ellenfelét őrölte fel, s nyert egyhangú pontozással. A finá-
léban a végére elfáradt, salgótarjáni ellenfele fordított, s nyert megér-
demelten. Jankó tavalyi bajnoki címe után egy súlycsoporttal feljebb is 
döntőt vívhatott. Szoták is a negyeddöntőben kezdte, de a későbbi győztes 
ferencvárosi öklöző még túl nagy falatot jelentett.
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DIÁKSPORT
Újra atlétikai CSB
A 2014/15-ös tanévben rendezték meg utoljára az Atlétika Ügyességi 
Csapatbajnokság Diákolimpiát. A verseny jobban mutatta az iskolákban 
folyó munkát, mint az egyéni Diákolimpia, mely leginkább a „profi” at-
léták terepe. A CSB-n iskolánként öten alkotják a csapatokat: jó átlag-
eredménnyel van esély, hogy megelőzzék azokat a csapatokat, ahol csak 
egy-egy kiugró eredményű versenyző szerepel. Sajnos így is kevés iskola 
vállalja ezt a jó alkalmat. A kőszegi körzetet az általános iskolások között 
a Balog iskola és a Dr. Tolnay képviselte, a középiskolásoknál a Jurisich 
gimnázium szállt versenybe. A Balog iskola mérlege egy-egy arany, ezüst 
illetve bronzérem. Gyöngyösfalu két második és egy harmadik helyezést 
ért el. A gimisek két számban állhattak a dobogó tetejére. A kollekciót 
öt ezüst és egy bronzérem egészítette ki. Vas megye legjobbjai lettek a 
Balog iskola lány magasugrói, a Jurisich fiú gerelyhajítói és a lány 4x800 
méteres váltója.

Érmesek: III-IV. korcsoport (általános iskola) lány magasugrás 1. Balog 119 
cm-es átlag (Iker Natália 125, Róka Bora 120, Almási Leila 120, Sárközi Tirza 
110), távolugrás 2. Tolnay 4,03 cm-es átlag, 3. Balog 4,02 cm-es átlag, fiú távol 
2. Balog 4,91 m-es átlag, súlylökés Tolnay 8,42 m-es átlag, kislabdahajítás 3. 
Tolnay 45,41 m-es átlag. V-VI. korcsoport lány távol 2. JMG 4,01, súly 2. JMG 
7,83, svédváltó (100-200-300-400) 3. JMG 2:57,1, 4x800 m váltó 1. JMG 
11:27,6 (Horváth Rebeka, Keresztes Gréta, Marosvölgyi Adél, Pillisz Réka), fiú 
távol 2. JMG 5,42, súly 2. JMG 9,13, gerelyhajítás JMG 33,48 (Pászner Benedek 
43,37, Fekete Gellért 37,77, Al-Rashed Hamza Ahmed 27,52, Mórocz Dániel 
25,25, Béres Attila 23,11), svédváltó 2. JMG 2:10,9.

Duatlon győzelmek
Fájóan kevés indulót regisztrálhattak a 
„B” kategória (nem igazoltak) megyei 
Duatlon Diákolimpián. Ez nem csök-
kenti a korosztályában bajnoki címet 
szerző Sárközi Tirza (Balog iskola) és 
Pillisz Ákos (Jurisich gimnázium) ér-
demeit, akik első helyezésükkel jogot 
nyertek a Marcaliban megrendezendő 
országos döntőre.

Eredmények: III. kcs leány (1 km futás- 
4 km kerékpár- 500 m futás) 1. Sárközi 
Tirza (Balog) 15:53, 5. V. korcsoport fiú 
(2,5- 10- 1,5) 1. Pillisz Ákos 32:11.

Karate sikerek Zalaegerszegen
Z a l a e g e r s z e -
gen, a II. Norio 
Kawasoe Em-
l é k ve r s e nye n 
19 egyesület – 
köztük ukrán és 
szlovén csapat 
– képviseltette 
magát. A verseny 
m e g n y i t ó j á n 
nagy megtisz-

teltetés érte Pál Alexandra Annát, a kőszegi Budoka SE versenyzőjét: a 
szövetség elnökétől elismerő oklevelet kapott versenyeredményeiért és 
példamutató munkájáért. A Budoka SE karatékái a színvonalas megmé-
rettetésről 6 arany, 10 ezüst és 4 bronzéremmel a zsákban térhettek haza.

Érmesek: Kata (formagyakorlat) 1.hely:Pál Alexandra, Baricz Eliza, Tujfel Ádám, 
2.hely: Németh-Steff Hanna,Tóth Bendegúz,Magdics Pálma,Gombkötő Zsolt, 
3.hely:Kuntner Erik, Kumite (küzdelem) 1.hely: Németh-Steff Hanna, Tóth Bende-
gúz, Gombkötő Zsolt, 2.hely:Pál Alexandra, Baricz Eliza, Tujfel Ádám, Tatár Csenge, 
Bruckner Olivér, Horváth Anna, 3.hely:Magdics Pálma, Győző Bálint, Kuntner Erik.
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Birkózás: öregek, fiatalok
Miskolcon rendezték a birkózó veterán Magyar Bajnokságot. A versenyen 
induló két kőszegi versenyző csak a döntőben talált legyőzőre. Pusztai Szil-
veszter a „C” kategória 78 kg-os súlycsoportjában, Németh Roland a „B” 
kategória  78 kg-ban vehetett át ezüstérmet.
Szeptember 2-án Eger adott otthont a Főiskolás és Egyetemi Szabadfo-
gású Magyar Bajnokság döntőjének. Pusztai Tamás a bronzmeccsen nagy 
küzdelemben vereséget szenvedett, így ötödik helyen zárt, Dorner Ágoston 
valamennyi mérkőzését megnyerve bajnoki címet szerzett.
Fontos hír a szakosztály háza tájáról, hogy beneveztek a felnőtt csapat-
bajnokságra. Az első fordulóban október 19-én Győr, Kaposvár és Érd 
csapatával mérkőznek.
A fiatalabbak Kaposváron, a területi Diákolimpián szerepeltek. Vala-
mennyien dobogón végeztek. Kiemelkedett Kovács Ádám és Pontyos Gá-
bor szenzációs birkózása. Utóbbi a súlycsoport döntőjét technikai tussal 
nyerte. Valamennyi kőszegi birkózó továbbjutott az országos döntőre.

Eredmények: diák II. 32 kg 2. Kovács Ádám, 54 kg 2. Tornai Márton, diák I. 35 
kg 3. Frank Szabolcs, 46 kg 3. Jakab Örs, 54 kg 2. Kovács Lóránt, serdülő 58 kg 
3. Jakab Nimród, 63 kg 1. Pontyos Gábor, 76 kg 3. Kovács Gergő.

Sikeres extrém-sportoló
Nem mindennapi sportágat választott magának a kőszegszerdahelyi Imre 
Balázs. A Spartan Race nem egyszerűen egy szupernehéz terepfutó ver-

seny, hanem egy olyan kihívás, ahol a 
jelentős táv és szintkülönbség mellett 
homokzsák, farönk, vaslánc cipeléssel 
palánkok megmászásával is meg kell 
birkózniuk a versenyzőknek. Világszer-
te több mint 130 versenyt rendeznek 
évente. A kőszegszerdahelyi fiatalem-
ber a hazai és környező országokban 
elért eredményei alapján Európa baj-
noki indulási jogot szerzett. Az andorrai 
Grau Roig sípályán rendezett viadalon, 
a 22 km-es, 1200 m szintkülönbségű, 
akadályokkal nehezített pályán, több 
mint ötszáz induló között, 3 óra 52 
perces idővel, 152-dik helyen ért célba.

Tenisz: Triplázás Burgenlandban!
Tihanyi Luca és csapattársa Schlapschy Daniela, a Sport Hotel Kurz szí-
neiben 3. alkalommal nyerték meg a BTV Leány Csapatbajnokságot. 
2015-ben a 10 évesek között lettek bajnokok, idén a 12 évesek között 
már másodízben lettek bajnokok. Tihanyi eredményét még értékesebbé 

teszi, hogy ebben a három év-
ben a csapatbajnokság során 
nemhogy mérkőzést, de szet-
tet sem veszített. Hazai egye-
sületében, a Sabaria TC-ben 
eséllyel pályázik a felnőtt női 
csapatba való bekerülésre.
Tihanyi Levente (Sport Hozel 
Kurz, Sabaria TC) szintúgy si-
kerrel szerepelt a burgenlandi 
csapatbajnokságban. A csa-
patbajnoki fordulókon veret-
len maradt, s feljutottak a tar-
tományi harmadik osztályba.
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*A THM meghatározása a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, 
a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint 
Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a 
Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekről 
honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

Hitel
határok 
nélkül

THM: 2,97%-5,37*

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