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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.

KŐBE VÉSVE
A Balassagyarmaton élő Petényi Ildikó 
45 éve rendszeresen látogatja az itt élő 
rokonait. A világ legszebb városának 
nevezte Kőszeget, a becsületkasz-
szát a városlakók érdemének tartja. A 
szeptember 28 – 30-án tartott Kőszegi 
Szüret programjai közül az asszony ki-
emelte a látványos felvonulást, a mas-
karásokat köszöntve pirosra tapsolta a 
tenyerét. A fúvószenekarok ünnepélyes 
fogadásán, amikor meghallotta az 
együttes zenélést – szavai szerint – 
csaknem elsírta magát. Élvezte a szü-
reti programok változatosságát. 
A Kőszegi Szüret évtizedek óta egybe-
forr a Nemzetközi Fúvószenekari Talál-
kozóval. Pénteken este a borkirálynő 
választás után a Fúvós Szerenád csalta 
a Fő térre a közönséget. A kőszegi ze-
nészek partnernek választották az Oros-
házi Fúvószenekart. Jó döntés volt, amit 
megerősíthet a zenei csemege hallgató-
sága. Péntek este, húsz óra után több 
százan fogták körbe a fúvósokat. A zá-
rásként elhangzó „takarodó” dallama a 
nagysátorba invitálta a közönséget az 
„Ismerős arcok” zenekar koncertjére. Az 
óriási hangerő a Kálváriág is elért, és a 
színpadról hangzó kérdés is: „Tudjátok 
ti, hogy milyen szép városban éltek?”. 
Ezt a város, és a szüreti programok 
sokaságát élvezhette a közönség, a 
turistahad. Nem kétséges, a Kőszegre 
egyidőben látogatók ezreit csak a Kő-
szegi Szüret hozza el, és ezért a célért 
nagyon sokan dolgoznak. Kőbe vésve 
lehetne a felvonulók nevét megörö-
kíteni. A nézők nem is gondolnak rá, 
mennyi munkát, időt, és pénzt kell arra 
fordítaniuk, hogy megtegyék a felvonu-
lás néhány száz méterét. Úttörőruhába 
bújtak, és egyedit alkottak az iparosok. 
A megalakulásuk 150. évfordulóját 
ünneplő – több generációs tűzoltók – 
nagy csapatban jelentek meg a város 
utcáin. Bemutatták a képen is látható, 
és az új épületükre kerülő jubileumi 
emblémájukat. (5. old)             

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

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

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

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám november 12-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

KUPON
OKTÓBER a látás hónapja

keretében

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
és szaktanácsadás!

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

30% KEDVEZMÉNY minden
SZEMÜVEGKERETRE és NAPSZEMÜVEGRE

30%–40% árengedmény
MULTIFOKÁLIS szemüveglencséinkre





Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: november 7.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: november 14.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: október 17.

DR. NAGY EDINA aljegyző: október 24.

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

PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő október 25-én
(csütörtökön) 16 és 17 óra között fogadóórát tart

a Városháza tanácskozó termében.

 HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
november 7-én (szerdán) 17 és 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

 A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

Kőszeg hírei
Hunyadi szobor
Kamper László alkotóművész, a 
Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének megyei képviselője 
javasolta az önkormányzatnak a 
Hunyadi-parkban található, 1935-
ben készült Hunyadi Mátyás-szo-
bor áthelyezését. Az új helyszín a 
Jurisics téren lehetne, a jelenlegi 
városmakett helyén, a középko-
ri várost bemutató látképet a két 
hársfa által határolt területre he-
lyeznék át. Előzetesen a javaslatot 
a Városfejlesztési Bizottság tárgyal-
ta, de nem támogatta. Kiegészítet-
ték azzal, hogy a Mátyás-szobor és 
környezete legyen felújítva. Kiss 
Péter a testületi ülésen az áthelye-
zést elfogadhatatlannak nevezte, 
Kiss Zoltán szerint a nagyméretű 
szobor „elnyomná” a Jurisics téren 
lévő szoborparkot. Több képviselő 
emlékezett arra a „csatára”, amikor 
egy másik igény, javaslat szerint az 
egykori alreáliskolába került volna 
át a szobor. Csak az áthelyezést el-
utasító képviselői döntés miatt nem 
indult el a népszavazás kezdemé-
nyezése.
A testületi ülésen elhangzottak 
szerint a Hunyadi Mátyás évfordu-
lóhoz kapcsolódóan idén Kőszegen 

emlékülést tartanak az igazságos 
király életéről, és arról döntöttek a 
képviselők, hogy kezdődjön meg a 
szobor és a park felújításának elő-
készítése. 

Nyolclakásos társasház
Egy beruházó a Schneller utcában 
nyolclakásos társasházat tervezett 
építeni. Ehhez kérte a város ren-
dezési tervének módosítását, mert 
a különleges értékű belvárosi te-
rületen hat méter a megengedett 
legnagyobb beépítési magasság.  A 
szeptember 27-én tartott testületi 
ülésen elhangzottak szerint a város 
főépítésze alaposan megvizsgálta 
a kérést, amely előre nem látható 
elemeket tartalmazott. Több szak-
mai, tervezői elképzelést nem lehe-
tett tisztázni a bizonytalan pontok 
miatt. A képviselők, a városvezetés, 
a főépítész egyértelműen megha-
tározták, hogy befektetéseket nem 
kívánnak megakadályozni, de az 
építési szabályokat be kell tarta-
ni. A testület arról döntött, hogy a 
polgármester ÷folytasson további 
tárgyalásokat az építtetővel an-
nak érdekében, hogy a területre 
érvényes övezeti módosításokat 
megalapozó beépítési terv vegye 
figyelembe Kőszeg Város építé-
szeti elvárásait, a tervezett épület 
illeszkedjen a környezetéhez”.



A Focus a Ford minden idők legnépszerűbb, legtökélete-
sebb és legizgalmasabb modellje. 1998-ban jelent meg
első, forradalmian újnak számító modellgeneráció,
amikor a Ford a Ford Escort helyett mutatta be az első
Focust Európában. A modell 1999-ben elnyerte az euró-
pai Év Autója díjat. A vadonatúj Focus immár a negyedik
generáció, amely megalkotásakor a Ford arra törekedett,
hogy olyan autó legyen, amibe a vásárlók azonnal bele-
szeretnek – és hogy ez a szerelem örök maradjon.

A teljesen tiszta lappal megtervezett, vadonatúj
Ford Focus új korszakot nyit a technológia, a kénye-
lem, a térkínálat és a vezetési élmény terén az európai
középméretű autók mezőnyében. Az új Ford Focus
minden idők legtökéletesebb és legfejlettebb techno-
lógiájú Ford-modellje: mostanra érettebb járművé
vált, amit az autó prémium hatású, sportos sziluettje
is jelez. A tengelytávolság több mint 50 mm-rel nőtt,
a kisebb túlnyúlások és a hátrafelé eltolt kabin erőtel-
jes, dinamikus kiállással ruházzák fel a járművet.

A Strauss Autószalonban megtekinthető 5 ajtós
és kombi változatban. A Strauss csapata szeretettel
várja az új modell tesztvezetőit: egy 1.0 EcoBoost
motor és egy 8-sebességes automata váltós 1.5 Eo -
Blue Diesel Focus áll az érdeklődők rendelkezésére.

Új Ford Focus a Straussnál
Próbálja ki Ön is a 8-sebbességes automata váltót az új Focusban!
A szombathelyi Ford márkakereskedés, a Strauss au-
tószalonjában mutatta be ügyfeleinek és partnereinek
a legújabb Ford modellt: az új Focust. Az exkluzív be-
mutatón Meggie éneke, az új modell leleplezésének iz-
galmát fokozó profi tánc, a szalont megvilágító meleg
fények és a Strauss csapatának szívélyes fogadtatása
mind hozzájárultak az ünnepélyes hangulathoz. 
Az autóház tulajdonosa, Edith Sieber magyarul kö-
szöntötte a vendégeket, a legújabb Focus korszakal-
kotó technológiáit Farkas Zsolt értékesítési vezető 
kollégája, Gráczer László segítségével mutatta be. 
A bemutatót színvonalas állófogadás követte.

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

Az új Focus a leleplezést követően

Frank Szabolcs szervizvezető az új Ford Focus kombival

Az új Ford Focusról
• ragyogó vezetési élmény
• kiváló az utastér kényelme és térkínálata 
• 1,0 literes EcoBoost motor továbbfejlesztett változata:

legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztása 4,8 l/100 km,
CO₂-kibocsátása pedig 108 g/km*

• új 1,5 literes EcoBlue dieselmotor: legalacsonyabb
üzemanyag-fogyasztás 3,5 l/100 km, CO₂-kibocsátás 
92 g/km az ötajtós modellváltozatban. 

• új nyolcfokozatú automata sebességváltó, amely az
autós vezetési stílusához igazítja a fokozatváltásokat. 
Az új váltómű egy stílusos és ergonomikus
forgókapcsolóval kezelhető.

• Normal, Sport és Eco választható üzemmódok
* a részletekről érdeklődjön a márkakereskedésben, vagy

tájékozódjon honlapján (www.strauss.hu)

A vadonatúj Ford Focus korszakalkotó
vezetősegítő technológiái
• „Adaptív Sebességtartó Automatika” tartja a beállított

sebesség értéket – fékez és gázt ad (autom. váltó esetén)
• „Aktív Parkolóasszisztens 2” egyetlen gombnyomásra

teljesen automatikusan leparkolja az autót (autom. váltó
esetén)

• „Head-Up Display” segít bennünket a zavartalan
vezetésben – elsőként jelenik meg a Fordnál a Focusban

• „Gyalogos- és Kerékpáros-észleléssel kiegészített
Ütközésre Figyelmeztető rendszer”

• „Sebességkorlátozásra Figyelmeztető rendszer”:
lecsökkenti a gépjármű segítségét, ha korlátozó táblát
észlel.

• vezeték nélküli töltő, „B&O PLAY hangrendszer

Strauss_UjFocus_Koszeg_A4_NYOMDA_Layout 1  2018. 10. 11.  9:59  Page 1

Próbálja ki Ön is a 8-sebességes automata váltót az új Focusban!
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Ezennel egy rövid összefoglaló tá-
jékoztatót szeretnék adni Önöknek 
a fontosabb fejlesztési projektjeink 
helyzetéről. Az elmúlt időszak is 
mozgalmas volt számunkra, hiszen 
ahogyan a borosgazdáknál is meg-
hozta a gyümölcsét a több hónapos 
feszített munka, úgy a városháza 
életében is beérett az eredménye 
annak a munkának, mellyel a la-
kosság érdekeit szem előtt tartva 
próbáljuk meg fejleszteni szeretett 
városunkat. Néhány projektünk 
révbe ért, ezekről már kézzel fogha-
tó eredményeket is felmutathatunk. 
 Örömmel jelenthetem, hogy az 
idén 150 éves jubileumát ünneplő 
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let számára átadásra került a Liszt 
Ferenc utcában, a mai modern kor 
elvárásainak megfelelően kialakí-
tott laktanya, amelyet több mint 
185 millió forint vissza nem térí-
tendő kormányzati támogatásból 
valósíthattunk meg. A mintegy 500 
m2-es épületben többek között 
ügyeleti helyiséget, társalgót, öl-
tözőt, konyhát, mosdókat, valamint 
három állásos garázst alakítottunk 
ki. Tűzoltóink költözése november 
hónapban várható.
A Táncsics utcai lakók és a Bersek 
József Általános Iskolába járók tü-
relmét továbbra is kérjük, hiszen 
hamarosan felújításra kerül a Liszt 
Ferenc utca új tűzoltóságig vezető 
szakasza is. A munkálatok néhány 
hetet vesznek igénybe, melynek 
részleteiről az ott lakókat és az 
intézményt természetesen tájékoz-
tatni fogjuk.
– Befejeződött a Felsővárosi Óvoda 
felújítása is, ahol közel 20 millió Ft-
ból megújult az intézményt határo-
ló kerítésrendszer, új padlóborítást 
kapott a tornaszoba, aszfaltburko-
latot kapott az intézményt belülről 

körülvevő járdaszakasz, valamint a 
teljes épület belső festését is meg-
valósítottuk. Az ott dolgozók mun-
kakörülményeit is javítottuk, hiszen 
új mosdó és teakonyha került ki-
alakításra. 
– Gőzerővel zajlanak még a mun-
kálatok a Központi Óvodában, ahol 
rövidesen elkészül a várva várt 
teljeskörű felújítás. Közel 50 millió 
forintból valósult meg az intéz-
mény teljes homlokzati szigetelése, 
akadálymentesítése, megújult a 
nemzetiségi csoportszoba, kiala-
kítottunk egy új foglalkoztatót és 
akadálymentes mosdót. A gyerekek 
talán legnagyobb örömére pedig 
egy udvari várjáték is telepítésre 
került.  
– A Kőszegfalvi Óvoda külső és 
belső felújítása is folyamatban van. 
Itt is lesz akadálymentesítés, de 
számos nyílászárót és a kazánt is 
kicseréljük. Komoly feladat hárul 
az óvodás gyermekek szüleire is, 
hiszen a felújítás ideje alatt az Új-
városi Óvoda fogadja be a kicsiket. 
Itt szeretném megköszönni a szülők 
megértő, rugalmas hozzáállását! 
– Az Újvárosi Óvodában folya-
matban vannak a kertészeti mun-
kálatok. Itt is várjátékkal bővül az 
óvoda udvara, de természetesen 
belső felújítások is lesznek, melyek 
legjelentősebb terei a konyha és a 
szociális helyiségek. A gyermekek 
új öltözőszekrényt kapnak, vala-
mint megújul a vizesblokkok egy 
része is.

– Örömteli, hogy a Nemzeti Sza-
badidős – Egészség Sportpark 
Programja által jöhet létre közel 
18 millió Ft-ból az a mintegy 200 
m2 alapterületű szabadtéri fittness 
park, amelynek a kialakítása jelen-
leg is folyik a lakótelepen. Számos 
multifunkciós sporteszköz kerül 
majd itt elhelyezésre, melyek re-
mélhetőleg nemcsak a fiatalokat, 
hanem az idősebbeket is inspirálják 
majd a testmozgásra. 
– Rövidesen elkezdődik a sport-
park szomszédságában az új par-
kolók kialakítása, melyek jövő év 
májusára elkészülnek.
– A városvezetés eltökélt szándéka, 
hogy évről-évre újabb utcák újulja-
nak meg, éppen ezért folyamatosan 
keressük azokat a lehetőségeket, 
melyek minimalizálják a lakosság 
által is jogosan jelzett problémákat. 
– A Belügyminisztérium pályázatán 
elnyert támogatásból újítjuk fel a 
város északi bevezető útját mintegy 
500 m hosszban, amely az Árpád 
tér – Sziget utca – Meskó utcákat 
érinti.  A kivitelezés jövő év 2. ne-
gyedévében várható.
 – Jó hír továbbá, hogy hosszas 
közbeszerzési eljárás után végre 
megindul a kivitelezés a Bersek 
József utcában, a Hunyadi úton 
és a Szabóhegyi úton, valamint a 
Bajcsy Zsilinszky és Auguszt János 
utcákban a csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztése érdekében. 
Utóbbi két helyszínen a munkála-
tok várhatóan tavasszal fejeződnek 

be, de az érintett lakosságot itt is 
tájékoztatjuk majd.
– A Városmajor – Piac rekonst-
rukció megvalósításhoz szükséges 
engedélyes tervek végre rendel-
kezésünkre állnak, így a kivitelező 
kiválasztására az eljárás elindult. 
A munkálatok többsége tavasszal 
várható, az időjárástól függetlenül 
végezhető munkák pedig – a tűz-
oltóink Kossuth utcai épületéből 
való teljes kiköltözése után – idén 
elkezdődhetnek. 
– A „Déli városrész fenntartható 
közlekedés fejlesztése” című pro-
jektnél a kivitelező kiválasztása re-
mélhetőleg rövidesen megtörténik. 
A pályázatból megépítésre kerül 
a Pogányi út folytatása, valamint 
megújul a Gábor Áron és Forintos 
Mátyás utca. A kivitelezés menet-
rendjéről tájékoztatni fogjuk a tisz-
telt lakosságot, amint megkötöttük 
a szerződést a kivitelező céggel.
Az építések idejére kérjük türelmü-
ket és megértésüket!

Huber László
polgármester

Ledvicei barna szén bruttó 5600 Ft / q
Leier térkövek és kerti elemek őszi akciója!

(Az akció 2018. október 31-ig illetve a készlet erejéig tart!)      

ELADÓ
KŐSZEGEN a Csónakázótó-
ra néző, örök-panorámás, 
2778 m2-es építési telek a 
hozzátartozó 2560 m2-es 
gesztenyés erdővel eladó. 
Érdeklődni lehet:
06-30-846-3049-es számon.
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Novemberben költöznek az új épületbe a tűzoltók 
Szeptember 28-án 11.00 órakor 
történelmi esemény kezdődött a 
kőszegi tűzoltók életében. Hivata-
losan átadták a Liszt Ferenc utca 
30. szám alatt felépített új tűzol-
tólaktanyát. Ünneplő egyenruhá-
ban álltak a kőszegi és környező 
falvak önkéntes tűzoltói. Tiszteletet 
érdemelnek a Vaihingenből csak az 
ünnepségre ajándékkal érkezett 
tűzoltó barátok. Ők adományozták 
a mostanra bevetésre nem hasz-
nálható létrás autót. A két egyesü-
let kapcsolata példaértékű. 

Az átadási ünnepségen díszsorfalat 
álltak a tűzoltók, körbefonták az 
egyik tűzoltóautót, a másikat az 
új laktanya kapujában állították 
le, hogy riasztáskor gyorsan in-
dulhassanak. A történelmi falétrás, 
muzeális értékű autó előtt álltak a 
díszvendégek. A két szertárgarázs 
nyitott ajtói óriási teret mutattak 
meg az érkezőknek. Kontrát Károly 
államtitkár az átadás előtt járta be 
az épületet, amely – szavai sze-
rint – a mai kor követelményeinek 
mindenben megfelel. A belügy-
minisztert helyettesítő államtitkár 
csodálatosnak nevezte a várost, és 
mérföldkőnek az átadást a kőszegi 
tűzoltók életében.

Az épületet a vendégek, a jelenlé-
vő kőszegiek is bejárhatták. Ele-
gáns az ügyeleti szolgálat szobája, 
biztosított a technikai felszerelés 
tárolása. Az öltözőn át ajtó vezet 
a két garázshoz, és a harmadik, a 
nagyobb méretű kitartóan várja az 
új létrás autó majdani érkezését. 
Az épület folytatásaként zárt belső 
udvar és néhány kisebb, többcélú 
helyiség segíti a tűzoltók munkáját. 
Az emeleten alakították ki a nagy-
méretű közösségi helyiséget, amely 
a jó közösség céljait szolgálja. 

Aszfaltos, illetve kövezett az óriási 
udvar, és mindezt nem érdemes 
összehasonlítani a Városmajor-
ban lévő körülményekkel. Oda 
150 éve, 1868. augusztus 23-án 
költözhettek az akkor megalakult 
tűzoltóegyesület tagjai.  
Az évfordulóhoz kapcsolódva 
szeptember 28-án átadott új tűz-
oltó laktanya Szendrőné Sopár 
Katalin tervező munkáját dicséri, a 
minőségi megvalósítás a Szárnyas 
Kft. érdeme. A tervek szerint a lak-
tanyához vezető út elkészülte után, 
várhatóan novemberben veszik 
használatba az épületet a tűzoltók. 
Addigra kiépítik a riasztáshoz szük-
séges technikai hátteret, október 

15-tel kezdődő héten felkerül a 
bejárati ajtó fölé,  a homlokzatra a 
Trifusz Péter által tervezett, a szü-
reti felvonuláson bemutatott jubile-
umi embléma is. (címlap)  
÷Az új épület váljon mielőbb iga-
zi tűzoltó laktanyává. … Legyen 
benne füstszag, sok-sok emlék, 
összetartozás, kitartás, csapat. … 
Tisztelt Kőszegi Tűzoltók! Legye-
nek hűek továbbra is hivatásuk-
hoz. Védjék Kőszeg és a környé-
ke lakosságát, szolgálják az itt 
élő embereket” – mondta meg-
nyitó beszédében Erdélyi Krisztián 
tűzoltó dandártábornok. 
÷Az elszántság, az akarat nagy 
összefogássá érett, amely meg-
hozta eredményét. Köszönet ezért 
mindenkinek, aki ezt akarta és 
tett is érte!” – mondta Huber Lász-
ló polgármester megnyitó beszédé-
ben, és kiemelte azt a munkát, amit 
Ágh Péter tett az ügy érdekében. 
Közbenjárásának is köszönhetően a 
Kormány 185,7 millió Ft-tal támo-
gatta a beruházást.
A városvezető kifejezte reményét, 
hogy az épület „lelkesedéssel tölti 
el a városért és a térségért önzet-
lenül tevékenykedő tűzoltókat”. 
Majd arról beszélt, hogy ők azok, 
akik ÷mindenkor készen állnak 
a város és a térség lakosainak a 
segítségére sietni”.
Ágh Péter szavai szerint az átadás 
jelképezi a Kormány és a város 
együttműködését, az önkormány-
zat szívügye volt, hogy létrehozza 
a megfelelő körülményeket. Az ün-
nepség fontos mondanivalójának 
nevezte, hogy „a kőszegi tűzoltók 
a saját munkájukkal, áldozatvál-
lalásukkal tettek azért a legtöbbet, 

hogy ez a fejlesztés itt valósulhas-
son meg. Építeni csak oda lehet, 
ahol az alapok stabil módon mű-
ködnek.  … Másfél évszázad meg-
próbáltatásai során bizonyították, 
hogy a kőszegi lánglovagokra 
mindig lehetett számítani. Amiért 
köszönettel tartozunk!”
Mielőtt a Szózat megszólalt, Seper 
András tűzoltó ezredes kifejezte 
köszönetét mindenkinek a megva-
lósítást szolgáló munkáért. Sokan 
voltak ők, és csak így, összefogás-
sal jöhetett létre az új komplexum. 
Az elvégzett munka emlékére, más 
ajándék mellett sokan lapozhatják 
Tóthárpád Ferenc: Flórián kato-
nái – A Kőszegi Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület 150 éves története 
című könyvet. Minden jelenlévőnek 
művészi ajándékot nyújtott át a 
Jurisich Miklós Gimnázium Kamara 
Kórusa a „Ne menj el” Bartók Béla 
kórusmű eladásával. A Dance Jam 
ismét nagyot alkotott a „Táncoló 
lángok” koreográfia bemutatásával. 
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
olyan táncos produkciót vitt a szín-
re, amely tőlük már természetes. 
Donatin Tamás református lelkész 
megáldotta az épületet, és arra fi-
gyelmeztetett, hogy Jézus bennün-
ket is arra int, hogy Isten dicsőségét 
keressük. A tűzoltókhoz szólva el-
mondta, hogy „szép és magaszatos 
az Önök feladata”. Baranyay Csaba 
evangélikus lelkész is megáldotta 
az új laktanyát, és mindazokat, akik 
ebben az épületben végzik a szol-
gálatukat. Harangozó Vilmos es-
peresplébános kérte az Urat, hogy 
a megáldott laktanya szolgálja az 
emberek nagyobb biztonságát. 

Kámán Z
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zenélés mellett, szerettem szerepelni. Közben 
nyárra leszerződtem Siófokra zenélni, tetszett 
milyen szép ez a zenész élet, meg a Balaton! 
Ezért és így ért véget az el sem indult színészi 
pályám. Szombathelyen a Mystrálban zenéltem 
Zsoldos Báróval.   

– A Várpresszóban, ahol hivatásos zenészként 
játszottunk, Kendik Jani bácsi volt a főnök. Ak-
kor az élőzene még természetes volt. A lovag-
teremben színházi előadások voltak, ilyenkor 
halkan kellett játszanunk. Ott ismertem meg 
Cunit, jött a nagynénjével előadásra, megakadt 
rajta a szemem, 48 éve a feleségem.            
– Amikor jöttek a gyerekek, az éjszakázás miatt 
érdeklődésem az idegenforgalom, a turizmus 
felé fordult. A Szigeti Miklós vezette Idegen-
forgalmi Hivatal meghirdetett egy ügyintézői 
állást,  felvettek és nyolc évig dolgoztam velük.
– Bejött hozzánk az Expressz Ifjúsági- és Di-
ákutazási Iroda vezérigazgatója, Völgyi István. 
Nekem szegezte a kérdést, lenne-e kedvem a 
szombathelyi irodát vezetni. 
– Magyarországon elsőként csináltunk a Hobo 
Blues Band-del és az EDDA-val stadionkoncer-
tet a Haladás pályán 15 ezer nézővel. Ennek si-
kerén felbuzdulva hirdettük meg a Budapesten 
nagysikerű SZÚR-t (színész-újságíró rangadót) 
Szombathelyre. Nagy bukta volt, csupán ötez-
ren voltak kíváncsiak rá. Ennek ellenére sikeres 
éveket zártunk, pedig nehezen döntöttem el, 
hogy elmegyek Szombathelyre, mert nyolc év 
várakozás után előtte kaptam lakást Kőszegen. 
Egy alkalommal jelezték, hogy Magyarország 
mongóliai nagykövete érkezik Kőszegre és en-
gem jelöltek ki vezetni. Alaposan felkészültem. 
Tetszett a nagykövet úrnak, ahogy kalauzoltam. 
Megkérdezte, van-e valami problémám. Azonkí-
vül,  hogy nyolc éve várok lakásra, minden rend-
ben – válaszoltam.  Mit ad Isten? Két hét múlva 
hívattak a Városi Tanács lakásügy i osztályára, 

KÁVÉSZÜ
N
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Kávészünet Tompa István Bubéval
 „Párnám a tiszta lelkiismeret”

Bube háromszor érkezett Kőszegre. Bará-
taitól kapta a becenevet, szerintük hason-
lított a Bube szerelmese című film férfi 
főhősére. A legutóbbi jövetele 1970-ben 
a katonaság után, a kőszegi Várpresszó 
gitárosa, Bodó Zoli hívására történt. Ak-
kor hivatásos zenészként lépte át a város 
határát. Hauer Tamás volt a billentyűs, 
Bodó Zoli a gitáros és ő a dobos. Egy 
esztendő elteltével nősült, két fia van és 
két imádott lányunokája. A nagyobbik fiú 
– apját követve – szintén zenélt, alapító 
tagja volt az Ocho Macho együttesnek, és 
dolgozott vendéglátásban és turizmusban 
is. Ő is ütőhangszeres, két arany és két 
platinalemez közreműködője. A kiseb-
bik fia is vendéglátózott, most a keres-
kedelemben dolgozik. Emlékezetesek a 
családi alapon működtetett Garabonciás 
Pizzériás Garabo csütörtökök, élőzenés, 
teraszos rendezvényekkel gazdagították 
a belváros pezsgő életét. Menye, Krisz-
tián felesége a 700 fős, kábelkötegeket 
gyártó cég magyarországi képviselője. 
Bube felesége, Cunika jelenleg is dolgo-
zik, használja idegennyelv tudását. Nyolc 
fős szűk családjukhoz tartozik a Mama, 
a 94 éves Erzsi néni, Surányi Imréné, 
több generáció tanító nénije is. Édesapja 
nem sokkal a halála előtt István nővérei 
lelkére kötötte, hogy a Pityu gyerek le-
gyen vasutas, mert az biztos, megbecsült, 
nyugdíjas állami állás. Így vezetett első 
kőszegi útja árvaként a kőszegi vasutas 
intézetbe, harmadikos korában. Egy év 
kihagyás után másodszor is visszajött, és 
itt fejezte be az általánost. Végig a nö-
vendék fúvószenekarban volt dobos, meg 
cintányéros. Lehel Karcsi bácsi volt a 
nevelőtanára, aki esténként a jóéjszakát 
kívánáshoz hozzátette: a legjobb párna 
a tiszta lelkiismeret. Szegeden a Bebrits 
Lajos Vasútforgalmi Technikumban érett-
ségizett, tinédzserként egyetemi klubok-
ban zenélt. Később Sopronban az Ama-
tőr Zenekarok Fesztiválján a Dunántúl 
legjobb dobosa elismerést is megkapta.  
Bube pályája változatos. Zene, idegenfor-
galom van a palettán, csak a vasút ma-
radt ki az életéből. Ezekről beszélt nekem 
az Írottkőben, melynek egyidőben igaz-
gatója is volt. Nehezen fogalmazza mon-
dandóját, mert attól tart, ha elmondja az 
igazat, az dicsekvésnek tűnik, ha elhall-
gatja, megbántja azokat az embereket, 
akik vele együtt részesei a sikereinek. 
– Érettségi után a színművészetire készültem, 
középiskolában sikeres versmondó is voltam a 

hogy egy használt lakást azonnal fel tudnának 
ajánlani. Többet nem találkoztam a nagykövet 
úrral, pedig szívesen megkérdeztem volna tőle, 
hogy ő járta-e ki nekünk a hirtelen lakáshoz ju-
tást, amit ma ugye lobbizásnak hívnak.              
– Magyarország első űrhajósa, Farkas Bertalan 
az Expressz  Szabóhegyi  Panoráma Szállójában  
szállt meg. Csöndben, feltűnésmentesen, család 
nélkül, pihenni jön, se kíséret, se autó, vigyázzunk 
rá, biztosítsuk a teljes inkognitót neki – kérték. 
Kiderült, inkább kicsit ki akar szabadulni a fá-
rasztó, folytonos protokoll környezetből. Volt egy 
fehér kispolszkim, az önindító bovdenje ki volt 
szakadva, egy söprűnyéllel lehetett indítani a mo-
tortér felnyitása után. Nem baj, adjam oda neki, 
mondta. Hát ha űrhajót tud vezetni, talán ezt is, 
gondoltam. Tartottam tőle, hogy ezen röhög majd 
a város, de nem tűnhetett fel senkinek. 
– Expresszes időmben elindultak Kőszegen is a 
fejlesztések, az időközben Petőfi laktanyaként 
működő épületből szállodát képzeltek el és Völ-
gyi István megbízott a projekt megvalósításával. 
Igen jó munkatársaim voltak, csak egyet mon-
dok róluk, imádták a vendéget. Kenyeri Dezső 
műszaki vezetővel nem volt lehetetlen. Számí-
tógépesítettük az adminisztrációt és a nyilván-
tartást. Csináltuk a Discokat, rengeteg Druzsba 
volt. Nagy élet volt a házban. Nem akartuk, hogy 
az üdülőközpont idegen test legyen a városban, 
a kőszegi gyerekek ingyen használhatták a ké-
zilabda pályánkat, a teniszpályát, télen korcso-
lyázhattak. A turizmus okán a város bevételei 
nőttek. A Jézus Szíve templomban újra megszó-
lalt a harangjáték, az Expressz nagy összeget 
adott hozzá. Örömmel látom, hogy Győrffy Gá-
bor személyében jó kezekbe került ismét a turiz-
mus menedzselése. A lassan kiteljesedő KRAFT-
program e téren is ígéretes jövőt vizionál.
– A História futóversenyek kitalálója, név-
adója én voltam, a FutaPest mintájára. Saját, 
Expressz csapatom volt a kivitelező, és a mar-
keting felelős, Szigeti Miklós bevállalta a ka-
tonai tiszteletadást, Szíjj János pedig a sport 
szakmai részét, melyhez később csatlakoztak a 
testnevelőtanárok.   
– Amikor 1993-ban a verbita atyáknak visz-
szaadtuk a kolostorukat, három hónapig mun-
kanélküli voltam. A Savaria Touristtól Balogh 
Károly nyújtott segítő jobbot, három veszteséges 
iroda menedzselését bízta rám.   
– Pár év múlva kineveztek az Írottkő Szálloda 
vezetőjének, vállalkozóként üzemeltettem. A 
feleségem ötlete alapján honosítottuk meg az 
aulában a kiállításokat. Pár év múlva mások is 
fantáziát láttak a szállodában. A mostani vezetés 
visszahívott, de már más elképzeléseim voltak.
– Nekem a család, a zene, a barátok számíta-
nak mindenekelőtt. Negyven éves az expresszes 
baráti társaságunk, amikor lehet, összejövünk, 
még együtt is nyaralunk, van, aki már a déd-
unokáit is hozza. Jól alszom, párnám a tiszta 
lelkiismeret.
   Kiss János



 XXX I . ÉVFOLYAM, 10 . SZÁM   2018 .OKTÓBER  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

7

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

Az Ön képességei: 
•  Középfokú végzettség
•  Raktári területen szerzett 1-2 év tapasztalat
•  Targoncavezetői jogosítvány (mindhárom)
A Mi elvárásaink: 
•  A termelésben keletkező készáru mozgatása, ellenőrzése és csomagolása 
•  A raktár rendjének biztosítása és készleteinek kezelése 
•  Anyagmozgatás a raktár és a termelés területén 
•  Anyagmozgások könyvelése a számítógépes rendszerben (SAP) 
•  Szükség szerint részt vesz a kiszállítások segítésében 

Amit nyújtunk: 
• Versenyképes jövedelem
• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés 
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi mértéket 

meghaladó műszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria juttatás
• Ingyenes buszközlekedés számos településről
• Kedvezményes étkezési lehetőség helyben
• Folyamatos képzési lehetőségek

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech anyagok és alkotóelemek • több mint 130 év 

tapasztalata • 33 országban • közel 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért 
 
 
 

 

Sikeres csapatunk erősítésére munkatársakat keresünk: 
 

RAKTÁROS
Munkakörbe, 4 műszakos munkarendbe 

 
Az Ön képességei:

• Középfokú végzettség  
• Raktári területen szerzett 1-2 év tapasztalat  
• Targoncavezetői jogosítvány (mindhárom) 
 

A Mi elvárásaink:
• A termelésben keletkező készáru mozgatása, ellenőrzése és csomagolása  
• A raktár rendjének biztosítása és készleteinek kezelése 
• Anyagmozgatás a raktár és a termelés területén 
• Anyagmozgások könyvelése a számítógépes rendszerben (SAP)  
• Szükség szerint részt vesz a kiszállítások segítésében 

 

Amit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem 
• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés  
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok 
• Egyénre szabható Cafetéria juttatás 
• Ingyenes buszközlekedés számos településről 
• Kedvezményes étkezési lehetőség helyben 
• Folyamatos képzési lehetőségek 
 
 
Jelentkezés: Kalányos Szilvia, Telefon: 20-852-7939, email: karrier.pph@schott.com 
 

 

Sikeres csapatunk erősítésére munkatársakat keresünk:

Raktáros
Munkakörbe, 4 műszakos munkarendbe

Jelentkezés: Kalányos Szilvia, Telefon: 20-852-7939, email: karrier.pph@schott.com.

• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech anyagok és alkotóelemek • több mint 130 év tapasztalata 
• 33 országban • közel 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

„Felejthetetlen legyen az ő haláluk”
A Bersek iskola diákjai mondták ki 
a magyaroknak szóló üzenetet. Az 
október 5-én 18 órakor az aradi 13 
vértanúról történt megemlékezést 
a névadójuknak, Bersek József ’48-
as huszárezredesnek is ajánlották. 
A temető ravatalozónál Kovácsné 
Szabó Éva felidézte a hősöket, akik 
az „önfeláldozás, hazaszeretet, fel-
tételen hűség” jegyében életüket ál-
dozták az 1848-as szabadságharc 
leverése utáni megtorlásban. Ok-
tóber 6., a szabadságharc tragikus 
napja 2001 óta nemzeti gyásznap. 
Az igazgatónő a Kőszeghez kötődő 
tragikus esemény egy mozzanatát, 
az első magyar miniszterelnök Kő-
szegen töltött egy napját idézte fel. 
Gróf Batthyány Lajos 1849. április 
29-én rabtartói kíséretében egy éj-
szakát töltött Zichy Ferraris Bódog 
házában (Munkácsy Mihály utca), 
ahol ma emléktábla őrzi a nevét. 
Az első magyar miniszterelnök em-
léktáblájánál a bersekes diákok és 
a városvezetés október 5-én az esti 
sötétedésnél koszorút helyezett el. 
A hervadásra ítélt virágok azokról 

a honvédtisztekről is szóltak, akiket 
az aradi kivégzések után küldött a 
halálba a Habsburg uralom.  
A temető ravatalozójánál a gyász 
hangulatát idézték fel az isko-
la diákjai. A zene és a színpadias 
jelképrendszert erősítette a gyer-
mekek mozgása, a nemzeti színű 
szalagok, és a 13 gyertyafény. Aki 
látta a tragikus kivégzések felidé-
zését, mélyen beivódott, hogy „fe-
lejthetetlen legyen az ő haláluk”.

KZ

Meghívó
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 62. 
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 29. évfordulója alkalmából a 

2018. október 23-án rendezendő programokra.
17.00 óra –  Tornay Endre András ’56-os Emlékoszlopa
 (Kőszeg, Kethelyi út) KOSZORÚZÁS
18.00 óra –  Jurisics vár lovagterme – Ünnepi megemlékezés
 Beszédet mond: Dr. Balázsy Péter Vas megye jegyzője
 Ünnepi műsor

13 ARADI VÉRTANÚ:
Lázár Vilmos ezredes, Gróf 
Dessewffy Arisztid tábornok, 
Kiss Ernő tábornok, Schwei-
del József tábornok, Lovag 
Poeltenberg Ernő tábornok, 
Lahner György tábornok, 
Knezić Károly tábornok, 
Nagysándor József tábornok, 
Gróf Leiningen-Westerburg 
Károly tábornok, Aulich La-
jos tábornok, Damjanich 
János tábornok, Gróf Vécsey 
Károly tábornok. 
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A Várkör felújítása
A KRAFT-projekthez kapcsolódóan 
valósul meg a Várkör keleti szaka-
szának (Kékfénytől az Országzász-
lóig) teljes közterületi megújítása 
a zöldfelületek növelésével. Erre 
a célra hazai forrásból 200 millió 
Ft-ot biztosított a Kormány. Szep-
tember 27-én a testületi ülésen 
elhangzott tájékoztatás szerint az 
engedélyes tervek novemberben 
elkészülnek, majd ezt követőn, 
még ebben az évben ki lehet írni 
az építésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárást. Az elhangzottak szerint a 
2018. március 21-én tartott köz-
meghallgatáson tett lakossági ész-
revételeket a tervező beépítette. 
Plechl Tibor arról kérdezett, hogy az 
országzászlónál a buszforduláshoz 
lesz-e elegendő útfelület. Az ön-

kormányzat Fejlesztési Irodájának 
munkatársai elmondták, hogy erről 
szakvéleményt adott a közlekedé-
si szakértő, és az illetékes hatóság 
is elfogadta a tervdokumentációt. 
Rába Kálmán szerint óvatosság 
szükséges a tervezésnél, mert a ket-
tőszáz millió Ft korlátozott összeg. 
A válasz szerint a tervezésnél figye-
lembe vették a rendelkezésre álló 
pénzösszeget, a négysávos út átépí-
tése után kétszer egy sávon történik 
majd a közlekedés. Az útépítésnél 
felhasználják a jelenlegi útalapo-
kat, nagyobb költségeket igényel a 
parkolók kialakítása. Básthy Béla 
véleménye szerint a közlekedési sá-
vok szűkítése a közlekedőktől sokkal 
nagyobb egymásra figyelést igényel.

KZ

Milyen lesz a Várkör?
A Várkör felújításakor az érintett te-
rület a Fő tér/Kossuth Lajos utcai, 
valamint a Gyöngyös utcai torkolat 
közötti mintegy 300 méteres sza-
kasza, beleértve az Országzászló 
környezetét is. 
Az útszakasz két részre bontható. 
A déli rész mindkét oldalán jellem-
zően kétszintes házakkal határolt, 
kétoldali fasorral ellátott 23 – 30 
méter szélességű kisvárosi főutca. 
A Fő térhez kapcsolódó részen van-
nak ápolt zöldfelületek, de feljebb 
csak parkolók és kavicsolt föld ta-
lálható. A járdák szélesek és rossz 
állapotúak, a zöldfelületek hiányoz-
nak. A különböző korokban kikerült 
utcabútorok és a burkolatok elavul-
tak. A területhasználat kaotikus, az 
utca rendetlen képet mutat. 
A fasorokat – a Hunyadi Parknál 
lévő öreg fák kivételével – kismé-
retű, fiatal fák alkotják. A Hunyadi 
Mátyás-park is felújításra szorul, de 
ez a Várkör felújításának nem része. 
Az engedélyes terv közelében lévő 
felújítás célja az átmenő forgalom 
csillapítása, a jelenlegi kaotikus 
parkolás rendezetté és szabályossá 
tétele úgy, hogy a parkolók da-
rabszáma ne változzon. Ez is egy 
kiemelt kérdés volt a márciusban 
tartott lakossági fórumon.
Elsődleges szempont az is, hogy a 
gyalogos és a jármű forgalmi terü-

letek, a parkolók és a zöldfelületek 
egyértelműen elhatárolódjanak 
egymástól, és a gyalogosok számá-
ra megfelelő szélességű közlekedő 
felület álljon rendelkezésre. A zöld 
város, zöld program célja a zöld-
felületek növelése a meglevő nö-
vényállomány megőrzésével, illetve 
gazdagításával. 
A meglevő forgalmi rend és a 
parkolás módja nem változik. A 
Bem József és a Kiss János utcai 
kitorkollásnál egy új gyalogátke-
lő épül. Emiatt az ABC-nél lévő 
átkelő a Fő térhez közelítve lesz 
kialakítva. A megemelt gyalogát-
kelők szolgálják a forgalom lassí-
tását, csillapítását. 
A Gyöngyös utcai csomópontnál 
lesz geometriai változás, a forgalmi 
rend módosul, és igazodik a Gyön-
gyös utca egyirányú közlekedési 
rendjéhez. Az Országzászló a helyén 
marad, de a körülötte levő zöldfelü-
let alakja a forgalomhoz lesz iga-
zítva. A fő irány a kétsávos Várkör, 
ebből ágazik le az egyirányú Gyön-
gyös utca. Itt nem lesz körforgalom, 
de a Várkörről a Várkörre biztosított 
lesz a visszafordulás lehetősége. A 
háromszög északi oldalán parkolók 
épülnek 45 fokos felállással. A kö-
zépső részen – az Országzászló előtt 
– a járda megszűnik. A Várkörön 
egy új gyalogátkelő létesül. 
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Az általános iskolához ki- és be-
szálló parkolóhelyek létesülnek, 
de itt korlátozzák majd a haszná-
latba vételi időt. Az átépítés előtt 
lévő Várkör jelenlegi aszfaltozott 
útburkolata 2 x 6 méter széles.  A 
felújítást követően a közlekedési 
sáv – 30 km/órás sebességkorláto-
zás mellett – 2 x 4 méterre szűkül, 
de ezt mindkét oldalon kényelmes 
beállást biztosító 5,5 méteres – 
merőleges felállást szolgáló – par-
kolósáv kíséri. Az útszűkítésből ma-
radó terület a Fő tér felöli oldalon a 
járda szélesítését szolgálja, a másik 
végén a zöld övezet növelését. A 
Hunyadi-parknál megmarad a je-
lenlegi hosszanti parkolás a megle-
vő fák védelme érdekében. A park-
kal szembeni oldalon a fák között 
merőleges parkolókat építenek. A 
kiszélesített gyalogos felületeken 
kényelmesen elhelyezhetők a pa-
dok, a kerékpár tárolók, és a köz-
lekedőket kiszolgáló más elemek. 
Teljesen megújul az Országzászló 
körüli közvilágítás.
A fennmaradó területet kiemelt 
szegéllyel védett zöldfelület borít-
ja. A fákat és a kandelábereket a 
kiemelt szegély miatt kevésbé ve-

szélyeztetik a parkoló autók. A Hu-
nyadi-parknál a fák alatti kavicsolt 
területen új zöldfelület alakítandó 
ki, a parkoló mellett vendégjárdá-
val. A meglevő – használaton kívüli 
elárusító épület helyére – vállalko-
zásban teraszt javasolnak telepíteni 
a tervezők az ott lévő hamburge-
rező számára. Az átalakítás során 
a közvilágítás, a víz és szennyvíz 
gerinc és bekötő vezetékeket rész-
ben fel kell újítani, a csapadékvíz 
bekötéseket pedig az új geomet-
riához kell igazítani.  A parkolókat 
világosszürke aszfalt burkolattal 
jelölik meg. A járdák a gyalogátke-
lőknél barna árnyalatú beton tér-
kő díszburkolatot kapnak, másutt 
zöldes árnyalatú aszfalttal lesznek 
felújítva. A gyalogátkelőknél előírás 
szerinti lesz a megvilágítás.
A tervezett beruházást két ütemben 
is meg lehet építeni, így az egyes 
szakaszok rövidebb ideig lesznek 
elzárva a forgalomtól. Az első ütem 
a déli rész – a Fő tértől a Kiss Já-
nos utcai csomópontig –, a máso-
dik ütem pedig az északi rész, de 
mindez fordított sorrendben is le-
hetséges, vagy egy ütemben is.

KZ

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában: 
	Kőszeg, Árpád tér 13. fszt. 3. sz. alatti 71 m2 nagyságú 

lakás
	Kőszeg, Rohonci 40. A/1. sz. alatti 56 m2 nagyságú iroda

További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó 
ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).

Hulladékdömping
Az idei évben június 30-ig a kőszegi lerakóba beszállított települési szilárd 
hulladék mennyisége: 2324,93 tonna, lomhulladék mennyisége: 918,93 
tonna. Ebből a falvakban történő térítésmentes lomtalanítás során 165,15 
tonnát, Kőszegen 173,12 tonna lomot gyűjtött össze a Városüzemeltető 
Kft., és a szelektív gyűjtőkonténerek mellett további 91,33 tonnát, amit a 
lakosság illegálisan rakott le. Megvan a törvényi alapja az illegálisan lera-
kott hulladékok tetteseinek a zsebeket mélyen érintő büntetésének kisza-
bására. Mindegyik szelektívgyűjtő pontot többen lerakónak is használják. 
Mindezt a lakótelepen élők közül sokan „csúcsra járatják”. 

Álláshirdetés
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ

SZOCIÁLIS MUNKATÁRS munkakör betöltésére
azonnali belépéssel kollégát keres. 

Jelentkezés és érdeklődés: szocgond. koszeg@gmail.com 



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

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

KŐSZEGI AKCIÓ

Vöröshagyma
Fornetti
Karamellás

Krizantém
14 cm cserépben vegyes 
színben

Sertés Karaj
csontos szűzpecsenye 
nélkül  előhűtött

Csirkemell csontos
előhűtött vagy fagyasztott Piros Alma

Pick Sertés 
Párizsi Mizo Trappista Sajt

Coop Finomliszt
1 kg

Tena
Napraforgó
Étolaj
1 l 

Csirke Comb egész
előhűtött vagy fagyasztott

www.7forras.hu
2

0
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8
.1

0
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7
-1
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2018.10.18 - 10.20.

1.099 Ft
kg 1.099 Ft

kg

1.399 Ft
kg

1.099 Ft
kg

539 Ft
kg

1.599 Ft
kg 1.559 Ft

kg

129 Ft
db 329 Ft

db

4 db
vásárlása

esetén
1.199
Ft/db

Nescafé Dolce Gusto kávékapszula
Espresso 96 g, 14573Ft/kg vagy Espresso intenso 128 g, 10930Ft/kg
vagy Latte macchiato 194,4 g, 7196Ft/kg vagy Cortado 100,8 g, 13879Ft/kg

1.399Ft
db

Babati Lecsókolbász

799 Ft
kg

Tolle Esl Tej
1,5%, 1 l

219 Ft
db

Fornetti
Krizanté
14 cm cserépben vegyes

ém
serépben vegyes

.099 kg

C b é

Sertés Comb előhűtött

2018.10.25-10.27.

229 Ft
kg

299 Ft
kg

439 Ft
db

KoszegiHirdetes_201810_02.indd   1 2018.10.11.   14:18:13
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Decemberben áramot termel
Szeptembernek kezdték el a Hor-
vátzsidány felé vezető út mellett 
lévő ipari parkban a napelempark 
építését. Az arrajárók egy kavi-
csozott földutat vehetnek észre 
az erdő oldalában. Pusztai Péter 
tájékoztatása szerint a beruházás 
decemberben fejeződik be, és azt 
követően megkezdődik a villamos 
energia termelése. Négy mega-
watt lesz az erőmű teljesítménye, 
és az évenkénti villamos energia 
termelése 4500 megawattóra, 
amely Kőszeg éves fogyasztásá-

nak legalább 40%-a. A beruhá-
zás 4,2 hektár területen valósul 
meg, amit a beruházó cég az ön-
kormányzattól vásárolt meg. Az 
áramtermelés megkezdését köve-
tően a beruházó Kőszegnek fizeti 
az iparűzési adót.
Horvátzsidány felé haladva az út 
bal oldalán működik majd a nap-
erőmű, az úttól 150 méterre szere-
lik fel állványokra a napelemeket. 
Az összes darabszám meghaladja 
a 14 ezer darabot. Az építési mun-
kálatokat egy spanyol cég végzi, a 

napi technikai irányítás, biztonság-
technikai felügyelet az Ibériai-fél-
szigetről történik. A projektfelelős, 
illetve befektető cég – a Raaba 
Energy Kft. és a Solar Markt Kft. 
– magyar tulajdonban vannak. A 
beruházás értéke 1,7 milliárd Ft, 
amelyet magántőkéből és banki 
hitelből finanszíroznak. Nincs ben-
ne állami támogatás, illetve pályá-
zaton elnyert pénz. A cégnek nem 
ez az első ilyen jellegű beruházá-
sa, hiszen a Csepreg mellett lévő 
napelempark is a kft. beruhásában 

valósult meg. Kalkulációk szerint 
12 év alatt térül meg a befekte-
tett összeg, a napelempark várható 
élettartama 25 év. 
Kőszegen a napelemparkban ter-
melt energiát az E.ON veszi át a 
87-es út mellett lévő energiaköz-
ponton keresztül. 
A napelemek a nap sugárzásából 
termelnek elektromos áramot, és 
ezért egy környezetkímélő megúju-
ló energiaforrás: Nem füstöl, mint 
néhány kémény a fűtési szezonban, 
nem bocsát ki környezetre káros 
széndioxidot, mint a benzines, die-
seles autóink.

KZ      

Sarokház
Kőszeg jellegzetes épületeinek 
egyike a Városház utca 5. számú 
ház. Augusztustól az arrajárok ész-
revehették az új külsőt, a változá-
sokat. A saroképületnek 2018 feb-

ruárjától új a tulajdonosa.  A ’90-es 
évek elején Giczy József vásárolta 
meg az önkormányzattól, de sok 
küzdelem árán sem tudta elkezde-
ni a felújítását. Az elmúlt évben az 
eladás mellett döntött, és a vételt 
felajánlotta Hertelendy Alfonznak, 
akihez ötven éves barátság fűzi. 

Az üzletet megkötöt-
ték a Sopronban élő, 
de Szombathelyen 
született vállalkozó-
val, akinek a testvére 
Kőszegen él. Az idei 
nyártól így indulha-
tott el az új kezdet. 
Hertelendy Alfonz a 
Sopronban működő 
rendszert kívánja Kő-
szegen is megvalósí-
tani, üzlethelyiséget 
vásárol, majd felújítja 
és kiadja bérlőknek. 
Ez alapján kezdődött 
el a Városház utca 5. 

számú épület felújítása is. Tárgyalt 
a Hírlapbolt tulajdonosával, aki jó 
szándékkal csatlakozott az épület 
rendbetételéhez. Hertelendy Alfonz 
elmondása szerint a felső szinten 
lévő lakás tulajdonosának nem 
áll szándékában a felső homlok-
zatrész felújítása. Mindenki szeme 
előtt van a Városház utca 5. számú 
ház, aki a Fő téren jár, belebotlik 
a saroképületbe. Az új tulajdonos 
a négy helyiség közül már hármat 

bérbe adott. Az egykori zöldséges 
üzlet helyen cipőbolt nyílik. A do-
hánybolt mellett, a Lauringer-ház 
felé masszázs-szalon várja majd a 
vendégeket. A korábbi lottózónak 
október elején még nem volt bér-
lője. A központi helyen lévő épület 
miatt a tulajdonos azt tartaná sze-
rencsésnek, ha itt, a majdani üzlet-
ben Kőszeghez kötődő tárgyakat 
vásárolhatnának meg a turisták. 

KZ          

Kerékpárút
Az önkormányzat és partnerei az 
INTERREG V-A Ausztria-Magyaror-
szág Program keretében kerékpáros 
turisztikai projektet valósítanak meg. 
Ennek részeként megépül az Abért-
tavi parkolót és az árvíztározó tölté-
sét összekötő kavicsos kerékpárút. 
A terület tulajdonosa a Nyugat-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság enge-
délyezte a fejlesztés megvalósítását, 
és kérte, hogy az önkormányzat fi-
zessen az 1644 m2 területért évente 
32 880 Ft bérleti díjat. A képviselők 
a díjtételt elfogadták. Básthy Béla 

szavai szerint ezzel egy újabb lépés 
történik az Ausztriát Szombathellyel 
összekötő kerékpárút megvalósítása 
érdekében.
A szeptemberi lapszámban arról 
számoltunk be, hogy egy nyertes 
pályázat alapján megépül a Kő-
szegről Ausztria felé vezető kerék-
párút az egykori vasút nyomvo-
nalán. Ez a terület jelenleg még 
osztrák tulajdonban van. Szep-
tember 27-én a testületi ülésen 
Básthy Béla arról számolt be, hogy 
októberben lesz várhatóan a végső, 
az átvételről szóló megbeszélés a 
tulajdonosokkal. 

KZ
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Fehér blúz és nyakkendő
A borosgazdák áldják az idei esz-
tendőt, a jó termést. „Mosolygós 
az arcunk, nagyon szép évjá-
raton vagyunk túl” – mondta 
szeptember 29-én a Kőszegi Szüret 
kezdetén Láng József borosgazda. 
Kérésére Huber László polgármes-
ter megadta az engedélyt a sző-
lőszüret kezdésére. Ezzel követték 
a hagyományokat, a városvezető 
jobbnál is jobb borokat kívánt a 
gazdáknak.
A Kőszegi Szüret rendezvényeit 
szeptember 28 – 30. között tartot-
ták. A következő egy évben Frank 
János gazda Blauburgere viselheti 
a Város Bora címet. A kőszegi vö-
rösbort szakértelemmel kínálhatja 
Kutrovits Andrea, a megválasztott 
borkirálynő. A három napot em-
bertömeg és programdömping jel-
lemezte. 
Amikor a városvezető engedélyt 
adott a szőlőszüret kezdésére, a 
must egy része már forrdogált, de 
a fürtök többségét még két – há-
rom hétig a tőkéken tartották a 
gazdák, várva a mustfok javulását. 
A fürtök szedését vállalták a Bor-
barát Hölgyek, a Kőszeg Borászat 
Rabjai, akik rabcsíkos ruhában kö-
vették a felvonuláson az elegánsan 
lépegető új borkirálynőt. Kutrovits 
Andreát maga mellé kérte a vá-
rosvezető, hogy együtt fogadják a 
maskarába öltözött felvonulókat.  A 
turisztikai ünnepnapon 37 csoport 
idézte fel mókásan a szüretet. A 
Balog iskola Dance Jam táncosait 
küldte előre, a szoknyának álcázott 
bolyból kibújtak a kis hangyák, a 
táncos produkciót a nézők tapssal 
jutalmazták. A nagylányok „táncoló 
lángokat” hoztak el a közönségnek 
(1. kép) egy ruhában egybefűzve. 
A Bersek iskola a Hunyadi Mátyás 
évfordulót idézte fel. Alig hallható 
zene kísérte a történelmi korszakra 
jellemző táncot, a lányok jól visel-
ték az egyedi helyzetet. A hintón 
ülő Mátyás király sem méltatlan-
kodott (2. kép). A Bersekesek mél-
tón köszöntötték a közönséget. A 
Jurisich Gimnáziumot az Arany Já-
nos Tehetséggondozó diákjai képvi-
selték, és tehetségesen préselték és 
osztogatták a nézőknek a mustot. 
Az evangélikus iskola nemcsak az 
ökoiskola címet viselheti, hanem a 

gazdálkodót is, mert okosan a saját 
kertészetükből töltötték fel a felvo-
nulásra hozott hordókat. Idén is az 
iskola lovasai haladtak a felvonulás 
élén. A Concordia-Barátság Ének-
egyesület tagjai a szüreti teherautó 
platóján borozgattak, több szólam-
ban énekeltek, de ez még nem a 
felkészülésük volt a következő évre, 
amikor a megalakulásuk 150. év-
fordulóját ünnepelik. A Hajnalcsillag 
ismét bizonyította, hogy az idősebb, 
senior tagjai is jó táncosok, kedd 
esténként minden érdeklődőt vár-
nak a közös tánctanulásra a Jurisics 
várba. Csattogtak az ökölcsapások, 
amikor a Fitt-Boksz sportolói meg-
érkeztek (3. kép). Hámori Ádám 
világbajnok bemutatta: miért érde-
melte ki ezt a címet. A sporttársak 
Hajrá Hanna felkiáltással szurkoltak 
Lakotár Hannának, aki akkor éppen 
a Spanyolországban tartott boksz-
torna döntőjére készült. (A 17 éves 
Hanna aranyérmet szerzett tizen-
három ország kesztyűs amazonjai 
között. Gratulálunk!) Díszmenetben 
érkezett az iparosokból verbuvált 
475. számú úttörőcsapat, őket kí-
sérték a kisdobosok, és mindkét 
csoport tagjainak szőrös vagy szép 
lábait egyaránt sötét szoknya fed-
te. A fehér blúz és a nyakkendő az 
egyenruhához tartozott. A nézősereg 
szerint sokan voltak, mégis maguk 
közé vonták, és úttörővé avatták a 
városvezetőt (4. kép).  
Az öreg cefrék a ’90-es évek óta 
matuzsálem résztvevői a felvo-
nulásnak. Nélkülük már aligha 
valósulhat meg a rendezvény. A 
Lukácsházi szüret delegációja Derű 
Tánccsoportként érkezett, és – a 
hangszórókon át elhangzott mondat 
szerint  – „virág”-ot is hoztak ma-
gukkal. Az egy éve alakult csoport 
körtáncot mutatott be, a látványos 
üvegtánc elmaradt, talán a flaskák 
kiürültek útközben. A Kőszegdo-
roszlóról érkezett csapat a retró vi-
lágát és a saját ízes boraikat hozták 
el Kőszegre. Lovaskocsival, és „Ib-
rahim vezérrel” érkeztek a kőszegi 
tűzoltók, akik az egyesület alapí-
tásának 150. évfordulóját ünneplik 
az idén. (5. old.) Az elődöket kép-
viselve az ifjúságiak a vaihingentől 
kapott létrás autót kísérték. A létra 
elején függött a Trifusz Péter által 

tervezett új embléma, amely majd 
az új laktanyát dísziti. A nagy lét-
számú csapat megállt a téren, a 
kis tűzoltók a nagyok segítségével 
üzembe helyezték a kézi szivattyút. 
A sugárcső a tribün közönsége felé 
irányult, az ott lévők rémült arccal 
várták a szeles időben a „hideg 
fröccsöt”. A jelenet csak felkészü-
lés volt egy későbbi tűzoltásra. 

Alaposan felkészültek a Burgen-
landból érkezett oldtimer traktorok 
tulajdonosai a szüreti felvonulásra. 
Pócza Zoltán szervezőnek és a nar-
rátornak előzetesen 2 – 3 régi jár-
mű érkezését ígérték, de legalább 
harminc vonult végig a hosszú 
úton. A vállalásukért kiérdemlik a 
tősgyökeres felvonuló jelvényt.

KZ

1.

2.

3.

4.
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Szüreti események
Az ifjúsági „előzenekarról”
A kőszegi szüret rendezvényei ösz-
szeforrtak a fúvószenekari találkozó 
eseményeivel, koncertjeivel. Ilyenkor 
minden együttes különösen igyek-
szik a közönség kedvébe járni, mű-
sorukban csakis népszerű dallamok 
szólalnak meg. Érvényes ez Kőszeg 
Város Ifjúsági Fúvószenekarára is.  A 
szüreti hétvége e neves három nap-
ja rendszerint az ő muzsikájukkal 
kezdődik a Károly Róbert téri nagy 
sátorban. Mint kitűnő előzenekar 
alapozzák meg a hangulatot. 
Szilágyiné Gasztonyi Esztert nem 
először láthattuk a művészeti cso-
port élén. Három éve irányítja az 
együttest, amely ezen az előadáson 
– a teltebb hangzás érdekében – 
idősebb muzsikusokkal egészült 
ki. A tubások között ott ült a férje, 
Szilágyi Miklós karnagy is. 
„Olyan darabokat keresünk és vá-
lasztunk, amelyek nem haladják 
meg a csoport képességeit, de min-
denképp szórakoztatnak. Megfelelő 
kihívás, fejlődés legyen, de szívesen 
is játsszák” – nyilatkozta a fiatal 
karnagy(nő). Modern, „mozgal-
mas” darabokat hoztak ezúttal is. 
Az ifjúsági zenészek számára el-
érhető célt jelent, hogy majdan a 
nagyzenekar tagjai lehetnek. Ha 
valaki megfelelően teljesít, betölti a 
14. életévét, minimálisan mintegy 
kétévnyi együttmuzsikálás után le-
hetősége nyílik arra, hogy beülhes-
sen a nagyok közé: Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekarába.  

Csapra vele
Sokadszorra teljesítette Huber 
László polgármester úr azt a nagy 
ügyességet követelő feladatot, 
hogy egy hordó ünnepélyes csapra 

verésével hivatalosan is „folyást” 
engedélyezzen a szüreti mulatság-
nak. Jagodics Attila Blauburgerrel 
töltött hordója a színpad közepén 
várt arra, hogy tartalmát a nagykö-
zönség is megízlelhesse. 
„Idén a gazdák különösen örülhet-
nek, mert egy nagyon jó évjáratnak 
nézünk elébe. A szőlő minősége 
és mennyisége – úgy gondolom – 
megfelel az elvárásoknak. Néhány 
hónap múlva már fantasztikus, jó 
borokat kóstolhatunk” – nyugtázta 
polgármesterünk, majd kellő rutin-
nal ütötte helyére a csapot. A hordó 
nem sokáig maradt nyugalomban, 
hiszen a színpad mellett a közönség 
hosszú sora megtapasztalhatta, mit 
is rejtenek a fadongák.

Koronázás
A péntek délután egyik fénypontja a 
borkirálynő választás volt.  A kősze-
gi borbarát hölgyek nemcsak egye-
sületi munkát végeznek. A városi 
rendezvényeken, különösen a bor-
kultúrához, a gasztronómiához kap-
csolódó eseményeken segítőként is 
tevékenykednek. Ezen a szüreten a 
tagjaik sorában tevékenykedő egy-
kori borkirálynők a 19. alkalommal 
választották meg utódjukat. 
A versenyen két vállalkozó kedvű 
ifjú hölgy találkozott. Felkészülésü-
ket az egyesület ismertető anyaga 
segítette, de több, előre nem várt 
játékkal és feladattal is meg kellett 
küzdeniük. 
A jelöltek, Nemes Viktória és 
Kutrovits Andrea derekasan helyt-
álltak. A feladatok egy részét idő-
re kellett elvégezniük, és lexikális 
ismereteikre is szükségük volt. 
Bemutatkozás, szőlőlevél-fűzés, 
borvidékek, zászlósborok ismerete, 

vallom, ha a két bor közül nekem 
kellett volna választanom, akkor 
ezt választottam volna, de nagyon 
megtisztelő a Blauburger győzelme 
is” – mondta a gazda.

Zengg (Senj)
Kedves ünnepség helyszíne volt 
a lovagterem szombat délelőtt. 
A Kőszegi Szüret külföldi (Szenc, 
Nyitragerencsér) vendégeit fogadta 
városunk, köztük a horvátorszá-
gi Senj /Zengg városának népes 
küldöttségét. (Köztudott, hogy Ju-
risics Miklós szülővárosa Senj.) Az 
alkalom kiemelt figyelmet kapott, 
hiszen egyben a két város húszéves 
kapcsolatát is ünnepelték.
Huber László személy szerint kö-
szöntötte a jelenlévő küldöttségek 
vezetőit, elsőként Senj egykori pol-
gármesterét Dr. Željko Biondić urat, 
aki akkor volt városvezető, amikor 
a két település  kapcsolata a 90-es 
évek második felében megkezdő-
dött. 
A kőszegi horvátok Anton Kolić 
atyával az élen elhatározták, hogy 
felkeresik Jurisics szülővárosát. 
1998-ban született a gondolat, 
hogy hivatalossá tegyék a kapcso-
latot. 1999. augusztus 6-án írták 
alá a városvezetők a barátságról 
szóló dokumentumot. 2010. au-
gusztus 29-én pedig a lovagterem-
ben kézjegyükkel látták el a két-
nyelvű testvérvárosi szerződést is. 
A szüreti eseménysor ünnepi talál-
kozóján a vendégek nevében  Senj 
város jegyzője Tomislav Biondić 
lépett a mikrofonhoz. Köszönetét 
fejezte ki, méltatta a húsz éves 
barátságot, és ajándékokat adott 
át. Az ünnepségen – tambura-ze-
nekari kísérettel – a Zora Horvát 
Nemzetiségi Kórus énekelt.

TáF

a hordó részei, énektudás, borfelis-
merés, lopózás, eszközfelismerés… 
voltak a feladatok között. Bortotót is 
töltöttek csakúgy, mint a közönség. 
A számos ajándékkal gazdagodó ifjú 
hölgyek vállára Huber László he-
lyezte fel a szalagot. A 2018/19-es 
esztendő borkirálynője az összegyűj-
tött pontszámok alapján Kutrovits 
Andrea lett. Megérdemelt koronáját 
elődje Stefanich Petra adta át. 
A kőszegi borkultúra és gasztro-
nómia legújabb képviselője már 
másnap „szerepet kapott” a felvo-
nuláson. Egy év múlva, amikor a 
20. borkirálynőt választják majd, ő 
is továbbadja a megtisztelő címet. 
Addig is azt kívánjuk, hogy mun-
kájával legyen Kőszeg és vidéke 
elhivatott képviselője! 

2018 kőszegi bora
A borkirálynő választás zsűrijének 
munkáját erősítette Frank János. 
Amikor bejelentették, kinek a bora 
nyerte el a 2018-as Város bora cí-
met, őszinte, váratlan meglepetés 
ült ki az arcára. 
A szőlő, amelyből a díjnyertes nedű 
készült, a Borsmonostori dűlő-
ben termett: 2017-es szüretelésű 
Blauburger. A gazda elmondta, 
hogy meglepetésére ebből a faj-
tából idén sokkal kevesebb volt 
a tőkéken. Feltételezhető, hogy a 
múlt évi „gazdagságra” reagált így 
a túlterhelt ültetvény.
A nyertes bor fahordós érlelést is 
kapott, ízvilágát ez is befolyásol-
ta. Érdekesség, hogy 2018-ban a 
Borbarát Hölgyek Bora címet már 
elnyerte. Frank János nemcsak ez-
zel az itallal nevezett. Elindított egy 
2015-ös Cabernet Sauvignont is. 
(Talán a „kőszegi ízlésre” is utal, 
hogy a képviselő-testület tetszé-
sét a Blauburger nyerte el.) „Be-
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Fúvószenekari Találkozó
Ebben az évben is a „rezesek vitték 
a prímet” a Kőszegi Szüret hétvé-
géjén. Ahol megjelentek csillogó 
hangszereikkel, azonnal közönség 
is verbuválódott. (A jövő évben 
már a 45. Nemzetközi Fúvószene-
kari Találkozót rendezik.) 
A megszokottaktól eltérően, a Kő-
szegi Zsidó Hitközség kérésére is 
elhangzott egy mű, amellyel a zsi-
dó újévet köszöntötték. Ezt követő-
en az elmaradhatatlan szerenáddal 
indult a péntek. 
Szombaton a zenekarok együtt is 
bemutatkoztak, amikor felvonultak 
a Jézus Szíve Plébániatemplom elé. 
A csoportokat nemcsak a közönség 
fogadta meleg szeretettel, az idő-

járás is napsütéssel kedveskedett. 
Megfelelő „koreográfiával” sorra 
érkeztek a muzsikaszóra mene-
telő zenekarok. Magyarországról 
Szombathely, Sárvár, Szentgotthárd, 
Zalaegerszeg, Csepreg, Orosháza 
együttesei jöttek, a többiek Auszt-
riából. Karinthiából Flattach, Bur-
genlandból Mannersdorf csoportja 
mutatkozott be. A rohonci zenészek 
délután csatlakoztak. Az alkalmat 
megkoronázva közösen előadott 
művek is felcsendültek. Gréts Károly 
Ünnepi indulóját és Szilágyi Miklós 
Kőszegi Vitéz indulóját adták elő. 
A résztvevőket Huber László polgár-
mester köszöntötte.
A hálás közönség az elvonulást kö-

vetően sem maradt fúvósmuzsika 
híján. A vendéglők teraszain „Jó 
ebédhez” szólt a nóta. (A zeneka-
rok ellátása, eligazítása, rengeteg 
energiát igényel. A kőszegiek a Bo-
szorkánykonyha vendégei voltak. 
Nagy segítség, hogy a város ven-
déglátósai segítenek a csoportok 
étkeztetésében.)
A karneválon minden zenekar fel-
vonult és muzsikált. A csúcspon-
tot az esti fúvós show jelentette. 
A sátorban Orosháza, Flattach és 
Kőszeg szórakoztatta a közönséget. 
„Már a kezdésre teltház volt, jól 
lehetett hangolni a közönséget a 
különféle nótákkal. Orosháza nagy-
szerű műsort adott, a Flattachiak 

bemutatták, hogy a hagyományos 
osztrák fúvószenét hogyan kell el-
adni” – idézte fel a legkedvesebb 
pillanatokat Bakos György elnök. 
Fél nyolckor a kőszegi fúvósokat 
már fokozott hangulat fogadta.  
A kitűnő összeállítás, a karnagy 
Szilágyi Miklós hangszerelései 
bármeddig marasztalták volna a 
közönséget. Kilenc óra után a rá-
adások következtek, és a közönség 
csak énekelt és énekelt, tapsolt, 
füttyögött: jól érezte magát!  
Ezúttal is megtapasztalhattuk, 
mekkora ereje van városunkban a 
fúvószenének. Szüret – fúvósmu-
zsika! Egy jó párosítás!

Tóthárpád F.

A királynő
Vannak fontos pillanatok. Ezek 
közé tartozhat az is, amikor 
Kutrovits Andrea megkapta a kiér-
demelt koronát és azt a felhatalma-
zást, hogy méltó képviselője legyen 
Kőszegnek, Csepregnek… a helyi 
borkultúrának! Hagyományainkhoz 
híven ezúttal is megkerestük a város 
új borkirálynőjét, hogy mutatkozzon 
be a Kőszeg és Vidéke olvasóinak. 
Csepregi óvó néni vagyok már több 
mint öt éve. Főiskola után levelező 
szakon végeztem a mesterképzést, 
így bátran vághattam bele a „SziA 
kuckó” létrehozásába, ahol munka 
mellett óvodásoknak játékos angol 
foglalkozásokat tartok, hétvégén 
gyerekeknek születésnapi zsúrt, nyá-
ri szünetben pedig óvodásoktól isko-
lásokig nyelvi táborokat szervezünk.
Szabadidőmben szívesen foglal-

kozom az állataimmal, szeretek 
kézműveskedni, illetve tagja va-
gyok egy horvát kórusnak (Pax et 
Bonum). Időnként beugró szerepet 
vállalok az egyik helyi egylet (Far-
kas Sándor Egylet) színdarabjaiban 
is. Korábban egy showkórus (Vocal 
Spirit) tagja voltam, mellette pedig a 
csepregi horvát énekkarban is éne-
keltem. Gyerekkoromban mazsorett-
re jártam, így sok helyre eljuthattam, 
például a kőszegi szüreti felvonulás 
rendszeres programunk volt.
Mint a legtöbb lány, én is szeret-
tem volna királylány lenni nagyon 
sokáig. Ez most egy picit teljesült, 
de nyilván nem ez volt a jelentke-
zésem oka. A bor szeretete nem áll 
távol tőlem. Családom évek óta 
foglalkozik borkészítéssel, egyes 
zöldmunkákban és a szüreteken én 
is kivettem a részem, sőt idén nő-
véremmel szőlőtulajdonosok is let-
tünk, így még nagyobb a motiváció.

A boros eseményeken évek 
óta jelen vagyok, hol részt-
vevőként, hol a borbarát höl-
gyek táborát erősítve.
Nagy öröm számomra Kő-
szeg város 19. Borkirálynő-
jének lenni. Ígéretet tettem a 
kulturált borfogyasztás nép-
szerűsítésére, a kőszegi bo-
rok ajánlására. Kőszeg, mint 
sok helyen olvashatjuk, egy 
ékszerdoboz, és én szívesen 
öregbítem hírnevét a finom 
kőszegi borok kínálásával, 
reprezentálásával.
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A mi kisfalunk Himnusza
évben polgármesterként. Szeretet-
tel jöttünk mindig, fantasztikus él-
mény mindannyiunknak, a negyven 
éve működő folklórcsoportunknak 
is sok emléke fűződik Kőszeghez. 
Ők elhozták, és szeretettel bemu-
tatták a kisfalunk népviseletét, 
hagyományait. Nekem jutott a 
csoport vezetésének a feladata, 
és már kezdetektől kialakítottuk a 
baráti kapcsolatot a Hajnalcsillag 
táncosaival, különösen a Dvorák 
házaspárral. 
– Mekkora település a ÷kisfa-
lunk”?
– A lakosok létszáma 2100 fő, a 
Zobor-alján a 14 magyar település 
közül mi vagyunk a legnagyobb 
község. Szomorúan kell monda-
nom, hogy a magyar lakosság 
25%-os számaránya szerint mi 
vagyunk a leggyengébbek. Hatá-
raink közösek Nyitra városával, és 
az iskola, a munka területén ott 
vannak a nagyobb lehetőségek, és 
sokan arra felé indultak el. Rossz 
irányt mutat, hogy a fiatalok – sok-
szor nem lehet tudni, miért – ha-

A város vendégeként érkezett a 
Kőszegi Szüret rendezvényeire 
Vrábel Anna, Nyitragerencsér pol-
gármestere. Leköszönő faluvezető-
ként búcsúlátogatás volt a mostani, 
de nem szakadnak meg a kőszegi 
kapcsolatai. 
A mai szlovák falut Kálmán király 
1113-ban alapította, Kőszeggel a 
kapcsolata 1991-ben kezdődött, a 
testvértelepülési szerződést 2015-
ben újította meg a két önkormány-
zat. Akkor október 3-án Huber 
László polgármester ajándékként 
vitte Németh János művész-ta-
nár festményét, amely egységgé 
formálta a Jurisics várat és a Zo-
bor-hegyet. Az 580 méter magas 
sziklás hegycsúcson állt a Millenni-
umi emlékmű, amelyet 1921-ben 
lebombáztak. 
– Az első találkozásunk baráti fut-
ballmeccsel indult, Mödling spor-
tolóinak a részvételével – kezdte a 
beszélgetést Vrábel Anna. – A hiva-
talos kezdet dátuma 1991, és az-
óta már sokszor jártam Kőszegen. 
Először képviselőként, az utóbbi 12 

nyagolják a magyarságukat. Vegyes 
házasságban élek én is, de a gyer-
mekeim a magyar nyelvű könyveket 
megtalálták a polcokon. Sokszor 
szemrehányóan mondom azt, amit 
te ingyen adhatsz a gyerekednek, 
azt vonod meg tőle. Miért beszél egy 
magyar anya szlovákul a gyermeké-
vel? 1976 óta nincs nálunk magyar 
iskola, csak távolabbi, buszjárat nél-
küli faluban működik kettő.
– A magyarság megtartását segí-
ti a kőszegi kapcsolat?
– A fiataljaink kaptak lehetőséget 
a Jurisich Miklós Gimnáziumtól. 
Dr. Mátrai István a falu gyerme-
keit kétszer is bekapcsolta egy-egy 
nemzetközi projektbe. Fantaszti-
kusan jól összejött a csapat, pluszt 
kaptak a diákok, de ilyet mindenki-
nek nem lehet biztosítani. A közös 
jövőnket nemcsak a magyar nyelv, 
hanem a borászat is jelentheti. 
Szent György-napján, 2016-ben a 
városfal oldalába elültettük a saját 
szőlővesszőnket. Amikor a szőlők 
levéből bor készül, mindenkinek 
jusson eszébe a barátság, amit a 
szőlőtövek is erősítenek. 
– Tudott Ön kialakítani szemé-
lyes kapcsolatot kőszegiekkel?
– Elsősorban a város vezetőivel, 
a polgármesterrel úrral tartom a 
kapcsolatot, de természetesen van 
sok jó barátom és ismerősöm is. 
Örültem annak, amikor a folklór-
csoportunk a népviselettel felhívta 
magunkra a figyelmet, aztán is-
merősök és ismeretlenek odajöt-
tek hozzánk és beszélgettek. Nem 
tudnám leírni azokat az érzéseket, 
amit ezek az apró találkozások ki-
váltottak a táncosainkból. Ösztönző 
az is, hogy a Hajnalcsillag Néptánc-
együttes mindig ott volt és van mel-
lettünk, többször eljöttek hozzánk 
az ünnepeinkre, amelyből nekünk 
évente csak kettő van.
– Melyek ezek?    
– Egyik a Szent Orbán-nap, amely 
beszélgetős, barátkozós délután a 
szentmise után. A Rózsák Napját 
kora ősszel tartjuk. Én még abban 
az időben nőttem fel, amikor a ge-
rencséri házak előtti teret futó piros 
rózsák borították. Az elmúlt évti-
zedben az új házak elől eltűntek a 
rózsáink. Néhány éve a falunapból 
rózsanap született, azóta a főutcát 
piros virág borítja, a hozzánk érke-
ző vendégek is elhozták, elültették 
a sajátjukat. Ismét megvalósult 

a Kodály Zoltán által 1906-ban 
gyűjtött népdal: „gerencséri utca, 
végig piros rózsa”. Ez a népdal a 
mi kisfalunk Himnusza, minden 
műsorunk végén elénekeljük. Őr-
zöm a mester eredeti kottájának 
másolatát. Mindig is azt szerettem 
volna, ha a népdal öröksége, a pi-
ros rózsák megmaradnak az embe-
rek emlékezetében. 
– Milyen emlék maradt meg leg-
jobban a kezdetektől, 1991 óta?
– Talán a pillanatképek, és ezekből 
sok-sok. Az is, amikor a kőszegiek 
rácsodálkoztak egy–egy hagyomá-
nyunkra vagy szokásunkra. Nekünk 
jó érzés magyarok között lenni, és 
a szép magyar szót hallani. Figyel-
tem és láttam a folklórcsoportom 
örömét, amikor a szerepléseik után 
vastapsot kaptak. Nekem öröm volt 
az, hogy ők jól érezték magukat, és 
a fiatalok bátran beszéltek magya-
rul nagyobb közösségben is. Kősze-
gi vendégeink is sokszor eljöttek 
hozzánk, Nyitragerencsérre, nekünk 
ez is egy ajándék. Mi minden május 
1-jén felmegyünk a Zobor-hegyre, 
az emlékműhöz. Bennem maradt 
az, amikor eső után a „hajnalcsil-
lagosok” sárban mászták meg a 
hegyet, mert látni akarták. 

Kámán Z 

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit:  
Pávé Sándorné Horváth Juliannát 
(97 éves), Polgár Istvánné Horváth 
Annát (98 éves), Balogh Ferencné 
Szőke Irént (91 éves), Schwahofer 
Lajosné Lackner Terézt (93 éves), 
Dr. Juhász Ferencet (93 éves) és 
Brückler Terézt (92 éves).
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Lukácsháza
Szeptember 29-én Kőszegen, 
a szüreti felvonuláson a Borbarát 
Hölgyek Lukácsházi Egyesület és a 
Derű néptáncegyüttes tagjai vettek 
részt. A csapatot Virág János pol-
gármester vezette, a borhölgyek és 
a táncosok Pandur József által ve-
zetett szerelvényen utaztak. A Derű 
csapata a dísztribün előtt tánccal 
szórakoztatta a közönséget. (12. o.)
Lukácsháza Önkormányzata ál-
tal benyújtott Csoóri Sándor Alap 
néptáncegyüttesek részére kiírt 
pályázatán 500 ezer Ft támogatást 
nyert el a Derű néptáncosok ruha-
tárának fejlesztésére.
Október 5-én a Honvéd Sport-
egyesületek Országos Szövetsége 
és a HM Védelmi Igazgatási Fő-
osztály szervezésében a Magyar 
Honvédség megalakulásának 170. 
évfordulójának tiszteletére „Ka-
szárnyafutás” elnevezéssel az egész 

országban rendeztek emlékfutást. 
Az aradi vértanúkra emlékezve 
Lukácsházát is érintette a futás 
útvonala. A győri katonasportolók 
Sopronból indultak több települést 
érintve Lukácsházára a Kossuth ut-
cai fa haranglábhoz, ahol csatlako-
zott a dr. Tolnay S. Általános Iskola 
tanulóiból álló 20 fős diákcsapat. A 
futók a Közösségi Ház udvarán lévő 
aradi kopjafánál koszorúztak, és 
Lukácsháza nevében a futók zász-
lójára felkötötték az emlékszalagot. 
Az iskola tanulói Gyöngyösfalu 
Arany János utcáig futottak együtt 
a sportolókkal. 
Lukácsháza Önkormányzata a 
képviselő-testület döntését követő-
en az idén is csatlakozott a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázathoz. 
A felsőoktatásban tanuló helybeli 
egyetemisták november 6-ig pá-
lyázhatnak az ösztöndíjra.
Lukácsháza Önkormányzata is 
pályázott a 2018 évi szociális tű-
zifa programban, és 40 erdei m3 

támogatást nyert el, amelyet a rá-
szorulók kapnak meg.
Október 19-én 15.30 órakor a 
lukácsházi Közösségi Házban a Dr. 
Tolnay Sándor iskola tanulói ün-
nepi megemlékezést tartanak az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc tiszteletére.
Lukácsháza nyugdíjas klubjá-
nak színjátszói a Bethlen Gábor 
Alap által a testvértelepülési kultu-
rális kapcsolatok ápolására elnyert 
pályázati támogatásnak köszön-

hetően október 28-án az erdélyi 
székely Csikkozmás testvértele-
pülés Idősek napi rendezvényén 
vendégszerepelnek. Október 27-én 
a Nyergestetőn Lukácsháza Önkor-
mányzata által állíttatott kopjafát 
avatják fel.
A volt Lukatex fonalfestő üzem 
romos épületei elbontásra kerültek. 
A ledarált beton és tégla anyag a 
tervek szerint a külterületi mező-
gazdasági utak alapjához kerül 
felhasználásra. 

Megszépült óvoda
Horvátzsidány: A falunap kereté-
ben káposztafesztivált szerveztek, 
de emellett még örömteli átadá-
sokra is sor került. Krizmanich Ist-
ván polgármester szavai szerint a 
korábbi energetikai felújítás után 
most egy sikeres pályázat révén 
az óvoda belső és külső tereinek 
rendezése mellett a park is meg-
szépült. Köszö netet mondott Ágh 
Péter képviselőnek, aki mindig se-
gíti a falu törekvéseit. A kicsik és 
szüleik számára vonzó helyszín a 

megszépült óvoda, ahova a helyiek 
és környékbeliek szívesen iratják a 
gyermekeiket. 
Ezt követően adták át az adako-
zásból vásárolt új tűzoltóautót a 
Horvátzsidányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek. Ágh Péter kiemel-
te, hogy az óvoda átadásával és a 
település lakóinak összefogásából 
vásárolt új tűzoltóautó bizonyítja, 
hogy Horvátzsidány erős, a jövőben 
bízó, egymásért tenni akaró, össze-
tartó közösség.

Kiss Nikoletta (+36 70/400-9348; 
kiss.nikoletta@nak.hu) 2018. feb-
ruár 1-jétől látja el a falugazdászi 
feladatokat Kőszeg körzetében:

• segít az őstermelői igazolvány-
nyal kapcsolatos ügyintézésben, 

• segítségnyújtás a gazdálkodók 
termeléssel kapcsolatos admi-
nisztrációjában (pl. Nitrát-je-
lentés, webGN. stb.)

• technikai segítségnyújtás az 
agrártámogatások elektronikus 
ügyintézésében, 

• részt vesz az EK támogatások 
figyelemmel kísérésében, 

• tájékoztatást ad a kamarai 
tagoknak az EU–s támogatási 
lehetőségekről és segítséget 
nyújt azok benyújtásához,

• segíti és adott esetben benyújt-
ja a gazdák kamarai tagdíj be-
vallását,

• az egy ha alatti belterületi in-
gatlanok adómentességének 
igazolásához a közigazgatási 
hatósági eljárásba n belterületi 
szemlét folytat le,

• akár egyénileg, akár csoportos 
formában tájékoztatja a tago-
kat, gazdálkodókat az agráriu-
mot érintő aktualitásokról,

• tájékoztatást ad, és közvetíti a 

gazdálkodók felé a kormányzat 
és a kamara agráriumot érintő 
irányelveit, várható tendenciáit.

• közreműködik a kamarai 
szolgáltatások közvetítésé-
ben – tápanyag gazdálkodási 
tervkészítés, mezőgazdasági 
biztosítás-közvetítés, BirtOKOS 
mobil-előfizetés,

•  a körzetéhez tartozó gazdál-
kodó tagok számára eljuttatja, 
közvetíti a kamara által fontos 
és a termelőket érintő informá-
ciókat. (Vasi Aktuális címmel 
megyei kiadvány, megyei bú-
zaversenyben való közremű-
ködés),

• kapcsolatot tart a települések 
gazdálkodóival. 

Ügyfélfogadás: 
• Kőszeg, Várkör 54. Kőszegi Borok 
Háza Hétfő 8.00 – 16.00 óra • Kő-
szegdoroszló, Fő u. 7. Kedd 8.00 – 
9.00 • Kőszegszerdahely, Kossuth 
u. 5. Kedd 9.00-12.00 óra • Velem, 
Rákóczi u. 73. Kedd 12.30 – 15.00 
óra • Bozsok, Rákóczi u. 142. Kedd 
15.00 – 16.00 óra • Lukácsháza, 
Szombathelyi út 2. Péntek 8.00-
12.00 óra • Kihelyezett foga-
dóóra nélkül: Cák, Gyöngyösfalu, 
Pusztacsó, Kőszegpaty.

Segít a falugazdász!

Helyszín: Rendezvénytér. A belépőjegyes eseményen langallót, 
lángost, aszalt gyümölcsöt, lekvárt, házi finomságokat, és sok 
más ételt lehet kóstolni. A szomjúság ellen forralt bor, tea és 
szörp várja a vendégeket.

VID
ÉK
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tet bemutató tárgyakat tekintet-
tek meg, és a kellemes fáradság 
örömével tértek haza. 
Október 13-án alpannonia® Tu-
risztikai Információs Pontot avattak. 
Az önkormányzat vásárolt egy régi 
pincét, felújították, mostantól itt tá-
jékozódhatnak a turisták a látniva-
lókról, jövőre már szálláshelyként is 
működik. Köszöntőt mondott Ágh 
Péter, a létesítményt átadta Hans-
Peter Neun, az oberwarti régió ve-
zetője, aki részese lett a kétnapos 
cáki őszköszöntő programoknak. 
Szavai szerint a pincesor, a geszte-
nye, az itteni természet jelentheti a 
falu turisztikai jövőjét. Ezen a hét-
végén több ezren látogatták meg a 
pincesor programjait.    

Cák jövője
Október 1-jén különösen az 
idős emberekről szól a tisztelet 
és megbecsülés, az önkormányzat 
a szépkorúakat egy hangulatos 
kirándulással köszöntötte. Szept-
ember 30-án Nagycenken meg-
látogatták a Széchenyi kastélyt, 
majd a szavaik szerint „betértünk 
a templomba, és áldással vettük 
tovább az útirányt a Fertő-tó-
hoz”. A hajókiránduláson szü-
letésnapján köszöntötték Sulter 
János bácsit, aki aztán jó hangu-
latában megtáncoltatta a pincér-
lányokat. Mönchhofban ámulatba 
ejtő mennyiségű, a régi falusi éle-

Dömping
Velem: Október 13–14-én minden 
a gesztenyéről szólt. Az idei csapa-
dékhiány miatt kevesebb a termés, 
de így is hozzájuthatott bárki, aki 
a faluba látogatott. Közel kétszáz 
árus kínálta portékáit a főutcán, 
közülük számos velemi is. A vásári 
forgatag a falu elejétől a buszfordu-
l óig tartott. Gyümölcsként nyersen, 
velemi módon, nyílt lángon sütve, 
süteménybe töltve 
vitték a vásárlók 
a gesztenyét. A 
szombat hivata-
losan munkanap 
volt, de így is lá-
togatócsúcs közeli 
tömeg kirándult 
el a kisközségbe, 
és ebben nagy 
szerepe volt a 
sztárfellépőnek, a 
Bikini zenekarnak 
is. A vendégeket 
vonzotta a Hajnal-
csillag Táncegyüt-
tes produkciója, 
a Gencsi Ispiláng 

táncosai. A záró koncerten a Hold-
viola zenekar feldolgozott népdalo-
kat mutatott be.
Ezen a két napon látogatódömpin-
get kaptak a velemiek. Idén volt 
a 26. gesztenyeünnep, illetve nap, 
ebből ötször szervezte meg a falu 
önállóan.  A közlekedésben nagyon 
nagy fennakadás nem volt, de már 
Cáktól torlódtak a sorok. A geszte-
nye vonzása és a vendégszeretet 
vitte Velembe a turistákat.

KZ

Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület 
szervezésében, az önkormányzat 
anyagi támogatásával szeptem-
ber 29-én autóbusszal Pozsonyba 
kirándult egy nagy csapat. Vasvár 
mellett az úto n átkelő szarvast sike-
rült elkerülni. Az autóbuszos város-
nézés után a kirándulók felvették a 
sétálós cipőket, és követték az ide-
genvezetőt. Egyikük így fogalma-
zott: ÷Pozsony szimbólumához a 
Duna fölé emelkedő, jellegzetes, 
felfordított asztal formájú, négy 
saroktornyos várhoz mentünk, 
gyönyörű kertjében sétáltunk. 
Elképzelve, hogy ugyanitt sétált 
Mária Terézia is. Sétáltunk Po-
zsony történelmi belvárosában. 
Ha Pozsonyban vagyunk, onnan 
nem lehet haza jönni helyben sü-
tött Pozsonyi kifli és Aranyfácán 
(Zlatý Bažant) sör nélkül”. 
Hazafelé sokféle otthoni és pozso-
nyi étel ital került elő a táskákból, 
az utasok ismételt kívánsága: a sok 
közös program. 

Sok program
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Szupergyors, korlátlan adatforgalmú Internet!

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

A tájékoztatás nem teljes körű. Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Áfa csökkenés!!!

START 
díjcsomag

10M
díjcsomag

15M
díjcsomag

20M
díjcsomag

30M
díjcsomag

Hűségidő 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év

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

A csatlakozási 
pont kiépítésének 
(végberendezés 
elhelyezésének) díja

10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft

Megrendelés: +36 30 181-2500
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Utcanév: Gesztenyefa utca
2004-től létezik, mint utcanév. A 
Királyvölgyi parkolóból érhető el, a 
Hármaspadtól indul balra. 
A gyors növekedésű szelídgesz-
tenye vagy szelídgesztenyefa a 
bükkfafélék családjába tartozik. 
Nevezik még édes gesztenyének, 
európai vagy jóféle gesztenyének 
is, de a termőhelyein egyszerűen 
gesztenyefa a neve. 2007-ben az 
év fája volt. Jelentősebb élőhelye 
Magyarországon az Alpokalja, ős-
honos a Kőszegi-hegységben, so-
kat tett azért az erdőgazdálkodás, 
hogy meghatározó fafajtává váljon 
ezen a vidéken.
A Gesztenyefa utca oldalleágazásá-
ban, a hármaspadtól 200 méterre 
érhető el a gesztenyefa emlékhely. 
Az öreg gesztenyefát 800 évesnek 
is tartották, sorsa 1964-ben pecsé-
telődött meg, ekkor már egyetlen 
ága sem hajtott ki. A fa helyben 
történő konzerválását nem sike-
rült megoldani, és a korhadó fa 
1981-ben kidőlt. Az épen maradt 
cikkelyeiből rakták ki bemutatásra 
az emlékkorongot. A ritka mére-

tű fára először 1864-ben Chernel 
Kálmán hívta fel a figyelmet. Ekkor 
Stegmüller János volt a tulajdono-
sa, később Czeke Gusztáv tulajdo-
nába került, aki 1917-ben a város-
nak ajándékozta. 
A század elején még dúsak voltak 
a lombjai.  Az ország legnagyobb 
méretű fa kerülete 1050 cm volt, a 
belső része erősen elkorhadt és od-
vas volt, így pontos korát nem le-
hetett megállapítani. A megmaradt 
farész 330 évgyűrűt tartalmaz, a fa 
korát 481 évre teszik a számítások 
alapján, s ha az utolsó kihajtás évé-
től (1963) számoljuk a 481 évet, 
akkor elérjük 1482-es esztendőt.
Ezek alapján Mátyás király idejére 
tehető a kihajtás, ezen belül is arra 
az évre, amikor Mátyás király Fri-
gyes osztrák császártól visszafog-
lalta Kőszeget.
Magyarországon híres a Velemi 
gesztenyeünnep, de Madeira szi-
getén Curral das Freiras faluban 
is tartanak, és Erdélyben Nagybá-
nyán is ünneplik a gesztenyét.

Plechl Ildikó

Adományok
Október 5-én a Bersek iskola az 
Állatok Világnapjára projektnapot 
szervezett. A felelős állattartással 
először az iskolai órákon foglalkoz-
tak a diákok, és eljöttek hozzánk 
a Sárvár és Kemenesalja Mentett 
Kutyáiért Alapítvány önkéntesei, 
akik érdekes előadást tartottak a 
feladatukról. Az önfeláldozó mun-
kájuk az emberi felelőtlenség, és 
nemtörődömség miatt bajba ke-
rült állatok megmentéséről szól. 

Beszéltek az állatok gondozásáról, 
az örökbefogadás lehetőségéről és 
felelősségéről. A magukkal hoz ott 
kutyusok produkciója sikert aratott. 
A tanulók és szülők jóvoltából sok 
adomány gyűlt össze az alapítvány 
mentett állatai számára. A progra-
mok zárásaként Illés Péter igazgató 
úr madárvédelemről, a Kőszegi-
hegység madárvilágáról tartott ér-
dekes előadást a gyerekeknek. Kö-
szönetet mondunk mindazoknak, 
akik a programok megvalósítását 
segítették.  

Ökoiskolai munkacsoport

Sünök
Az állatok világnapi program kere-
tén belül 4 fiatal keleti sün kezd-
hette meg önálló életét a Chernel-

kertben. Sok érdeklődő volt 
kíváncsi a tüskés ifjoncok szabadon 
engedésére, akik több társukkal 
együtt nyár vége óta nevelkedtek 
az Őrségi Nemzeti Park Igazgató-

ság mentőközpontjá-
ban. Ők négyen már 
elérték azt a súlyhatárt, 
amivel biztonságosan 
át tudnak telelni. Lel-
kesen indultak el fel-
fedezni az arborétum 
minden kis zugát.

Erdő-Tóth Zsófia 
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Több turista
Országosan fejlődik a turizmus, 
Vas megyében az év első felében 
csökkent az itt töltött vendégéj-
szakák száma, a külföldiek 28.000 
éjszakával kevesebbet töltöttek a 
megyében. 
Kőszegen érezhetően megnőtt a 
városban járó turisták száma, és 
az elégedettségük is javult. Sze-
rencsére, a Kőszegi Ősz kiváló 
rendezvényeit is kedvelik a vasiak.
Új őszi attrakció lesz a Királyi Vá-

rosnap két hétvégére is (29.old.). 
Már formálódik a Kőszegi Advent 
programterve is, azért, hogy a jó 
szezon még hosszabb lehessen.  
A Jurisics várban tartott turisztikai 
fórumon a térség szállásadói és 
turisztikai szakemberei közösen ér-
tékelték az első félévet. 2018-ban 
a híres kőszegi látogatópontokon 
legalább 20 százalékkal nőtt a for-
galom, havonta 500-900 emberrel 
többen szálltak meg, mint tavaly! 
Jó hír, hogy ez a forgalomnöveke-
dés a téli hónapokat is egyenle-
tesen érintette, ami a programok 

mellett, a növekvő ismertségnek 
is betudható. A július és augusztus 
pedig szinte teltházas volt.
A megújult www.kőszeg.hu hon-
lap hatása is érezhető! A Kő-
szegi Ősz akcióit átvette a Ma-
gyar Turizmus Ügynökség www.

hellomagyarország.hu honlapja is, 
ahol a legnépszerűbb belföldi úti 
célok között is előkelő helyen sze-
repel a Hétforrás, az Írottkő kilátó, 
az Ó-ház, a Jurisics-vár és a Pati-
kamúzeum!

Győrffy Gábor  

„Mert a környezetünk nekünk fon-
tos!” – mottóval indítottuk útnak a 
Szabóhegyért Közösen Egyesület 
évről évre ismétlődő tisztogatási 
munkálatait. Szeptember hónap-
ban egy délelőtt az erdei tornapálya 
és szerpentin környékén összegyűj-
tött hulladékkal egy nagyméretű 
utánfutót raktunk meg. Elképesztő 
volt látni a mennyiséget! 
Az évről évre megtartott csopor-
tos tisztogatási akciónknak van  
eredménye, a rendezett és a tisz-
ta környezet jó példát is mutat az 
arrajáróknak. Továbbviszik maguk-
kal a hulladékot, és vigyék is el a 
lerakóig. A szeptemberben ösz-
szeszedett szemetet egyesületünk 
tagjai vitték el a Hulladékudvarba. 
Ezen felül szorgalmas hegylakók, 

futók rendszeresen felveszik a szer-
pentin mentén eldobott csúfságo-
kat. Így reméljük, hogy lesz még 
több javulás.
Több mint négy éve megalakult a 
Szabóhegyért Közösen Egyesület. 
Célunk az építészeti, természeti 
értékeink védelme, fejlesztése. Mi, 
akik a Szabóhegyen élünk, mi is a 
városhoz tartozunk. Szívesen élünk 
a hegyen, mert szeretjük a termé-
szetet, a jó levegőt, az erdő növény 
és állatvilágát.
A Szabóhegy kedvelt kirándulóhely. 
Az év minden időszakában szám-
talan turista fordul meg a környé-
künkön. Az is előfordul, hogy csak 
az emlékeiket viszik magukkal, és a 
hulladék a fák tövében marad. 

Egy hegylakó

A fák tövében marad
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1846. szeptember 27-én Liszt Ferenc koncertet 
adott Kőszegen a Bálházban, amely eseményre 
emléktábla hívja fel a figyelmet az épület olda-
lán. Pontosan 172 évvel később a képviselők arról 
döntöttek, hogy Kőszeg pártoló tagja lesz a Liszt 
Ferenc Társaságnak, amely egy országos szervezet. 
2016. november 11-én az Európa Ház Bibó-ter-
mében Király Csaba zongoraművész, a Liszt Fe-
renc Társaság elnöke adott koncertet Liszt kőszegi 
látogatásának emlékére, ekkor merült fel a Liszt 
kultusz-elmélyítésének gondolata. A Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete programjának keretében 
zenetörténettel foglalkozó kutatók és a hozzájuk 
csatlakozó kőszegiek képviseletében Szász Izabella 
kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy Kőszeg 
városa csatlakozzon a Liszt Ferenc Társaság Kőszegi 
Tagozatához, amely 2018. szeptember 27-én ün-
nepélyes keretek között megalakult.
Több kőszegi mellett vállalta a tagságot Horváth 
László klarinétművész és Gráf Zsuzsanna díszpolgár 

is. A társaság célja – Kőszeghez közeli Doborjánban született – Liszt Ferenc 
életművének, személyiségének megismertetése, nemes eszméinek ápolása 
és terjesztése. Elnöke Király Csaba, Liszt díjas zongora- és orgonaművész, 
aki a kőszegi alakuló rendezvényen is nagysikerű hangversenyt adott.
A továbbiakban várjuk a csatlakozni kívánó személyeket, érdeklődni lehet: 
Szász Izabella, 94/200-524-es telefonszámon vagy a liszt.koszeg@gmail.
com email címen.





Kőszegi tagozat

Civil Akadémia
Kőszeg Város Önkormányza-
ta 2018.07.24-én nyújtotta be 
Támogatási kérelmét, a Kősze-
gi Forrás HACS munkaszervezet 
által meghirdetett TOP-7.1.1-

16-H-017-1 kódú „Civil aka-
démia” – Szervezetfejlesztési és 
menedzsment tréning non-profit 
szervezetek részére című Helyi 
pályázati felhívásra. A Kőszegi 

Nyílt nap a TEKI-ben
A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 
jövő tanévre vonatkozó beiskolázási nyílt napját 2018. november 8-án 
(csütörtökön) 9 órától az iskola dísztermében tartja. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

Forrás HACS Helyi Bíráló Bizott-
sága a pályázatot Támogatásra 
javasolta. 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy Kőszeg Város Önkormány-
zata 2018.10.12-vel megkezd-
te a TOP-7.1.1-16-H-017-001 
számú „Civil Akadémia” című 

pályázati projekt megvalósítását. 
 A Civil Akadémia 96 órás Szer-
vezetfejlesztési és menedzsment 
tréninggel kapcsolatban, bővebb 
felvilágosítást az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén adunk: 
e-mail: koszegiforras@koszeg.hu; 
tel: 20/430-9679. 
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25 éves az SOS-Gyermekfalu
Október 6-án működésénék 25. 
évfordulóját ünnepelte a Kőszegi 
SOS-Gyermekfalu. A nemzetközi 
szervezet 35 évvel ezelőtt kezdte 
el tevékenységét. A harmadik ün-
nepeltje a faluhoz tartozó, 15 évvel 
ezelőtt kaput nyitó Ifjúsági Ház, 
amely otthont ad az állami gondos-
kodásból kikerült fiataloknak. 
Egész napos rendezvénysorozattal 
ünnepelték meg az évfordulókat. 

Németországból is érkeztek ven-
dégek, eljöttek a régi dolgozók, a 
korábban a faluban nevelkedett fi-
atalok is családjukkal, és a jelenleg 
itt élő anyák gyermekeikkel. 
A megnyitón a Borken városából 
érkezett delegáció tagjai sok-sok 
üdvözletet hoztak az immár 18 éve 
prosperáló partnerkapcsolat német 
családjaitól, és ajándékokat adtak 
át az itt élő gyermekek számára.

Színes programok közt válogathat-
tak kicsik és nagyok. Volt csillámtet-
kó, arcfestés, kézműves programok, 
fafaragás, óriás csúszda, élő csocsó. 
Az ebédre felszolgált gulyás után két 
hatalmas születésnapi tortát vágtak 
fel. Délután a Szökős Táncegyüttes 
táncosai kalotaszegi táncokat mu-
tattak be. A Kanizsa Csillagai for-
máció autentikus cigány népzenét 
szolgáltatott. A Zabszalma Együttes 

vidám gyermekdalai is nagy sikert 
arattak. Az estét záró diszkó előtt 
Meggie örökzöld slágereire rophat-
ták kicsik és nagyobbak. 
Az évfordulóhoz kapcsolódó SOS 
Focikupát tartottak a Balog iskolá-
ban. Október 4 – 5-én szakmai nap 
keretében találkoztak a gyermekvé-
delmi szakemberek.
Az ünnepnap is, mint ahogy az 
SOS-Gyermekfalu mindennapjai, a 
vér szerinti család gondoskodását 
nélkülöző gyerekekről szólt.

UA

 Ökoiskola lett a TEKI
A Kőszegi Evangélikus Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kollé-
gium már régóta igyekszik meg-
felelni annak a kihívásnak, amit a 
fenntarthatóság pedagógiája jelent 
az oktatásban. Ez annyit jelent: úgy 
élni, hogy a jövő generáció létfel-
tételeit nem vagy minél kevésbé 
éljük fel a mában. 
Prof. Dr. Bódis József, az Emberi 
Erőforrásokért Minisztérium ok-
tatásért felelős államtitkára októ-

ber 13-án átadta iskolánknak az 
Ökoiskola címet, amit három éven 
át viselhetünk.
Az elismerést hosszú előkészítő 
munka előzte meg. A mezőgaz-
dasági szakképzés hagyománya 
miatt eddig is különösen fontos 
szerepet kapott a környezeti ne-
velés. Hosszú ideig tagja voltunk 
a Környezettudatos Szakképző Is-
kolai Hálózatnak. A KEOP 6.1.0. 
pályázat megvalósítása során a 

fenntartható életmódot és az eh-
hez kapcsolódó viselkedésminták 
elterjesztését népszerűsítettük. 
A KEOP-2012-5.5.0./B pályáza-
tával iskolánk energetikai kiadá-
sait csökkentettük. Ősi gyümölcs-
fákat telepítettünk tankertünkbe. 
„Zöld iskolai miliőt” alakítottunk 
ki. Foglalkoztunk a fogyasztói 
tudatossággal, az ökológiai láb-
nyomunk csökkentésével, a Kő-
szegi-hegység madárvilágának 
fajgazdagságával.
Az Ökoiskola cím viselésével elkö-
teleztük magunkat a fenntartható-

ságra nevelés egész intézményes 
megközelítése mellett. 
Diákjaink számára is természetessé 
válik az egészség- és környezettu-
datos életmód, a globális és lokális 
problémák iránti nyitottság, s aktí-
van tudnak tenni a felismert prob-
lémák megoldásáért. 
A pedagógiai munkának csak egy 
kis eleme az, hogy az ökoiskolává 
váltunk. A munka soha nem állhat 
meg, mert mindig újabb kihívások 
elé nézünk.

Illés Péter
mb. igazgató

„Az én hallásom már
biztos kezekben van,
és az Öné?”  
Ingyenes hallásvizsgálat
és próbahordás 
 Várakozás nélkül
 Felkészült audiológus szakemberek 
 Személyre szabott
 hallásgondozási program
 Hallókészülék tisztítás
 és szervíz

Ingyenesen hívható
ügyfélszolgálati telefonszám:

06 80 182 182

Kérjen

időpontot

most!
Kutas László

szobrászművész

www.pannonhallas.hu www.geers.hu
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Idősek napja
Kőszegen évtizedes hagyomány 
a Zene és az Idősek Napja alkal-
mából a szépkorúak köszöntése. 
Október 1-jén a lovagterem ala-
posan megtelt, idén többen érkez-
tek a beszélgetős, műsoros estére, 
mint az elmúlt évben. A házigazda 
szerepét a Jurisics-vár Művelődési 
Központ vállalta, Pócza Zoltán és 
munkatársai fogadták az érkező-
ket az operett és nóta estre. Huber 
László polgármester személyes 
jellegű szavakkal szólt a jelenlé-
vőkhöz. Utalt arra, hogy egykoron 
az idős emberek voltak a bölcsek. 
Az idősek iránti tisztelet mostanra 
még erősebb lett, a családokban, 
a közösségekben egyre nagyobb 
szükség van a tudásukra, a tenni 

akarásukra. A városvezető kérte, 
hogy álljanak fel a 90 év felettiek. 
Magasra emelkedve többen jelez-
ték a meglett korukat, majd egy fő 
állt fel, akinek tíz dédunokája van. 
Hosszantartó köszöntő tapsot ka-
pott a társaktól.
A zenés köszöntés minden idős 
embernek szólt, azoknak is, akik 
nem tudtak elmenni. Három 
énekes-színész békebeli dalokat 
szólaltatott meg, és az éneklés-
be, a színpadi táncba bevonták 
a szépkorú, éltes embereket. A 
hosszantartó szünet a beszélgetést 
szolgálta. 
A vendéglátó adakozók borral, 
süteményekkel terített asztalokkal 
várták az időseket. A szépkorúak 
elégedetten, és derűsen indultak 
hazafelé az esti szürkületben.

KZ

TÁMOGATÓK
A rendezvényt szervezte és támo-
gatta a Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház.
Anyagi hozzájárulással támo-
gatták a rendezvényt: Huber 
László, Básthy Béla, Kapy Ferenc, 
Kiss Zoltán, Terplán Zoltán, Kiss 

Péter, Keszei Balázs és Sas Norbert 
képviselők.
A büfé támogatói: Soproni Pékség 
– Soproni Zoltán, Stefanich Pincé-
szet, Láng Pincészet, Tóth Pincészet, 
Alasz László, Frank Pince, Jagodics 
Pince, Szőlőtermelők és Borértéke-
sítő Szövetkezet, Huber László. Önnek van címe?

Az elmúlt hónapokban több hiva-
talos levél érkezett vissza a feladó-
hoz, mert nem lehetett megtalálni 
a címzettet. A postai küldemények 
csak akkor érhetnek célba, ha a 
levélre írt címzés megtalálható, ha 
van lakáshoz kapcsolható névvel 
ellátott postaláda, ha be lehet jutni 
a lépcsőházba.
Több irányból érkezett a kérés a la-
kosság felé a lakcímek megtalálása 
érdekében. Címtelen ház esetén 
még a postás van előnyben, mert 
neki több a rutinja, és információja 
van az ismeretlen, rejtett világról. 
Mit tud tenni vajon a csomagszál-
lító cég egy jelzések nélküli cím 
esetén? Ha az utcába ért a kézbe-
sítő, sokszor ki kell számolni a ház-
számot, ha van honnét elindulni. 
Sokszor nincs postaláda, ha van, 
akkor hiányzik a név. A tömbhá-
zaknál ez rendszeres probléma. Az 
új beköltözőnek legtöbbször nem 
is jut eszébe a postaládán a név 
megadása.

A küldemények kézbesítését gátol-
ja, ha a címzett a címen nem azo-
nosítható. A válás után visszaveszi 
valaki a születési nevét, de a pos-
taládán nem írja át, vagy a tulaj-
donos neve maradt a postaládán, 
az albérlőt a környék lakói nem is 
ismerik. A küldemény átadása le-
hetetlenné válik, és visszakerül a 
feladóhoz. 
A házszámtáblát az ingatlan utca-
fronti kerítésére, vagy a ház falára, 
az utcáról jól látható módon kell az 
ingatlan tulajdonosának elhelyezni. 
A házszámtábla beszerzéséről, ki-
helyezéséről, cseréjéről és pótlásá-
ról az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni. A feladatai közé tar-
tozik megfelelő méretű, zárható, a 
címnek megfelelő jelzéssel ellátott 
levélszekrény elhelyezése.
Egy-egy cím megtalálása kemény 
küzdelem, a címzett okozza a kárt 
saját magának, másoknak meg a 
bosszúságot. 

KZ

„A fél városnak”
Szeptember 16-án töltötte be 90. 
életévét Mondl Károlyné, aki Kő-
szegen született, és itt töltötte el 
a kilenc évtizedét. A szépkorú asz-
szonyt virággal köszöntötte Huber 
László polgármester, átadta Orbán 
Viktor gratuláló oklevelét. 
A Mondl család a dédit, a nagyma-
mát bográcsos családi találkozón 
köszöntötte. Csak a Norvégiában 
és Hollandiában élő két unoka nem 
tudott az ünnepen részt venni. Erzsi 
néni büszke a hét unokájára és a 
hét dédunokájára. Már 25 éve őrzi 
a férje emlékeit. Károly bácsi a Ku-
lacsból ment nyugdíjba, a köznyelv 
Csuri bácsiként ismerte. 
Erzsi néni azokban az épületekben 
dolgozott, amelyek a város számá-
ra már a történelmet jelentik. Az 
1950-es években dolgozott a 
barakki épületek mellett lévő 
óvodában. A Várkörön lévő 
COOP-áruház helyén egy 
évszázadon át működött a 
városi óvoda, amit Erzsi néni 
dolgozóként is ismert.
Az asszony másik munka-
helye, a Petőfi Művelődési 
Központ is a régmúlt része, 
amely az Írottkő Hotel helyén 
működött. Amikor 1963-
ban a művelődés központot 

a várba helyezték át, akkor nyílt 
meg ott az Írottkő Étterem. A köz-
nyelvtől – az óriási mérete miatt – a 
Kongó nevet kapta. Erzsi néni 1963 
– 1975 között a Jurisics-vár Műve-
lődési Központban hivatalsegédként 
dolgozott, majd egészségi állapota 
miatt nyugdíjazták. Pihenni nem 
akart, és így szeptembertől novem-
berig tartott a hecsedli időszaka, a 
csipkebogyóból készülő lekvárfőzés. 
Leányával leszedték a piros bogyó-
kat, és elkészítették a szűrt levet, 
majd eladták „a fél városnak”. Min-
denki ebből főzte a saját lekvárját.
÷Amíg csak az erőmből futotta, 
élveztem a városi rendezvények 
adta lehetőségeket” – fogalmazta 
meg az asszony.

KZ

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

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Gosti iz Senja pred kipom Nikole Jurišića na dvoru kiseške tvrdjave

Senj – Kiseg na mostu prijateljstva
U 1997. ljetu na Duhe farnik dr. Ante Kolić i Ka-
rol Meršić bivši predsjednik HMS u Kisegu sjeli 
su se u auto da otputuju u Senj, i da išću kon-
takte rodnim varošom Nikole Jurišiča, -ranitelja 
Kisega i Beča od turskoga napada. Svećenik Se-
nja bio im je na pomoć i došli su do diskusije sa 
gradskim vijećem. Sporazum o medjugradskoj 
suradnji je potpišen 1999. ljeta ča su potvrdili 
svojim potpisom gradonačelniki ovih varošev; 
Tamaš Basthy i Željko Biondić. Dopunjeni spora-
zum u 2010. ljetu potpisali su predstojniki gra-
dov László Huber i Dr. Darko Nekić u  Kisegu. Ov 
sporazum ali nije doprimio redovite susrete med 
varoši, ali ljudi su sami začeli  zidati prijateljske 

veze. Veliku ulogu su imali u ovom „projektu” 
bračni par Bosiljka i Mirko/ „Čiro” Filipović, a 
najnovije i Dado Nekić,- negdašnji domaćini 
kiseških prijateljev. Subotu 29. septembra na 
„Festival grojza”primili su poziv delegati grada 
Senja i pod peljanjem tajnika Tomislava Bio-
ndića na dvodnevnu posjetu došli su u Kiseg. 
Člani delegacije bili su i negdašnji utemeljite-
lji partnerstva: Dr. Željko Biondić i negdašnji 
tajnik Milan Nekić. Delegaciji su nudili bogat 
i prijatan program domaćini, Samouprava 
grada Kisega i Hrvatska samouprava u Kisegu. 
Upoznavanje znamenitosti varoša vezane za Ni-
kolu Jurišića, prijem u tvrdjavi sa objedom, kul-

turni program 
p j eva čkoga 
zbora „Zore”, 
posjet trgad-
bene povorke, 
kušanje vina u 
Štefanichevoj 
vinariji, veče-
ra pod vedrim 
nebom …dali 
su mogućnost 
za novopla-
niranje vezov 
i daljnje su-
radnje. Pe-
desetčetirmi 
iz Senja su 
ovim putem 
opet jedan 
korak načinjili 
za približava-
nje i ujačanje 
prijateljskoga 

mosta, kojega 
je još svojim herojskim činom sam Nikola Jurišić 
darovao nasljednikom.
A látogatással kapcsolatos magyar nyelvű 
cikk Tóthárpád Ferenc tollából olvasható e 
lapszámban.

Marija Fülöp-Huljev

Senjski tajnik Tomislav Biondić
govori o važnosti susretov

Kiseški načelnik László Huber 
pozdravlja goste

Die restaurierten Grabsteine wurden eingeweiht
 A Kőszegi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részben pályázat 
útján, részben saját erőből újíttat-
ta fel a Szt. Imre templom mellett 
található síremlékeket. 
2016 decemberében Básthy Béla 
alpolgármester segítségével az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mától, Fülöp Attila államtitkártól 
pályázat útján 700 000 Ft-ot 
nyertünk a Szt. Imre templom 
tövében lévő sírkert felújítására. 
Takács Viktória restaurátort bíz-
tuk meg a sírkövek felújítására. 

I. ütemben két sír-
emléket és a Meskó címert tudta 
ebből a pénzből elkészíteni. Mivel 
így befejezetlen maradt volna a 
sírkert, a német önkormányzat 
testülete úgy döntött, hogy saját 
erőből, 400 000 Ft-ból a II. ütem-
ben megcsináltatja a többit is. 
A munka befejeztével ünnepélyes 
keretek között szeptember 21-
én került sor a megáldásukra. Az 
ünnepség német nyelvű szent-
misével kezdődött a Szt. Imre 

templomban. Kőszegfalvi Ágnes elnök köszön-
tőjét követően a templom mellett lévő sírkert 
történelmi hátteréről Básthy Béla tájékoztatta 
a megjelenteket, majd Harangozó Vilmos plébá-
nos megáldotta a sírköveket. Az eseményt kul-
turális műsor követte, melyen fellépett Szántó 
Anna, a Balog iskola német nemzetiségi kórusa 
és a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus. 
A szép délutánt a Brenner házban közös agapé-
val, beszélgetéssel zártuk.

Kőszegfalvi Ágnes 
             NNÖ elnöke
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Ocho Macho
Az Ocho-fiúk két éve nem jártak 
nálunk, de a szüreti vasárnap estén 
újra értük telt meg a sátor. Közön-
ségük már az első percekben ma-
gas hőfokra emelte a hangulatot. 
Hogy is lehetett volna másként? A 
nem kevés állóképességet követelő 
koncert frontembere (Gergő) nem 
hagyta elmélázni a nagyérdeműt. 
„Élő zenét” – szólt a jól ismert 
jelmondat, hogy megerősítse: „Éb-
redj fel!” Nem mintha bárki is bó-
biskolásra vetemedett volna.  
A csapat népszerűsége mögött ott 
áll a halálbiztos basszus (Marci), 
csillogó rezes-hangzás (Perez és 
Ákos), kidolgozott – öreg rockereket 
is lázba hozó – gitárszólók (Mike), 
jazz-idéző elegáns billentyűfutamok 
(Beni) és ellentmondást nem tűrő 
ritmusszekció (Gyurika és Krisztián).
A nyolchengeres Ocho-gépezet ki-
egyensúlyozott képet mutat. Hagy-
ja a hangszereseket külön-külön 
is érvényesülni, de az igazi erő az 
„összkarban” a színpadon tükröző-
dik. A kritika – az élő zene létjogo-
sultságáért – ha meg is fogalmaz-

ható, óhajjá szelí-
dül. Az Ocho Macho 
tábora még mindig 
gyarapodik. Sora-
iban fel-feltűnnek 
„öregek”, akik nem 
bánnák, ha érthe-
tőbben szólnának 
a szövegek, mert 
olyanok is szeretné-
nek együtt énekelni 
a bandával, akik 
nem tudják kívülről 
a repertoárt!
Az égbenyúló tapserdő kétséget 
sem hagyott: Ez bizony „Teccik”! A 
színpad a többszörös ráadás után 
kiürült, a fények elhalványultak, 
valami mégis ott maradt, valami, 
amiből magával vihetett a nyolc 
zenész… mert nehéz ez a pálya, 
súlyosak a hangszerek, vakítanak 
a fények… és továbbra is szeret-
nénk, hogy ne szűnjön a Flow!
„A 2019-es évet tekintve, érkez-
nek majd az új dalok, új hang-
szerelésben. Addig is, ez év végé-
ig van még egy budapesti nagy-
koncert az Oktogonon, aztán a 
nyarat Máltán zárjuk” – tudtuk 
meg a koncert után.

Érdemes online is követni a 
zenekart, hiszen elképzelhető, 
hogy hamarosan egy nem meg-
szokott turnéba is belecsapnak! 
Addig is: „Én lenni illegális”, 
de… köszönik, hogy zenélhet-
nek! 
Szimpatikus csapat, szimpati-
kus zene, szimpatikus hozzáál-
lás a világ dolgaihoz! Köszönjük 
mi is!

Tóthárpád F.

Az első tíz év
Október 6-án nyitották meg (nov-
ember 2-ig tart nyitva) Bráder 
Tamás Gusztáv jubileumi kiállítá-
sát Tíz év a festészetben címmel. 
Barátok, ismerősök gyülekeztek az 
Írottkő Hotelben, közülük többen 
már találkozhattak a bemutatott 
alkotásokkal. A tárlatot – mint tíz 
esztendővel ezelőtt az elsőt is – Bő-
sze Éva nyitotta meg. A  ráhangoló-
dást is Bősze Éva versei és Csuka 
Ivett fuvolajátéka segítette. 
A képek nagy többsége olajjal 
készült. A fő falon nagyméretű 
vásznak sorakoznak, mindegyiken 
megjelenik a víz, a tenger. A másik 
falon sokszínűbb a válogatás. Ve-
gyes kép tárul elénk, különösen, ha 

az absztrakt festményeket szemlél-
jük. Az évszámokat figyelembe véve 
látható az irány, ami felé Bráder 
Tamás Gusztáv halad. Az erős mély 
színek lágyabbak, pasztellesebbek a 
fiatalabb képeken. A formavilág, a 
témák is változatosabbak. A tájké-
pek bűvölete lecsendesedni látszik. 
A főfalon elhelyezett képek inkább a 
múltat idézik, a jövő a letisztultabb, 
de „nagyvonalúbb” megfogalmazá-
sok, ecsetkezelések felé mutat.  
„Az idő múlásával én is változok, 
és ez az alkotásaimon látszik. Nem 
egyszerű a modern festészet, és a 
realista festészetem is napirenden 
marad” – mondta Bráder Tamás 
Gusztáv, amikor a következő tíz 
esztendő terveitől faggattam. 

TáF.
Fotó: Gódor József

Nèmetül jòl beszèlő 
munkatàrsakat keresünk 

a Mönichkirchen/Mariensee-i 
Síkölcsönzőnkbe.

2018.dec-2019.màrc. időszakra.

Rövid Önèletrajzokat a 
sport.kirchschlag@pichergmbh.at  
e-mail címre vàrjuk.

Tovàbbi Info:
  +36 30 5337 028
  +43 676 8878 0797
  +43 2646 3477 262
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Nara Thai Massage
KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / off en Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00

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

Traditional Healthy Massage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hámori Luca az olimpián
Október 6-án kezdődtek meg Bu-
enos Airesben a 3. nyári ifjúsági 
olimpiai játékok. Az október 2-án 
indult 16 fős magyar atlétacsapat 
vezetője Lengyák György utánpót-
lás szakági referens.  
Az olimpiát október 6 – 18. idő-
pontban mintegy négyezer sportoló 
részvételével rendezik meg Argen-
tína fővárosában. Magyarország 32 

sportág közül húszban összesen 79 
versenyzőt delegált. Vas megyéből 
három fő a résztvevő: Doma Bene-
dek és Rajczi Bianka kalapácsvetők 
a Szombathelyi Dobó SE színe-
iben. A delegáció tagja Hámori 
Luca, a Kőszegi Fitt-Boksz ÖE 17 
éves ökölvívója, aki a NOB buda-
pesti világbajnokságon nyújtott 
teljesítménye alapján érdemelte 

ki az olimpiai részvételt. Október 
15. a selejtező mérkőzések napja, 
az érmeket a zárónapon adják át.  
Drukkoljunk Lucának! „Ne az an-
gol lánnyal legyen az első meccs, 
mert akkor fényesebb lehet az 
érem” – mondta bizakodóan a te-
hetséges sportoló.  
Lengyák György az atlétikában 
elért edzői eredményeiért tavaly 
Szombathelyen Életmű Díjat ka-

Az UFC Kőszeg kézilabda szak-
osztály augusztusban nyári tábort 
szervezett a Balog iskola új sza-
badtéri pályáján illetve sportcsar-
nokában 30 gyermek részvételével. 
A szakosztály minden szakképzett 
edzője Nagyné Fülöp Rita, Fülöp 
Zita, Kondics Petra, Nagy Viktória, 
Táncsics Péter, illetve a most csat-
lakozott Pászner Benedek nagyon 
fegyelmezett és felkészült edzése-
ket tartott. A vezetés (Bakos Erzsé-
bet, Gosztonyiné Maczalik Hajnal-
ka, Nagy József) megteremtette a 
minőségi feltételeket. Visszajelzé-

Várják a kézilabdázókat
sek alapján egy nagyon jó tábort 
sikerült összehozni. 
Várjuk csapatainkba fiúk és lá nyok 
jelentkezését 7-15 éves korig, akik 
szeretnének a kézilabda alapja-
ival megismerkedni. Jelentkezni 
Gosztonyiné Maczalik Hajnalkánál 
+3630/5609-141 és Nagy József-
nél +3620/4586-297 lehet. 
A táborozást segítették: Balog isko-
la, Arany Strucc Étterem, Kékfény 
Étterem és Pizzéria, Stella fagyizó, 
Kercselics Bt.

 UFC Kőszeg Kézilabda
Szakosztály 

pott. Harminc éve telepedett le 
a városban, gyorsan ismert lett a 
háztartási gépszerelő szakmában. 
1989 szeptemberében már Moldo-
ványi Áron két bajnoksági győzel-
mével indította el kőszegi atlétikai 
sikeres éveit. Ettől kezdve lett egy 
„mezei” edzőből harminc év mun-
kájával a Magyar Atlétika utánpót-
lás sikerkapitánya.

 Kiss János
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Domonkos nővérek – 150 év küldetés
Október 12 – 15. között örömmel gyűltünk ösz-
sze itt, Kőszegen, Kongregációnk bölcsőjénél, 
ahol 150 évvel ezelőtt, 1868. október 15-én 
tíz elszánt fiatal lány kezdte meg Isten és az 
emberek szolgálatát domonkos szerzetesnővér-
ként. Hisszük, hogy az ő bátor lépésük a közös-
ség alapítására Isten hívására adott válasz volt, 
hogy ez a kezdeményezés az Úrtól származott, 
hiszen a kezdeti idők szegénysége és betegségei, 

negyven év szétszóratás után most ismét él és 
virágzik Magyarországon a domonkos nővérek 
apostoli kongregációja, 
és immár huszonöt éve, 
hogy a kőszegi intézmé-
nyünkben is újra működ-
hetünk.
Pénteken 11.00 órakor 
a hálaadásunkat püspö-
ki szentmisével kezdtük, 
és az ünnepségsorozatra 
barátainkat, ismerőse-
inket, mostani és régi 
tanítványainkat is meg-
hívtuk: ÷…hogy a ne-
künk jutott kegyelemért 

sokak ajkáról szálljon fel hála a nevünkben.”  
2 Kor 1, 11b 
Pénteken a Jurisics-várban Küldetés és gyü-
mölcs címmel színdarabot mutattak be színját-
szó diákjaink. Az első jelenet a grazi D’ Azula 
családhoz kalauzolt el bennünket, akiknek mind 
az öt gyermekük domonkos szerzetes lett, kö-
zülük hárman az alapító nővérek között szere-
pelnek. Hozzájuk csatlakozott később a negyedik 

lánytestvér is. A történetben 
aztán követhettük, amint az 
elvetett mag szárba szök-
ken, a ház mellé templom 
és iskola épül, elemi, polgári 
és tanítóképző, újonnan ala-
pított házak születnek, aztán 
mindez egy csapásra elvész. 
Nem vész el azonban a re-
mény a kommunizmus idején 
élt nővéreink és a titokban 
hozzájuk csatlakozott lányok 
szívéből. És ez a remény győ-
zött: 1990-ben Hódmezővá-
sárhelyen, ’91-ben Szombat-
helyen újraindult a közösségi 

élet. Különösen nagy öröm volt számunkra, hogy 
a színpadon megjelenített nővéreink közül né-

hányan a közönség soraiban ültek, és az előadás 
után boldogan köszönthették az őket játszó gye-
rekeket. 
Azután egykori tanítóképzős diákunk, az iskola 
újraindulásától velünk szolgáló kolléganőnk és 
az első évfolyamban végzett tanítványunk visz-
szaemlékezéseit hallgatunk meg, s Vivian Boland 
OP előadása hangzott el a domonkos nevelésről.
Szombaton az alapítástól az újraalapításig cím-
mel tartottunk domonkos konferenciát Szom-
bathelyen, ahol kongregációtörténeti előadá-
sokat hallgathattak az érdeklődők, és ennek a 
rendezvénynek keretében került bemutatásra 
kongregációtörténeti kiadványunk.
Vasárnap délután a Kőszegi Vonósokkal és az is-
kola kis énekkarával ismét együttműködve adtak 
koncertet hangszeren játszó, éneklő nővéreink. 
Végül a kőszegi temetőben nyugvó nővéreink, 
köztük az alapító nővérek sírjánál imádkoztunk, 
megköszönve az ő hűségüket, amelyre mint szi-
lárd alapra mi is ráépülünk, és egyben közben-
járásukba is ajánlva jelenünket, jövőnket.

Teréz nővér

Negyedszázad
Kőszegen, a Gyöngyös utca 2. alatt 1868. ok-
tóber 15-én „kezdték el a szerzetesi életüket 
az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent 
Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregá-
ciójának első nővérei”. Erről szól a ház falán 
elhelyezett emléktábla. A 150 évért hálát adó 
megemlékezésen Petra nővér és Hedvig nővér 
helyezte el a tisztelet koszorúját. Huber László 
a történelmet idézve elmondta, hogy „itt műkö-
dött az anyaház mellett az ország egyik legna-
gyobb tanítónőképző intézete, amelyhez elemi 
iskola és polgári iskola, valamint gyakorlóiskola 
is tartozott, hamarosan tanárképzést és kántor-
képzést is nyújtott”. 
A városvezető szavai szerint 1994-ben képvi-
selőként támogatta, hogy az egykori Kossuth 
iskola – az eredeti tulajdonosának visszaadott 
– épületében elindulhasson az Árpád-házi Szent 
Margit Általános Iskola. Az akkori képviselők 10 
igen, 2 nem és 5 tartózkodás mellett fogadták el 
a javaslatot. Az 94/95-ös tanévtől kezdődött el, 
illetve folytatódott az – államosítás időszakában 
megszüntetett – egyházi oktatás. Huber László 
polgármester felhívta a figyelmet a tulajdon visz-
szaadását erősen támogató, 1994-ben hivatal-
ban lévő Básthy Tamásra. Az akkori polgármester 
az emléktábla leleplezését a hátsó sorokból fi-
gyelte, de taps kíséretében a középpontba került.
Az újraindítás negyedszázadát ünneplő iskola 
dísztermében felavatták Mészáros Szabolcs D’ 
Azula családról készített festményét. Öt gyer-
mekük lett domonkos, közülük hárman voltak 
Kőszegen az alapító nővérek. 

KZ
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Friss hírek Kőszeg honlapján
Örvendetes, hogy megújult város-
unk honlapja (www.koszeg.hu), így 
kettévált az érdeklődők számára, 
hogy turistaként, vagy helyi érdek-
lődőként látogatja valaki az oldalt. 
A helyieknek szóló részben továbbra 
is tájékozódhat a kedves Olvasó az 
aktuális városi programokról és ese-
ményekről, az önkormányzat hírei-
ről. Azért is érdemes a városi honla-
pot – talán nap mint nap – nyomon 
követni, mert így a közösségi mé-
diában, vagy más helyeken sokszor 
pontatlanul megjelenő információk 
helyett hiteles híreket talál látogató. 
Minden nap újat és aktuálisat. 
Megtartották az „Új kőszegi hon-
lappal most Ön is nyerhet!” akció 
sorsolását a szeptember végéig 
beérkezett véleményt nyilvánítók 

között. Egy palackot nyert Kőszeg 
város borából Bodor Józsefné Ma-
rianna kőszegi olvasónk. Két – a 
Jurisics várba szóló – belépőjegy 
tulajdonosa lett Juhász Róbert 
kőszegi olvasó. Három karabinert 
nyert a Holdfényliget Kalandparkba 
Németh Lászlóné Kőszegről, míg 
Tóthné Éva alföldi vendég négy be-
lépőt a most nyíló Kőszegi Paintball 
Arénába. A fődíjat, a 2x5 belépőt a 
Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpontba és a Chernel 
kert madárvédelmi állomásra Tilhof 
András és Molnár Attila nyerte meg 
Kőszegről, illetve Budapestről.  
Mindenki nyertes, aki a közeljövő-
ben keres majd programot vagy 
bármilyen közérdekű információt a 
megújult kőszegi honlapon.

Sportfotók
Október 15-től Hemző Károly 
sportfotóit tekintheti meg a látoga-
tó a Jurisics vár lovagtermében. 
Legendás fényképész, aki legendá-
kat fényképezett. Nemcsak az iko-
nikus Puskást és az Aranycsapatot, 
de Papp Lacitól Gyarmati Dezsőn 
át Balczó Zoltánig szinte mindenkit 
megörökített, aki a magyar sport 
fantasztikus évtizedeiben a csúcsra 
jutott. 
Hemző 1952-ben szerződött a 
Honvéd SE-hez, a legfontosabb 
hazai sportklubhoz hivatásos fo-
tográfusként. Ekkor a Helsinkiben 
rendezett olimpián taroltak baj-

nokaink: 12 sportágban, illetve 
szakágban összesen 16 arany-
érmet szereztek. A fociban pedig 
a magyarok góljaitól rettegett a 
nagyvilág azokban az időkben. A 
világ persze korántsem volt idilli 
az 50-es és 60-as években. Hemző 
képei áttételesen erről is beszélnek. 
Sokszor a pillanaton túlmutató lát-
ványokat rögzítette a fényképeivel. 
A küzdelmet, a bajtársiasságot, a 
győzelem mámorát, a veszteség 
lesújtó keserűségét, a csalódást és 
csalást, meg a test és lélek gyönyö-
rű harmóniáját. S mindezt a maga 
módján, sajátos stílusában tette.
Az összeállítást a lovagteremben te-
kinthetik meg az érdeklődők az év 
végéig hétfő kivételével naponta. 

Figyelem!
Tisztelt kisgyermekes családok, anyukák, apukák, nagyszülők!
Örömmel értesítjük, hogy várhatóan 2018. november 5-től megnyitja 
kapuit a kőszegi Család és KarrierPont, ahol kisgyermekes családok ve-
hetik igénybe szolgáltatásainkat! Lesz játszókuckó, ameddig anya tanul. 
Tanácsadás, előadások baba-mama, munka és sok más témában. Család 
és KarrierPont Kőszeg címe: 9730 Kőszeg, Dózsa György u. 24. (Kőszegi 
Szociális Gondozási Központ) Megvalósítók: Fő pályázó: Pro Novum Inno-
vációs Egyesület, konzorciumi partner: Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház. (EFOP-1.2.9-17-2017-00040: Család és KarrierPont Kőszeg).

Telekommunikációs 
területre keresünk
MUNKATÁRSAT,
betanított munkára 
Kőszeg és környékéről.

Munkavégzés helyszíne: változó 
Elvárások: – B kategóriás jogosítvány

Jelentkezni lehet a 06-20/923-4307-es 
telefonszámon.

Tudás szelleme Kőszegen
Október 30-án az iASK szimpó-
ziumot tart a Zwingerben, az ese-
mény házigazdája Kondor Katalin.
A FESTETICS REJTÉLY
10.45 óra: Szathmáry Eörs: Imre 
Festetics:„Theoria cum praxi” a ge-
netika eredete.
11.30 óra: Szabó T. Attila: A gene-
tika kialakulása Festetics birkáitól 
Mendel borsóin át Bateson csirkéig.
15.00 óra: iASK kutatások audio-
vizuális prezentációi.

HANKISS KŐSZEGEN
Könyvbemutató és beszélgetés 
Hankiss Elemér örökségéről.
A Magyar Tudomány Hankiss Ele-
mér különszámának bemutatója. A 
Helikon Kiadó Hankiss Elemér em-
lékkönyvének bemutatója. Hankiss-
impressziók
18.30 óra: Szellemi kalandozás és 
séta Hankiss Elemérrel a Zwinger-
től a Festetics Palotába, Vecsei Már-
ton vezetésével.
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Programajánló
Október 18. 17.00 Élményeim Amerika 11 nemzeti parkjá-

ban – Simon Attila fotográfus előadása és az „Amit 
lát mindenki, és nem lát senki” című kiállításának 
megnyitója a Bechtold istván Természetvédelmi Láto-
gatóközpontban.

Október 28.   15.00 Őrségi Református Egyházmegye Ünnepi 
Reformáció Istentisztelete a lovagteremben.

November 3.  Horvát Nap a lovagteremben
November 6.  Királyi Városnap 
November 9.  Őszi rajzpályázat eredményhirdetése Jurisics vár 

Bástya Galéria
November 10. XV. Borbál
November 13. 10.00 és 13.30 Gyermekszínházi Bérlet – Soltis 

Színház: A két testvér

Könyvtári hírek
Október 18. (csütörtök) 17 órakor Ilon Gábor régész várja a diákokat,  
A késő bronzkor embere – az első európai egység – „isteni ková-
csok”, jelek és jelképek,  a pénz őse című előadására.
Október 27.  (szombat) 10 óra Diakuckó óvodásoknak és kisiskolásoknak
Október 31. (szerda) 10 óra Baba-mama játszóház
November 5. (hétfő) 17 óra Agykontroll-klub az 1. emeleten, Kézi-
munka-kör a 2. emeleten.

A könyvtár nyitvatartása:
Október 13. szombat munkanap         8.30-16.00
         23. kedd Nemzeti ünnep munkaszüneti nap Zárva
November  1. csütörtök Mindenszentek munkaszüneti nap Zárva
     2. péntek pihenőnap   Zárva
     3. szombat    Zárva
      5. hétfő          8.30-16.00
               10. szombat munkanap        8.30-16.00

Kőszegi Ősz 2018.
A Natúrpark Ízei – Orsolya-napi Vásár
Kőszeg, 2018. október 20-21-22. 
Gesztenyesütés, kürtőskalácssütés, borkóstoló, a Natúrpark termékei-
nek kóstolója és vására, kézműves vásár, szabadtéri főzés, főzőverseny

OKTÓBER 20. SZOMBAT
Tájnapi séták az Írottkő Natúrparkban
Vásárkezdés

OKTÓBER 21. VASÁRNAP
Jurisics vár: 14.00 óra – Vadrózsa Népdalkör

14.30 óra  – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Tulipánt Zenekar
16.00 óra – Gulyás László Vándormuzsikus MÁTYÁS MESÉK c. 

gyermekműsora
16.45 óra  – Cirákulum

Fő tér: 14.00 óra – Kőszegfalvi Nemzetiségi Énekkar és Maitz József
14.30 óra  – Bozsoki Dalárda
15.30 óra  – Cimbali Band Gipsy Fusion
17.00 óra  – Zsidányi Tamburások és a Čakavci Horvát Nemzeti-

ségi Tánccsoport

OKTÓBER 22. HÉTFŐ
Jurisics vár: 14.00 óra – Berecz András 

15.00 óra  – Díjátadások: főzőverseny, és „Ízek az Alpokaljáról”
16.00 óra  – Kőszeg Város Fúvószenekara

Fő tér: 14.00 óra – Galagonya Énekegyüttes
15.00 óra  – Langaléta Garabonciások: Háry János, avagy a na-

gyot lépő obsitos 
16.30 óra  – Fonó Zenekar

Orsolya napi főzőverseny
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház Kőszegen, 

a CIVIL ÍZEK UTCÁJÁBAN (Diáksétány)
2018. október 21-én és október 22-én (vasárnap-hétfő) 

9.00 órától ORSOLYA NAPI FŐZŐVERSENYT szervez 
civil szervezetek részére. Délben kóstoló!

A megmérettetésre sok szeretettel várjuk a natúrpark települések 
vállalkozó kedvű civil szervezeteit, képviselőit. 

Az értékelésnél elsőbbséget jelent a jellegzetes, helyi ételek elkészítése!

Jó minősítésű gasztronómiai fesztivál.
A Nyugat-Dunántúl kiemelt rendezvénye!

Laki kertigép

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

Husqvarna, Stihl, McCulloch, 
Partner, Makita, 

Alko és minden kínai 
motorfűrész javítása.

Minden típushoz 
minőségi 

vezetőlemez, 
lánc forgalmazása.

Kiváló minőségű amerikai 
láncolaj és 2 ütemű olaj.

Hibás, üzemképtelen, 
akár hiányos 
motorfűrészét 
gépvásárlás 
esetén 
helyszínen 
beszámítjuk.

21
33

43
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Anyakönyvi hírek
Házasság: Horváth Dzsenifer – Biró Renátó, Udvarhelyi Gina – 
Schrott Balázs Attila, Hajdu Bernadett – Fitos Richárd, Leiner Ágnes 
Lilla – Svajda Gábor, Prékopa Jázmin – Papp András, Eső Ildikó – 
Horváth Zoltán.

Halálozás: Horváth Ferencné szül. Kiss Gizella Irma, Reményi Tiborné 
szül. Szij Márta Rozália, Nagy István Józsefné szül. Bogyai Jolán Márta.

A Királyi Városnap Ünnepe Kőszegen
2018. november 3–11.
2018. NOVEMBER 3. szombat:
10.00–12.30 A történelmi Városháza és a Szabad Királyi Város 

évszázados emlékeinek bemutatása
    (Jurisics tér 8., Söptei Imre, a levéltár főmunkatársa)
10.00–12.00  Királynapi ingyenes vezetés a Hősök tornya és 

Tábornokház céhes és kézműves kincseihez 
                          (Jurisics tér 6. Belépőjegy megváltása mellett, vezetés 

10 órakor és 11 órakor).
11.00–11.20  A Kőszegi Tornyosok köszöntője a Hősök tornyá-

ból
14.00–17.00  Királynapi ingyenes látogatás a Jurisics várban: 

a vármúzeum, és benne Kőszeg város jelvényeinek 
bemutatása

17.00–  Mészáros György és tanítványai – kiállítás megnyi-
tó a Hotel Írottkő aulájában 

14.00–20.00  Kőszeg Szabad Királyi Város borának bemutatá-
sa (kísérő muzsika mellett), Jurisics-vár

14.00–20.00  KIRÁLYNAPI BORTÚRA KŐSZEGEN
 A Kőszegi Borászok legkiválóbb boraikkal fo-

gadják a vendégeket:
•	 Frank Borászat, Gáspár Szabolcs, Jagodics Pincé-

szet, Kampits Családi Pince és a Mándli Borház –  
Jurisics vár, Elővár

•	 Láng Pincészet – Borok háza, Várkör 54.
•	 Stefanich Pincészet – Borárium, Rajnis u. 1., a 

Szent Jakab-templommal szemben
•	 Tóth Pincészet – Borudvar, Rákóczi u. 6. (18.30 

órakor: 2,5 órás Tóth Borkóstoló bejelentkezéssel)

18.00–20.00   A Nagy Háború Képei – Kőszeg Város Koncert Fú-
vószenekarának koncertje a harcokat lezáró padovai 
fegyverszünet 100. évfordulóján, beszédet mond Do-
hos László ezredes, nyugalmazott főkarmester 

 (a belépés díjtalan, helyszín: Dr. Nagy László EGYMI)

2018. NOVEMBER 4. vasárnap:
14.00–17.00  Királynapi ingyenes látogatás a Jurisics várban, 
 a vármúzeum, és benne Kőszeg város jelvényeinek be-

mutatása (vezetés: 14.00 és 15.30 órakor) 
15.00–16.30 Szent Márton legendái és emlékezete Kőszegen 

– Városnéző séta Orbán Róberttel, a Szent Márton 
Egyesület vezető munkatársával (indulás: Fő tér 2, 
Tourinform elől)

Szent Márton-napi Libalakoma számos kőszegi étteremben 
(részletek: www.koszeg.hu)

2018. NOVEMBER 6. kedd:
A KIRÁLYI VÁROSNAP ÜNNEPI PROGRAMJAI

9.00–  Corvin Mátyás és Nyugat-Pannónia: Kőszeg-
Bécsújhely-Bécs, történelmi emlékülés 

 Ünnepi képviselő-testületi ülés, köszöntések, kitünte-
tések (részletek: www.koszeg.hu)

2018. NOVEMBER 10. szombat:
10.00–12.00  Kőszeg Szabad Királyi Város évszázadai – ingye-

nes városnéző séta Kővári Lajossal (indulás: Fő tér 2., 
Tourinform elől) 

 9.00–16.00  Őz-kút túra – úton a mamut fenyő mellett, az Ól-
modi erdőbe (vezeti: Hegyvári Ferenc, indulás: Fő tér 
2., a Tourinform elől)

14.00–16.30  e-Monster-roller Városnézés és Hegymustra 
                       (indulás a Tourinform elől, 5.000 Ft/fő, bejelentkezés: 

30/600-6303)
Du.   Szent Márton lampionos felvonulás az Árpádházi 

Szent Margit Általános Iskolától (www.koszeg.hu)
18.30–     XV. Kőszegi Borbál a Kőszegi Borbarát Hölgyek 

szervezésében, Jurisics vár
18.30–21.00 Szent Márton napi borkóstoló a Tóth Pincészetben

Szent Márton-napi Libalakoma számos kőszegi étteremben
(részletek: www.koszeg.hu)

2018. NOVEMBER 11. vasárnap:
Szent Márton napi búcsú Kőszegfalván, Ólmodon és 
 Gyöngyösfaluban
10.00–12.30 e-Monster-roller Városnézés és Hegymustra 
                        (indulás a Főtéri Tourinform elől, 5.000 Ft/fő, beje-

lentkezés: 30/600-6303)
14.00–16.00  Ingyenes vezetés a 400 éves Szent Imre-temp-

lom tiszteletére (Jurisics tér, Kővári Lajos)
14.00–16.00  Kitekintés a 400 éves Szent Imre-templom kö-

zépkori tornyából
Szent Márton-napi Libalakoma számos kőszegi étteremben

(részletek: www.koszeg.hu)
Követő program: 2018. november 14. 
18.00 Márton-napi újbor kóstoló – Jurisics vár lovagterem

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Boksz: Lakotár Hanna sikere
S p a ny o l o r s z á g b a n , 
Castellón de la Plana 
városában rendezték a 
Boxam Femenino nem-
zetközi női ökölvívó 
tornát (09.28 – 09.30). 
A magyar válogatott 
tagjaként Lakotár Han-
na, a Fitt-Box Ökölvívó 
Egyesület versenyzője, is 
részt vett a 3 napos ver-
senyen. Hanna mindhá-
rom spanyol ellenfelét egyhangú pontozással múlta felül: a dallamos nevű 
Naira Leon Harot, Miranda Reveron Rodriguezt és Tania Medina Ramost. A 
dícséretes teljesítmény jutalmát a torna aranyérme jelentette.

Fitt-Box arany a junior OB-n

Gyöngyös adott otthont az idei Junior Ökölvívó Országos Bajnokságnak. 
Lukács Tifani (48kg büki szakosztály), Pesti Gabriella (60kg), Milos Mátyás 
(66kg) és Farkas Richárd (80kg büki szakosztály) képviselte a Fitt-Box 
egyesületet. Hárman döntőt vívhattak: Lukács Tifani arany, Pesti Gabriella 
és Farkas Richárd ezüstéremnek örülhetett. Milos Mátyást a későbbi baj-
nok búcsúztatta. Pesti Gabriella döntője a bajnokság legjobb női mérkőzé-
se különdíjat is kiérdemelte.
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Kosárlabda: Elrajtolt a megyei

Október 9-én a kőszegiek mérkőzésével elrajtolt a kosárlabda megyei 
(Szombathely Város és Városkörnyék Bajnoksága) bajnokság. 12 csapat 
nevezett, akik körmérkőzéses formában oda-visszavágós rendszerben 
döntik el az alapszakasz sorrendjét. Az első nyolc az NB I-hez hasonló, 
de két nyert mérkőzésig játszó play-offal jutnak el az elődöntőig. A többi 
helyezést kuparendszerben döntik el a csapatok. Az első nyolc hely végső 
sorrendjéről döntő mérkőzéseket május 31.-június 1-én egy rendezvény 
keretében játsszák le.
A Kőszegi SE október 10-én kezdte meg a sorozatot. Hazai pályán fogad-
ták a Celldömölk csapatát. Az első negyed után még vezettek a kőszegiek. 
Barabás Krisztián 11 pontot termelt. A második negyedben elkapkodott 
támadások miatt elhúzott az ellenfél. A záró negyed elején sikerült 10-en 
belülre kerülni. Felcsillant a remény, de a fordításhoz az igazi átütő erő 
hiányzott.

Eredmények: 1. forduló Kőszegi SE-CVSE Vulkán Fürdő 48:58 (15:13, 
5:19, 12:18, 16:11).

Pesti György emlékére

Csapattársai tovább ápolják a kőszegi tekecsapatban hosszú éveken át 
jelentős szerepet játszó sportoló emlékét. 120, vegyes gurításos verseny-
nyel tisztelegtek előtte. 84-en próbálták megnyerni a három kategória 
valamelyikét. Mersics-Pesti Boglárka a nők, Bagi Imre az igazolt férfiak, 
Sebestyén Zoltán az amatőrök versenyében győzött.

Labdarúgás: Szomorú szeptember
A Király SzE ellen elbukott mérkőzés rémálomszerű sorozat első epizódja 
volt. Négy újabb súlyos vereség követte. Ijesztő az öt meccsen kapott 29 
gól, miközben a támadók csak Vépen voltak eredményesek, ott is ötgólos 
hátránynál sikerült szépítő találatokat bevinni. A súlyos vereségsorozatra 
az sem mentség, hogy az ellenfelek a pillanatnyi élmezőny csapatai voltak. 
A KFC messze került a bajnokság előtt megfogalmazott céloktól. Papíron 
könnyebb ellenfelek jönnek, de az eddig mutatott teljesítmény alapján az 
alsóház csapatai ellen is fel kell kötni a nadrágot. Akaraterőből, elszánt-
ságból több kell, hogy a szeptemberi csúfságokat feledtesse az együttes.

Eredmények: 5. forduló Kőszegi FC-Egyházasrádóci SE 0:7 (0:2), 6. 
forduló: CVSE Vulkán Fürdő-Kőszegi FC 6:0 (1:0), 7. forduló: Kőszegi 
FC-Vép VSE 2:6 (0:4), gólok: Réti, Prán, 8. forduló Körmendi FC-Kő-
szegi FC 5:0 (3:0). 

Nagyon fut a szekere a kőszegfalvi csapatnak. Egy mérkőzésük elmaradt 
(szeptember 16-án Gersekarát ellen), így a 8. forduló után csak második 
helyen állnak a tabellán, de a vesztett pontok terén ők a legjobbak. Hibát-
lan a mérlegük. Nemeskolta ellen ugyan két gólt is kaptak, de az ellenfél 
ötgólos hátránynál talált be először. Az Újperint elleni meccs is eldőlt a fél-
időig. Toronyban ellenben éles mérkőzést játszottak a kőszegfalviak. Csak 
a 80. percben sikerült bevinni a győztes találatot. A 40 éves Slankovits 
Oszkáron nem fog az idő: 14 találattal vezeti a bajnokság góllövő listáját. 

Eredmények: 5. forduló: Kőszegfalvi SE-elmaradt, 6. forduló: Nemes-
kolta KSK-Kőszegfalvi SE 2:7 (0:4), gólok: Pintér (4), Slankovits (3), 
7. forduló: Kőszegfalvi SE-Újperint SE 5:0 (3:0), gólok: Slankovits (2), 
Horváth (2), Németh, 8. forduló Torony KSK-Kőszegfalvi SE 1:2 (1:1), 
gólok: Mihácsi, Slankovits.
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Jubileumi CityCross
Múlik az idő: mint-
ha most lett volna, 
hogy a Kőszegi 
Kerékpáros Egye-
sület először szer-
vezte meg a város 
utcáin, lépcsőin és 
a mesterségesen 
épített akadályo-
kon át a „városi 
terepversenyt”. A 
rendezvény idén 
jubilált: 10. alka-
lommal szólította 
versenybe a kerék-

párosokat erre a különleges megmérettetésre. A felvezetésként szomba-
ton (szeptember 22.) a jövő bicajosai próbálhatták ki magukat a pályán 
az egész kicsiktől a 12 évesekig. Vasárnap a harangszóra aztán elrajtolt 
a 10. Perfect Change-Metex’05 CITYCROSS KŐSZEG mezőnye. 69 ver-
senyzőnek volt értékelt teljesítménye. Hét kategóriában hirdettek győztest. 
Az abszolút verseny élén Prájczer Péter a KTM Teszt-Team versenyzője 
végzett. 12 kört teljesített 1:09:45 alatt. A második helyezett, a kőszegi 
Ábrahám Gergely 27 másodperc hátránnyal követte. A harmadik helyen a 
veszprémi, Zoboki Péter ért célba. A hölgyeknél Vitkovics Vanda győzött, a 
kőszegi Kiricsi Andrea harmadik lett.

Eredmények: abszolút 1. 3. Zoboki Péter 12 kör 1:11:25. Kategóri-
ánként a legjobb kőszegi eredmény: női ifjúsági nem indult kőszegi, 
női 2. Kiricsi Andrea (KKE AlpokCycles) 9 kör 1:13:39, férfi ifjúsági 
2. Fekete Gellért (Kőszegi Triatlon és Úszó Klub) 10 kör 1:10:19, férfi 
felnőtt 1. Ábrahám Gergely (Kőszeg) 12 kör 1:10:12, férfi master I . 
1. Prájczer Péter (KTM Teszt-Team) 12 kör 1:09:45, férfi master II 1. 
Horváth Balázs (Kőszeg) 11 kör 1:10:42, freeride 1. Maitz Balázs (KKE 
AlpokCycles) 11 kör 11:18:53.

DIÁKSPORT

Atlétika csapatbajnokság

Az általános iskolások között a Balog iskola és a gyöngyösfalui Dr. Tolnay 
iskola, a középiskolások között a Jurisich gimnázium képviselte a kőszegi 
körzetet október 1-jén, a megyei atlétikai Ügyességi Csapatbajnokságon. 
A gimnázium folytatta a tavalyi egyéni diákolimpián elért sikereit. A fiúk 
három számban is a dobogó legfelső fokára állhattak, de további négy 
csapatuk ezüstérmet szerzett. A győztes csapatokat meghívták az ország 
legjobb 12, illetve a váltót a legjobb 16 középiskolás csapata közé. A me-

zőny ismeretében a távolugrók és a svédváltó komoly reményekkel várja 
a november 21-ei országos döntőt. Az általános iskolák mezőnyében a lá-
nyoknál a Balog iskola magasugrói ezüst, távolugrói bronzérmesek lettek. 
Gyöngyösfalu súlylökői a dobogó harmadik fokára álhattak.

Dobogósok: általános iskolák (III-IV. korcsoport) leány magasugrás 2. 
Balog 123 cm-es átlag, távolugrás 3. Balog 4,17 m, súlylökés 3. Tolnay 
7,09 m, középiskolák leány diszkoszvetés 2. Jurisich 17,98, svédváltó 
(100-200-300-400) 2. Jurisich 2:42,3, 4x800 m 2. Jurisich 11:36,2, 
fiú távolugrás 1. Jurisich 6,13 m (A csapat tagjai: Pethő Márton 6,64, 
Pászner Benedek 6,25, Windisch András 6,07, Iker Flórián 5,56, Né-
meth Szabolcs 5,55), gerelyhajítás 1. Jurisich 35,61 m, (A csapat 
tagjai: Pászner Benedek 39,20, Fekete Gellért 38,16, Pethő Márton 
34,62, Kővári Bence 30,47, Al-Rashet Hamza Ahmed 29,38), 
svédváltó 2:03,9 (A csapat tagjai: Kovács Máté, Pászner Benedek, Pe-
thő Márton, Sárközi Dominik), súlylökés 2. Jurisich 9,98 m.

Kőszegi atléták sikerei

Atlétika szakosztály és megfelelő minőségű atlétikai pálya híján, a sportág-
gal versenyszerűen foglalkozó kőszegi fiatalok szombathelyi egyesületeknek 
szállítják a sikereket. Szekszárdon, az Országos Váltóbajnokságon hat kő-
szegi atléta járult hozzá a Haladás és a Szombathelyi Sportiskola váltóinak 
sikeréhez. A Haladás 4x400 m-en ezüstérmes junior váltójából Ecker Tamás, 
Pethő Márton és Sárközi Dominik is kőszegi diák. A 13 éves lányoknál a 
Szombathelyi Sportiskola váltóiban Róka Bora és Iker Natália két éremnek 
is örülhetett. Ecker Dávid a serdülő4x100 méteres váltóval szerzett bronzér-
met, s 4x300-on is csak egy helyezés hiányzott a dobogóhoz.
Ecker Dávid a Diákolimpián 300 m-en elért 36,81-es idejével meghí-
vót kapott korosztálya válogatottjába. Győrben Csehország, Horvátország, 
Szlovénia és Szlovákia ellen képviselhette Magyarországot. A viadalon 
37,18-as idővel 7. helyen zárt.

Sikeres nyár Tihanyiéknál
Három különböző csapatban is eredményesen szerepelt a 13 éves tenisze-
ző, Tihanyi Luca. Tagja volt a Nemzeti CSB második osztályában ezüstér-
mes Sabaria TC csapatának. Hibátlan sorozattal segítette bajnoki címhez 
a burgenlandi Einsteiger Osztályban a az UTC Oberwart együttesét. A tar-
tomány U14-es leány bajnokságában a Sport Hotel Kurz Oberpullendorf 
színeiben harmadik helyen zártak. Egyéniben itt is veretlen maradt. A 
bajnoki cím is hajszálon múlt: Legfőbb riválisuk ellen a döntő párost, új 
osztrák partnerével, mindössze 2 ponttal bukták el. Egyéni versenyt nyert 
Hagenbrunnban, Weitraban, Bad Eisenkappelben, Zwettlben és Grazban.
Testvére a 15 éves Levente a Sabaria TC-vel az NB III. harmadik helyén 
végzett. A burgenlandi másodosztályú csapatbajnokságban is bronzérmes 
lett a Sport Hotel Kurz Oberpullendorf játékosaként. Hibátlan egyéni mér-
leggel segítette csapatát.

Atlétika csapatbajnokság
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