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A szelektív gyűjtés
új szállítási időpontjai
V Á RO SHÁ Z A

KŐSZEGEN: 2019. augusztus 19–20–21–22., 2019. szeptember
16–17–18–19., 2019. október 14–15–16–17., 2019. november
11–12–13–14., 2019. december 9–10–11–12.
Minden körzetben a kommunális hulladékgyűjtés napján.

Pályázatok
A Douzelage-körhöz tartozó testvérvárosokkal közösen nyert uniós
pályázati forrásokat Kőszeg Város
Önkormányzata. Az Erasmus+ programhoz „Térségi gazdaság megismerése iskolásokkal” címmel benyújtott pályázat célja, hogy már a
3-4. osztályos általános iskolások eljussanak valós gazdasági vállalkozásokhoz, megismerjék azokat a munkahelyeket, ahol szüleik, illetve más
felnőttek dolgoznak. Kőszeg bevonása mellett szólt, hogy térségünkben
Foglalkoztatási Paktum működik. Az
osztrák (Judenburg) vezetőpartner és
egy bajor járási iskolaszék (FreyungGrafenau) mellett Kőszeg javaslatára
a projekt informatikai fejlesztéseit a
Pannon Egyetem Informatikai Kara
végzi majd el.
A szlovén Douzelage testvérváros
Skofja Loka kezdeményezésére
Kőszeg egy „Európa a polgáro-

kért” pályázathoz is csatlakozott,
melynek témája a generációk közötti párbeszéd, címe „Fiatalok az
idősekért”. A projekt keretében
12 város részvételével szerveznek
nemzetközi találkozókat, az egyiket, várhatóan 2020 augusztusában Kőszegen.
Mindkét pályázat két évig tart,
megvalósításuk idén szeptemberben indul el.

Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú
lakóit születésnapjuk alkalmából:
Fatalin Józsefné Mészáros Margit
ot(99 éves), Horváth Lászlóné Horváth Ilonaát (98 éves).
Személyesen köszöntötte a városvezetés: Hauer Jánosné Prédli Irént
(90 éves), Beczők Jenő Józsefet (90
éves), Veres Mihályné Burián Zsuzsannát (90 éves).

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: szeptember 4.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: szeptember 11.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: augusztus 21.
DR. NAGY EDINA aljegyző: augusztus 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
augusztus 29-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
szeptember 4-én (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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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.
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Megjelenés – terjesztés

Kedves Olvasó! A következő lapszám szeptember 16-án jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

A lomtalanításról
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy az alábbi ütemezés szerint lomtalanítást végez.
Kérik, hogy a lomtalanítás napján reggel 6.00-ig a rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetben a
méretük miatt el nem helyezhető), feleslegessé vált tárgyakat szállító járművel megközelíthető közterületre szíveskedjenek kihelyezni.
Lomhulladékot kizárólag háztartásoktól (lakosságtól) szállítanak el!
Az alábbi hulladékokat NEM veszik át: zöldhulladék – szelektív hulladék
– állati tetem – autóbontásból származó autó alkatrész – építési-bontási
hulladék – lapátos, zsákos hulladék – gumiabroncs – elektronikai hulladék.
Az elszállítás a megjelölt napon 06,00-16.00 óra között történik.
AUGUSZTUS 31. (szombat) – (7,8,9,10 körzetek)
7. körzet: Károlyi M. u., Bercsényi u., Sigray J. u., Rómer F. u., Űrhajósok
útja, Posztó u., Írottkő u.
8. körzet: Velemi u., Rohonci u., Faludi F. u., Tüskevár u., Gyöp u., Deák
F. u., Dr. Ambró Gy. u., Lóránt Gy. u., Kövi dűlő; Posztógyári u.,
Vízmű u.
9. körzet: Gyöngyös u., Árpád tér, Dózsa Gy. u., Malomárok u., Puskapor
u., Auguszt J. u., Bajcsy-Zs. u., Tanítóképző u., Mecséry F. u.,
Meskó u., Sziget u., Kálvária u., Erdő u., Királyvölgyi u.
10. körzet: Felső krt., Munkás u., Lehmann G. u., Bezerédi u., Bertalan
E. u., Ólmodi u., Sörgyár u., Borsmonostori u., Herman O. u.,
Vámház u., Rőti-völgyi u., Borostyánkő u., Lékai u., Kethelyi u.
SZEPTEMBER 13. (péntek) – Kőszegfalva és külterületek (1,2 körzet)
1. körzet: (Gyűjtőpont, vagy a város szállítsa megközelíthető helyre, ill.
lerakóra) Mohás u., Napsugár u., Óház u., Forrás u., Panoráma
körút, Tölgyes u., Ciklámen tér, Felsőerdő u., Festetics u., Arborétum u., Bersek J. u., Szelestey u., Csőszház u., Postásrét u.,
Köböl u., Vaihingen u., Bechtold I. u., Hadik A. u., Gesztenyefa
u., Mélyút, Freh Alfonz u., Szőlőskert u., Szent György u., Szent
Anna u., Kankalin u.
2. körzet: Kőszegfalva, Szombathelyi u., Cáki u.
SZEPTEMBER 14. (szombat) – Belváros és környéke (3,4,5,6 körzetek)
3. körzet: Ady E. u., Várkör, Zrínyi u., Pék u., Hegyalja u., Rajnis u.,
Chernel u., Győry J. u., Városháza u., Jurisics tér, Kelcz A. u.,
Bem J. u., Táblaház u., Schneller u.
4. körzet: Rákóczi F. u., Pogányi u; Fő tér, Kossuth u., Munkácsy M. u.,
Szűk köz, Liszt F. u., Táncsics M. u., Kiss János u.
5. körzet: Temető u., Fenyő u., Diófa u., Hermina u., Szeder u., Park u.,
Szabóhegyi u., Kökény u., Berkenye u., Hunyadi u., Szent Imre
herceg u.
6. körzet: Sánc u., Petőfi tér, Szent Lénárd u., Sáncárok u., Gábor Á. u.,
Forintos M. u., Alsó krt., Kórház u., Téglás köz, Strand sétány
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

X X X I I . É V F O LYA M , 8 . S Z Á M

2019. AUGUSZTUS 12.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Önkormányzati választások 2019. október 13-án
A Kőszeg és Vidéke szeptember 16-án megjelenő számában azon polgármester-, és képviselőjelöltek számára, akik kőszegiek, illetve olyan településeken indulnak, ahol az újság megjelenik (14 falu), lehetőség lesz a programjuk közzétételére.
A feltételek megegyeznek a 2010-ben, illetve 2014-ben megtartott önkormányzati választásokon biztosított lehetőségekkel.
Kérünk minden ajánlás gyűjtését megkezdő jelöltet, hogy erről tájékoztassa az újság szerkesztőségét a kamansn@t-online.hu e-mail címen. Kérjük
megadni a név, telefon, e-mail elérhetőséget, település nevét, Kőszegen
a választókörzet számát is. Ezt követően egy-két napon belül kiküldjük
a tájékoztató levelet, amely tartalmazza azokat az adatokat (terjedelem,
fotó), amely az újságban való megjelenéshez szükséges. Ha a jelöltként
való regisztráció megtörtént, akkor kérjük megküldeni a fenti címre a bemutatkozó levelet. Ennek adatait adjuk meg a levelünkben. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a másik jelölt elleni személyes vádaskodásra nem tudunk
lehetőséget adni, mert viszontválaszra nincs technikai, időbeni lehetőség.
Jelölteket külön nem keresünk meg, de a www.valasztas.koszeg.hu honlap tartalma szerint a regisztrált jelöltek nevét közzé tesszük akkor is, ha
tőle erről kérést nem kaptunk.
Csak a szerkesztőség által visszaigazolt levél érvényes.
Szeptember 10. a bemutatkozó levelek fogadásának legkésőbbi
időpontja.
A regisztráció után mielőbb szíveskedjenek megküldeni a bemutatkozó
levelet, a határidőn túl érkezőket nem tudjuk fogadni.
Tájékoztatjuk az érintett személyeket arról, hogy fizetett politikai hirdetés feladására is lesz lehetőség, amely a választási oldalaktól elkülönítve
jelenik meg. Érdeklődni lehet: kamansn@t-online.hu címen.

Közlemény

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a
polgármesterjelölt és az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:
Kőszeg: polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 300
Bozsok: polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 10
Velem: polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 10
választókerület
Kőszeg 01.
Kőszeg 02.
Kőszeg 03.
Kőszeg 04.
Kőszeg 05.
Kőszeg 06.
Kőszeg 07.
Kőszeg 08.
Bozsok
Velem

választópolgárok
száma:
1179
1202
1129
1170
1113
1451
1074
1152
304
333

V Á RO SHÁ Z A

Tisztelt leendő polgármester- és képviselőjelöltek Kőszegen és környékén!

képviselőjelölt állításhoz
szükséges ajánlások száma:
12
13
12
12
12
15
11
12
4
4

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
HORVÁT

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Diplomás optometrista és szakorvos által
végzett látásvizsgálat
és gyermekszemészeti vizsgálatok
bejelentkezés alapján

Iskolakezdési Akció!
Gyermek Szemüvegkeretek és
szemüveglencsék 20% kedvezménnyel!
Multifokális szemüveglencsék
30% árengedménnyel!
Napszemüveg kiárusítás
20%-30% kedvezménnyel!
Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869

Kőszeg
Vas megye
Országos
NÉMET
Kőszeg
Vas megye
Országos
ROMA
Kőszeg
Vas megye
Országos

Választópolgárok
Szükséges
Megválasztható
száma:
ajánlások száma: képviselők száma
158
8
5
1690
34
7
10051
202
31
116
689
51276

6
14
1026

5
7
47

49
1518
150699

5
31
3014

3
7
47

A jelölteknek és jelölő szervezeteknek az ajánlások gyűjtéséhez ajánlóívet kell igényelniük. A Helyi Választási Iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő
vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb
2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A kompenzációs listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig
kell bejelenteni. A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt
jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza.
A jelöltnek 2019. október 12-én 16.00 óráig van lehetősége lemondásra.
Jelen közlemény a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
(9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) valamint a www.valasztas.koszeg.hu honlapon közzétételre kerül.
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Interjú Huber László polgármesterrel
– A harmadik polgármesteri ciklus után átadja a városvezetést.
Mi indokolta a döntést?

V Á RO SHÁ Z A
4

– Úgy gondolom jogos, illetve indokolt a kérdés, mivel még nem
értem el a nyugdíjba vonulás lehetőségét adó életkort és nincs semmilyen kényszerítő körülmény sem,
mely indokolná ezt a döntésemet.
Amikor 2006-ban a Fidesz engem
jelölt polgármesternek, akkor eléggé megrettentem ettől a megbízástól, ugyanis ismertem pontosan
a város akkori nehéz pénzügyi
helyzetét, mivel előtte több cikluson át képviselő, illetve bizottsági
elnök voltam az önkormányzatnál.
Ennek ellenére elvállaltam a megbízatást, mert éreztem a belém
vetett bizalmat, és én sem láttam
akkor jobb alternatívát. Keményen,
teljes mellszélességgel belevetettem magam akkor a munkába, és
a képviselő-testület többségének
támogatásával, együttműködésével sikerült úrrá lenni a bajokon,
nehézségeken, ami azt jelenti, hogy
meg tudtuk tartani a város működőképességét. Ez akkor óriási energiát emésztett fel bennem, és volt
olyan időszak, amikor úgy éreztem,
hogy ezt nem bírom tovább csinálni. Hála Istennek egy kiváló hivatali apparátussal és egy nagyon
konstruktív képviselő-testülettel
dolgozhattam együtt, ami megsokszorozta az erőmet és átlendültem
a kritikus időszakon. A későbbi
években is heroikus munkát kellett
végezni az önkormányzat és az intézmények működőképességének
megőrzése érdekében. Gondoljunk
csak a 2008-2010-es gazdasági
válságra, mely megrengette a gazdaságilag erős önkormányzatokat
is, nem pedig egy nagyon kevés
bevétellel rendelkező, folyamatosan ÖNHIKI támogatással működő
szegény önkormányzatot, mint a
miénket. Természetesen közben fel
kellett készülni az uniós pályázatokra, mely szintén nagy kihívás és
sok-sok munkával járó új feladat
volt. Ennek eredményeként sikerült
a történelmi belvárost (Jurisics tér
és környéke) megújítani és a Jurisics várat is fejleszteni, felújítani.
Sajnos az utóbbira akkor nem kaptuk meg a kiemelt státuszt, ami azt

jelentette, hogy kevesebb támogatást adtak, mint amennyire szükség lett volna a terveink teljeskörű
megvalósításához (pl. színház
fejlesztése, történelmi játszótér
stb.). A nyugodtabb, a működésben konszolidáltabb időszak 2013
után jött el, amikortól az állam
nem normatívák alapján, hanem a
feladatokhoz mérten minimálisan
szükséges mértékben támogatja az
önkormányzatok működését. Természetesen ez nem azt jelentette,
hogy eljött számunkra is a Kánaán,
hanem azt, hogy végre működési
hiány nélkül tudtuk megtervezni a
város költségvetését. Ez némi mozgásteret adott számunkra a kisebb
fejlesztések, illetve már nagyon
időszerű felújítások elvégzésére.
A nagyobb mértékű fejlesztéseket
azonban csak pályázati forrásokból – elsősorban uniósból – tudtuk megvalósítani. Ezért is voltak
óriási várakozásaink a 2014-től
elindult új uniós ciklus pályázatai
iránt, melyekre igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni. Munkánk
eredményeként sikerült is 1,5 milliárd forint támogatást nyernünk
különböző fejlesztések, projektek
megvalósítására. Ezek egy része
már megvalósult (óvodák fejlesztése, felújítása; csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem), mások
folyamatban vannak (városmajor
átépítése; Pogányi út építése, Forintos M. és Gábor Á. utcák felújítása; kerékpárút építés; turizmus
fejlesztése; csapadékvíz II. ütem)
és vannak olyan projektek, melyek
még az előkészítés stádiumában
vannak, jövőre kezdődhet el a kivitelezésük (Kiss János utca felújítása; Várkör keleti szakasz átépítése;
Városháza energetikai megújítása;
ipari park fejlesztése; intermodális
pályaudvar és helyi közösségi közlekedés fejlesztése). Nos, az elmondottakból is látható, hogy nagyon
sok munka van még hátra ahhoz,
hogy szeretett városunk úgy nézzen
ki, ahogy szeretnénk, ehhez viszont
fiatal, dinamikusabb vezetőre van
szükség. Ezért láttam jobbnak, ha
nem indulok újra a polgármesteri székért, és lehetőséget adok a
megújulásnak, az új elképzelések
érvényesülésének. Úgy gondolom,

egy vezetőnek érezni kell, hogy
mikor kell átengedni a helyét, mikor segíti leginkább ezzel az adott
település további dinamikus fejlődését. Természetesen képviselőként
továbbra is részt szeretnék venni
az önkormányzat munkájában, és
ha megválasztanak, akkor biztosan
több időm jut majd az eddiginél a
választókörzetem ügyeinek intézésére, fejlődésének elősegítésére.
– A városvezetés menyiben más
feladat, mint egy gazdasági csoportot, céget vezetni?

– Egy várost vezetni teljesen más
feladat és másfajta képességeket
is igényel, mint egy gazdasági társaságot vezetni. Itt nem elég csak
a gazdaságossági szempontok
alapján dönteni, hanem sok egyéb
szempontot, érzékenységet kell
figyelembe venni az adott döntés
meghozatalakor. Figyelemmel kell
lenni a döntés másodlagos, sőt
későbbi, akkor még nem látható
hatásaira is. A döntések többségét
nem a polgármester hozza meg egy
személyben, hanem a választott
képviselő-testület többségi szavazással dönt az adott kérdésről. Ez
mindenképpen egy csapatmunka,
melynek az irányítója, mondhatjuk
úgy, hogy a menedzsere a polgármester. A jó döntéshez természetesen jól előkészített anyagoknak
kell lenni, melynek szakszerűsége,
minősége a polgármesteri hivatal
apparátusának munkáján múlik.
Úgy gondolom, e tekintetben elégedettek lehetünk, habár mindig
törekedni kell a még jobbra! Azt
hiszem, az is nagyon fontos, hogy
a város vezetése – főleg a polgármester – igazi kőszegi legyen, mert
csak akkor tud igazán kőszegi fejjel
gondolkodni és akkor érzi igazán
szívügyének a szeretett városának
a sorsát, nem pedig kalandnak,
vagy egyszerű hivatali munkának
tekinti azt. A magam példáján is
tudom, hogy milyen sokszor számított, illetve befolyásolt adott
esetben a gyerekkori élmény, az
évtizedeken át szerzett tapasztalat
és ismeret. A polgármesteri megbízatásom előtt ugyanis 23 évig
itt Kőszegen a kiskereskedelemben
dolgoztam, melyen keresztül is rengeteg embert ismertem meg, ami

nagy segítséget adott a későbbi
munkámban.
– Előny vagy hátrány a sok műemlék?

– Azt hiszem, nyugodtan mondhatom: ez is, meg az is! Az előnyeit
mindenki látja és gondolom minden kőszegi büszke erre a fantasztikus, gazdag, szinte páratlan kulturális örökségre, melyet az őseink
hagytak ránk. Ez teszi Kőszeget
igazán egyedivé és vonzóvá, ezért
szerettek és szeretnek bele városunkba nagyon sokan első látásra.
Ezért jön ide a sok turista és gyönyörködik a temérdek látnivalón
és élvezi a természet adta lehetőségeket is. Az, hogy országosan
elsők vagyunk a lakosság arányában a műemlékek számában, ez
önmagáért beszél. Ezért is kellett
volna már réges régen kiemelni
Kőszeget, és komoly állami forrásból megújítani, élhetőbbé és főleg
a turisták számára még vonzóbbá
tenni. Ez lehetett volna a város igazi kitörési lehetősége, mely akkor
elmaradt. Most már érzünk erre vonatkozóan komoly szándékot és támogatást is. Ilyen például a KRAFT
program, melynek révén több
műemléképület is megújulhatott a
közelmúltban. Bízom benne, hogy
ez folytatódhat, és eltűnnek majd
a nagyobb sebhelyek a város testén. Ez nagyon fontos lenne, mert a
városnak belátható időn belül nem
lesz – mint ahogy eddig sem volt
– arra pénze, hogy a műemlékeit
megfelelő állapotba hozza és fenn
is tudja tartani azokat!
– Mennyire fontos a városnak a
KRAFT?

– A KRAFT programnak csak a látható része a műemlékek felújítása,
legalább ilyen fontos ezen épületek
funkcióval való megtöltése, hoszszabb távon való működtetése.

Ez a már elindult posztgraduális
és egyéb egyetemi képzés további
bővítésével, és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében zajló tudományos kutatások folytatásával,
erősítésével érhető el.
A KRAFT program révén a város kiegészítő támogatást is kapott (1,2
milliárd Ft) a fentebb említett uniós
forrásból megvalósuló projektekhez,
sőt az intermodális pályaudvar és a
helyi közösségi közlekedés fejlesztése teljes mértékben ebből valósul
majd meg. A Sgraffitós-ház felújítása is a KRAFT-nak köszönhető.
Az önkormányzatnak elemi érdeke
és kötelessége is a KRAFT program
támogatása!
– Több változás történt Kőszegen
az elmúlt években, mit emel ki
ebből leginkább?

– Természetesen nagyon nehéz lenne bármit is kiemelni a sok változásból, ezért erre nem is vállalkoznék! Inkább azt mondanám, hogy
több mindenre büszke vagyok, ami
az én polgármesterségem alatt
valósult meg, vagy indult el. Több
fontos nagy jubileumot sikerült
megfelelő színvonalon lebonyolítani, ami elsősorban a nagyon erős és
aktív civil szervezeteinknek köszönhető, de az önkormányzat is igyekezett minden tőle telhetőt megtenni.
A tűzoltóink új laktanyáját azért

mégis csak kiemelném, mert ennek
óriási a jelentősége a város jövője
szempontjából is, és nagyon sokat
izgultunk és dolgoztunk azért, hogy
megvalósulhasson. Itt Ágh Péter
képviselő úr segítségét feltétlenül
meg kell említenem, mert az ő közbenjárása nélkül nem sikerülhetett
volna ez. Nagyon fontosnak tartom
még azt, hogy sikerült megoldani
Kőszeg több évtizedes problémáját az egészségügyi ellátásban az
új egészségház megépítésével.
Nagyon örülök annak is, hogy az
„Ostromnapok” nagyon népszerű
rendezvénye lett a városnak és sok
érdeklődő vendég érkezik ezért is
Kőszegre. Bízom benne, hogy ez a
siker és lelkesedés töretlenül megmarad legalább az 500 éves jubileumig, 2032-ig!
– Ön szerint mi lehet Kőszeg fejlődésének legfontosabb iránya?

– Kőszeg fejlődésének a kulcsa az
itteniek, a helyiek, az itt élők, dolgozók és vállalkozók kezében van!
Kőszegen csodát tenni nem lehet,
de ha mindenki egyet akar, és ha a
város javára is akar élni és dolgozni,
akkor elérhetjük önmagunktól is azt
a célt, amit szeretnénk: a vonzóbb,
élhetőbb várost, ahová szívesen
jönnek az emberek, és ez jó megélhetést biztosít sokaknak. Persze,
ehhez félre kell tenni az irigységet,

Új helyen a piaci árusok
Augusztus 10-től várhatóan kilenc
hónapig a Fő téren tartják meg a
szerdai és szombati piacnapot. A
régi piac bontása megkezdődött,
ezen a napon még a betonpadok
és a zöldséges épülete állt. Az évek
óta működő virágpiac kibővült hús,
méz és tojás árusítóival. A Fő téren az oroszlános kúttól kezdve, az
U-alakú út belsejében építette fel
a városüzemeltető a fából készült
fedett asztalokat, azokat, amelyek
a Leader termelői piac időszakában is használatba voltak. Tíz blokk
állt rendelkezésre, ebből egyet nem
foglaltak el az őstermelők. A két
megszokott zöldségárus (Horváth
és Reihoffer) nagyobb asztala fölé
akkor még nem készült el a tető.
A ruhát árusítók az Írottkő Hotel,
illetve a Natúrpark iroda előtt telepedtek le, sokkal nagyobb helyen,
mint korábban. Kondicsné Kalocsai

Katalin „hangulatos”-nak nevezte
a látványt, de szerinte hét közben
ne maradjanak ott az asztalok, mert
rontja a szép Fő tér látványát. Úgy
tudjuk, hogy a novemberig tartó
virágszezonig biztosan ott lesznek,
mert óriási energiát kötne le a heti
négyszeri rakodás. Téli időszakban
a raktárba kerülnek, mert sokkal
kisebb lesz az őstermelői igény. Az
első Fő téren lévő piaci napon az
árusok elégedettek voltak a forgalommal, az is elhangzott, hogy itt
kényszerűségből az is átmegy, aki a
régi piacra nem ment el. A vásárlók
hét óra felé érkeztek, tíz óra fele
csendessé vált a tér. Minden árus
kapott behajtási engedélyt a rakodáshoz. A parkolást kényelmetlen
tartják, mert csak távolabb tudnak
megállni autóikkal. Ezt a célt szolgálta a Brenner parkoló.
KZ
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a rosszindulatot, a széthúzást, a
kákán is csomót keresés szokását.
Igazi lokálpatriótává kellene válni mindenkinek, hogy meg tudjuk
őrizni mindazt, amit az elődeink
ránk hagytak és vigyázni értékeinkre, melyeket együtt létrehoztunk,
hogy az utódaink is élvezhessék.
Lehet, hogy most idealistának tűnök, de én ebben komolyan hiszek.
Természetesen ebbe beleértem az
önkormányzatot is, mely mindenkor
a város lakosságának többségi érdekét kell, hogy képviselje. Fontos
feltétele a további fejlődésnek, hogy
az önkormányzat elő tudja teremteni azt a forrást, mely belátható időn
belül a teljes úthálózat rendbetételéhez szükséges! Ez a munka, illetve
előkészület elindult már.
– A strand nem tartozik ezek
közé?

– A strand hiányát időről-időre
felhozzák, főleg választási időszak
idején. Nem véletlen, hisz hangzatos ígéreteket lehet tenni ennek megvalósítására, mely sokak
fülében zeneszó lehet. Valóban,
jó lenne a nyári hőségben néha a
strandon hűsölni, de vajon mi lenne ennek az ára? Ki finanszírozná
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meg a működtetés jelentős veszteségét? Mert az biztos, hogy sok-sok
tízmillió forint veszteség származna
egy fürdő üzemeltetéséből! Erre
számtalan példa van az országban,
sőt a megyében is. Úgy gondolom,
hogy felelős döntéshozó ebben a
helyzetben nem gondolkodhat komolyan egy strand létrehozásán, –
amire egyébként nincs is pénzünk
és pályázat sincs ilyen célra. Ezt
csak vállalkozói részvétellel tudom
elképzelni, amihez a város adná a
területet és minden egyéb segítséget megadna a befektetőnek a sikeres megvalósítás érdekében. Erre
az önkormányzat az én polgármesterségem alatt mindig nyitott volt,
de komoly érdeklődő nem volt a
strand ügyében.
Végezetül hálásan köszönök minden támogatást és biztató szót,
amit kaptam az elmúlt közel 13
év alatt. Remélem, hogy senki sem
fog visszagondolni rám haraggal, az sem, akinek a problémáján esetleg nem tudtam segíteni,
ugyanis a polgármester lehetőségei
is korlátozottak. Az biztos, hogy a
segítő szándék mindig megvolt a
részemről.
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Kávészünet Horváth Márta táncpedagógussal
Mazsorett, reneszánsz- és tűztánc a BE-JÓ Táncegyüttes repertoárján
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Márta visszaszármazott Kőszegre. Tatabányán született, édesanyja odavalósi lévén,
kőszegi gyökerű édesapja odanősült. Ott
gyermekeskedett, de a szüneteket szeretett
nagyszüleinél töltötte Kőszegen, a városi
mozival szemben lévő házukban. Oly mély
nyomokat hagyott benne az évi 2-3 hét, már
alig várta a nyarakat, hogy újra jöhessen.
Nagyapja, Horváth István (Pista bácsi) meghatározó alakja volt a Fúvószenekarnak,
dirigense, de szórakoztató zenészként is ismert volt, szaxofonozott. A Kőszeg és Vidéke
történetében is nyomott hagyott, kiadóként
egykoron a vezércikkeket írta. Márta édesapja, Ernő fafúvósokat oktatott, történelem- és ének szakos tanárként is dolgozott,
édesanyja pedig hegedűtanár volt. És akkor
még nem említettük világhírű klarinétművész nagybátyját, Lászlót. Ma már – sajnos
– nem köti semmi Tatabányához, szülei néhány éve mindketten elmentek… A szülők
próbálták a komolyzenét kislányukkal is
megkedveltetni, ez sikerült, de a középiskolában már egyértelműen elmozdult a tánc
felé. Persze van polgári foglalkozása, 1991ben diplomázott az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán orosz-történelem szakon. Szombathelyen hozzávette a tánc- és
dráma szakot, de történelemből a mesterképzőt is elvégezte. Jelenleg a Bersek József
Általános Iskola pedagógusa. Nagy lökést
adott neki, amikor 1992-ben Kőszegre került és felnőtt fejjel kezdett el mazsorettezni Füle Magdolnánál. Tervezgette, hogy jó
lenne saját mazsorett csoportot is indítani
pár év múlva. Tulajdonképpen a BE-JÓ elődje a MÁV Gyermekintézmény és a Herman
Iskola mazsorett csoportja volt. Az volt a
Hermazsi. Akkor már városi gyermekek is
jártak oda és a központosítás időszakában
– a Bersek iskolába kerülve – született meg
a BE-JÓ Táncegyüttes, 1995-ben. Akkor a
Bersekben dr. Schrott Géza volt az igazgató,
akitől maximális támogatást kapott. Kapja
a mostani iskolavezetéstől is. Kezdetben a
tornateremben voltak az órák, azután nagy
előrelépés volt, amikor tükrös táncterem
épült az iskolában. El tudták helyezni a
kupákat és a rengeteg fellépő ruhát. Közel
húsz éven keresztül mazsorett szakkörként
működtek, 2016-ban alakultak egyesületté.
A Bersek iskola azóta, és továbbra is egyértelműen az anya – és bázisiskolájuk.
– A BE-JÓ Táncegyüttes három az egyben. Mazsorett és színpadi látványtáncok, történelmi
társastáncok és zászlóforgatás, valamint tűztánc.
Kezdtük a mazsorettel, aztán folytattuk a látványtáncokkal. 2005-ben – valószínű mivel tör-

ténelem szakos tanár is
vagyok –, hiányoltam,
hogy nincs Kőszegen
egy reneszánsz táncegyüttes. Megszerveztem a Bersek iskolában
a társastáncos tanulókból a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttest. A
mazsorettes lányokból
a zászlóforgatókat neveltem ki. A közönség
kedveli őket. Nagyon
sok helyre hívnak már
bennünket. Számos
városnak van történelmi fesztiválja. Akár 1 órás
műsorral is fel tudunk lépni bárhol és bármikor.
A korhű XV-XVI. századi angol, francia és itáliai
reneszánsz táncok mellett már a show elemek is
megjelennek előadásainkban: például kardtánc
és fáklyástánc. A 2008-as „Reneszánsz év”ben meghívást kaptunk Egerbe, Kecskemétre
és Szombathelyre is. Óriási megtiszteltetés volt,
amikor 2009. február 7-én Budapesten a Budai Vigadóban a Reneszánsz Kavalkád Országos
Gálaműsorán léphettünk fel a BE-JÓ Történelmi
Táncegyüttes bogyó- és zászlóforgatóival, táncosaival alig 3 éves működés után! A 2010-es
Félhold-Telihold Ostromnapokra 2 újabb formációval egészült ki a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes műsora: a tündérszárny-táncosok és
a tűztáncosok debütáltak a kőszegi ostromtanács
tagjai és az érdeklődő közönség előtt. Tüzes műsorunk a Kőszegi Ostromnapok Egyesületnek
köszönhetően komoly eszköztárral bővült: angyalszárnyakkal, tüzes poikkal, legyezőkkel, kéztüzekkel, karikával, swingpálcákkal, levi stickkel.
Évről évre új műsorral készülünk a Félhold és
Telihold Kőszegi Ostromnapokra, hiszen alapító
tagok vagyunk, én pedig a Kőszegi Ostromnapok
Egyesület titkáraként 2011-től a szervezésben és
a lebonyolításban is aktív szerepet vállalok.
– 2009-től kezdtünk el táncversenyekre járni.
Akkor már azon a szinten voltunk, és igényünk is
lett arra, hogy a koreográfiáink, európai mércével is megállják a helyüket.
– Hatszor voltunk már Európa Bajnokságon,
egyszer kijutottunk Szlovákiába is úgy, hogy a
szombathelyi Elektromol Kft. finanszírozta teljesen a versenyünket. Huber László polgármester úr éveken át a saját keretéből is támogatta
táncversenyeiket. A 2017-es évtől egyesületként már támogatási szerződésünk van Kőszeg
Város Önkormányzatával. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2014-es nyertes KÖKÖZ-MŰ pályázatának köszönhetjük legújabb
reneszánsz ruháinkat.
– A BE-JÓ Táncegyüttes 2018 szeptemberétől 4

mazsorett korcsoportban működik, mintegy 30 fős tagsággal, az
alsó tagozatosokkal kezdve, a huszonéves éves, már dolgozó lányokkal bezárólag. A legkisebbek
is igazán ügyesek, ebben az évben
már ők is megmérették magukat
országos versenyen, nagy sikerrel.
Már 3 korcsoportunk „dolgozik” 2
mazsorett bottal.
– Elsődleges célunk, hogy minél
fiatalabb korban elkezdve, láthatóvá váljon, milyen óriási fejlődésen mennek keresztül az egyes
táncosok.
– Éves szinten 50-60 fellépést, vagy versenyt
tudhatunk magunk mögött. Ezek iskolai programok, városi és megyei rendezvények, szüreti felvonulások, hagyományőrző fesztiválok, sportrendezvények, falunapok, valamint Zuglói Országos
Amatőr Táncfesztiválok, Crystal Kupák, Klauzál
Kupák, és a Magyar Látványtánc Sportszövetség területi, országos és nemzetközi versenyei.
Több alkalommal voltunk láthatók az országos
hatáskörű televíziók különböző adásaiban is: így
a Duna Televízió Táncvarázs című műsorában a
Bajnokok Gálájáról, és a Magyar Televízió szerkesztett műsoraiban a kőszegi Félhold és Telihold
Ostromnapok szereplőiről, rendezvényeiről. Forgattunk a Travel Chanel Világjáró magazinjának
remek humorú műsorvezetőjével, Ian Wright-tal
is 2012 nyarán. 2016-ban a Hagyományőr magazinban mutatták be munkásságunkat.
– A rengeteg különdíjas kupára, kitüntetésre
mind büszkék vagyunk, kiváltképpen Kőszeg
Város ÷Jó tanuló, jó sportoló” többször is kiérdemelt városi elismerésre.
– Táncosainkkal a nyár a második műszak, hiszen
ilyenkor gyűjtjük össze az őszi táncversenyek
igen magas összegű nevezési díjait, buszköltségét. Bármikor mozgósíthatók vagyunk, bizony,
van olyan táncosunk, aki 14 órás munka után is
hajlandó átöltözni és szerepelni.
– Büszkék vagyunk két remek énekesünkre,
Tolnay Veronikára és Kumánovich Katára, akikre
alapozva minden évben készítünk ének és tánc
koreográfiát. Nemcsak idehaza és a városkörnyéken, de Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és
Veszprém megyében is állandó fellépők vagyunk
már, sőt, hívtak Szegedre is!
– Sok segítséget kapunk a szülőktől is. 2020-ban
ünnepeljük a BE-JÓ Táncegyüttes fennállásának
25 éves évfordulóját. Most erre is készülünk nagy
erőbedobással a fellépések és versenyek mellett.
Sok szeretettel várjuk a régi és új tagokat, elsősorban az ifjú, ovis új táncosokat is sorainkba a
2019-2020-as tanévben.
Kiss János

Ostrom előtt
Augusztus 2-án, „hol Jurisics vítt
hősi csatákat”, ostromtanácsra
gyülekeztek az utódok, hogy felidézzék az 1532-es városostrom
napjait. A játék színhelye a Fő téren
álló nagyszínpad volt.
A tárgyaláson (Básthy Béla) szólí-

totta kinyilatkoztatásra az egyezkedő feleket. „Kőszeg város minden
rendű és rangú” népéhez emelte
hangját a szenátus elnöke (Huber
László), amikor tudatta a téren
gyülekező „megriadt” tömeggel,
hogy „sürgető és nagyon nehéz
feladat miatt ült össze a város
szenátusa, azért, hogy döntéseket
hozzon a várost fenyegető rettene-

Hámori Ádám támogatása
Városunk sikeres ökölvívója, Hámori
Ádám. Básthy Béla alpolgármester
augusztus 2-án a ringből tudatta a
hírt: „az önkormányzat rendkívüli
képviselő-testületi ülés keretében
Hámori Ádám kiemelt támogatásáról hozott döntést.” Majd így
folytatta: „Valamennyiünk számára nagy öröm, hogy Hámori Ádám
ökölvívónk az olimpiai részvétel
reményével készülhet a 2020. évi
XXXII. (Tokió) Olimpia Nyári Játékok
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tes oszmán sereg, Szulejmán szultán hadainak érkezése előtt”. Az
álláspont határozott volt: „Kőszeg
várát és városát a török kezére nem
adjuk!” Ez a kijelentés meghatározta a következő napok eseményét
1532-ben és az idei ostromnapok
alkalmával is.
Forintos Mátyás (Keszei Balázs) is
szólásra emelkedett. Ismertette a
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határozat minden pontját, köztük
hogy ily vészterhes időkben széthúzásnak helye nincs, hogy a várost
Jurisics Miklós várkapitány kezébe
helyezik…
Az elhangzó szavaknak puskaropogás hangjai adtak nyomatékot,
Ibrahim felszólítása a meghunyászkodásra hatástalannak bizonyult.
Tóthárpád F.
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kvalifikációs tornáira, és mindannyian drukkolunk, hogy egész városunkat egyesítő közös sikerként Ádám
kijusson az Olimpiára. Fontosnak
tartjuk, hogy a város egészének
támogatását már a felkészülés idejében is maga mögött érezhesse.
… A következő 12 hónapban havi
100 000 Ft-ot biztosít Hámori
Ádám felkészüléséhez, melyet nevelő egyesülete a Fitt-Boksz Ökölvívó
Egyesület részére ad át.”
TáF.

Ostromnapok Egyesület
Az elmúlt öt év legjobb időjárása
dédelgette az Ostromnapokat. A
csata befejeződött, a hadak elvonultak, a kedélyek megnyugodtak.
Básthy Bélát kérdeztük a tapasztalatokról.
– Csodálatos volt az idő, a közönség folyamatosan jött. Köszönhető
ez olyan ügyes marketingfogásoknak is, mint Hide the Pain Harold
szereplése.
– Az eseményt az Ostromnapok
Egyesület szervezte.

– Valóban, a lebonyolítás, a pénzügyek, a pályázatok, támogatások
kezelése is átkerült az egyesülethez, amit persze támogatunk a
városházáról. Az elnökség tagjai,
és Ibrahim martalócai, valamint a
darabontok is sokat vállaltak. Az
elmúlt években szerzett tapasztalataikra támaszkodva a forgatókönyvön is bátran változtattak.
– Az ostrom a turisták körében
mindig a legnépszerűbb attrakció. Mit emelhetnénk még ki?

– Elsőként a péntek esti „tüzes”
rendezvényt, nagyon sokan voltak
rá kíváncsiak. A helyszín, a Sarokbástya előtti árok kitűnő terepnek

bizonyult. Fontos megemlíteni azt
is, hogy sok fiatal csatlakozott a katonai hagyományőrző csoportjainkhoz. Lelkesek és ügyesek. Nagy hatással volt rám Weidl Márk beszéde
a Honismereti Akadémia megnyitóján. A jövőben egyre nagyobb szerepe lehet az ő korosztályának.
Az Ostromnapok Egyesület legjelentősebb, legismertebb megmozdulása volt a XIII. Félhold és telihold, de ezzel idén már a negyedik
rendezvényt tudhatják maguk mögött. Ezt megelőzte a március 15-i
program Huszárok, lovas vitézek
március idusán címmel, a hősök
napi és a Nándorfehérvárról szóló
megemlékezés. A nyertes pályázatok eredménye, hogy ilyen „feszes
feladat végrehajtás” alá került az
egyesület. A szervezési munkákban
oroszlánrészt vállalt Csiki István.
Harold kőszegi szereplése is neki
köszönhető.
A csata befejeződött, a hadak elvonultak, a kedélyek megnyugodtak.
Az Ostromegyesület novemberben
egy hagyományőrző találkozóval
zárja az évet.
TáF.
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Döntetlen
O ST RO M NA PO K

Augusztus 4-én a Jurisics-szobor
közelében állt Tolnay István, aki a
XIII. Ostromnapokon az egykori
várkapitányt személyesítette meg.
Véleményét kérdeztük a programsorozatról.
– Szebb volt, más volt. Most egy
történelmi változat került előtérbe, ragaszkodtunk ahhoz, nem
győzelemmel, vereséggel zárult az
ostrom, hanem mondjuk azt, hogy
„barátságos” döntetlennel.
– Honnét származott az ötlet?
– A fesztivál szervezői között több
fejben is megfordult. Kapa Má-

Önkéntesek
Ibrahim nagyvezírt alakító Horváth
Gábortól kérdeztük a rendezvényről a véleményét.
– A régi tűzoltók közül csak néhány
tíz maradt meg a jelenlegi csapatban, és kiemelném az ifjúsági tűzoltók részvételét. Móricz Imrével és
Polák Norberttel sokszor egyeztettünk, és így tudtuk sok más résztvevővel együtt végigvinni a három
napot. A jövőben bele kell gondolni
abba, mi az, ami maradjon, vagy
változzon. Jó visszhangja volt a
péntek esti „Nagy durranás”-nak
a tüzes nyílvesszőzésnek. Rövidített
ostrom is célok közé tartozhat. Kétségtelen: a török oldali vesztes csata jobban tetszett a közönségnek.

Kapa Mátyás

8

Augusztus 3-án, az Ostromnapok
részként Kapa Mátyás Harangszótól harangszóig című könyvét dedikálta a könyvesboltban.
– Az első kiadás 2017-ben jelent
meg. Elmondhatom, hogy talán az
összes könyvem közül a legsikeresebb a kőszegi ostromtörténetet
elmesélő Harangszótól harangszóig
kötet – fogalmazta meg Kapa Mátyás. – 2018-as esztendőben egy
országos szavazáson szépirodalom
kategóriában ötödik helyezést ért
el a könyv. Ez önmagában mutatja, hogy nemcsak Kőszegen, hanem
országosan is sikeres kiadvány. Oda
jutottunk, hogy a 2019-es esztendő
elejére az első kiadás összes példánya elfogyott. Ezért felmerült az

tyás Harangszótól a harangszóig
című könyve volt a kiinduló pont.
Ebben az van leírva, amit most
így az ostromnál szinte szóról szóra elmondtunk a végső tárgyalás
időpontjában. Látványnak az előző
évekhez képest ez kevesebb, viszont a korábban valahol rögzített
történelemről szól, amit előadtunk.
Szent Márton megjelenítése egészén más, kicsit idillikus, a fehér
ruhás mennyasszony szintén egy
mesés történet, de kétségtelenül
látványos megoldás volt.
– Hogyan értékeled a csapatok
együttes felállását?
– Jónak. A résztvevők zöme nem az
első alkalommal jött el Kőszegre,
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összecsiszolódott volt a fellépés.
Rendszerint egyeztettünk jelenetekről, a forgatókönyvről, ennek
így kell és jól működnie. Másodszor
léptem Jurisics kapitányként a várfalra, Horváth Gábor Ibrahimként,
és Pandur Gábor Szigetvárról másodszor vezette a törököket. Az idei

évben nagyobb volt az összhang.
– A párbeszédekben látszott rögtönzés.
– Így igaz, alaposan benne volt az
improvizálás. Igaz, volt egy eredeti szöveg, de azt inkább kiindulási
pontnak tekintettük.
KZ

Étkeztetés

séges összes pékárut. Az összes
ásványvizet az Alpokaqua (Horvátzsidány) biztosította. Felajánlások
érkeztek Alpokalja, Bécsikapu,
Portré, Írottkő, Boszorkánykonyha,
Kék Huszár, Kékfény, Aranystrucc
éttermektől. Rátz Gábor és csapata koordinálta végig a szombati
étkeztetést a tőlük megszokott rutinnal.
Az Ostromnapok szervezői ezúton
is köszönik a közreműködést, a felajánlást minden érintettnek!

Az önkéntesek toborzását jövőre
még korábban kell elkezdenünk.
Meg kell oldani az önkéntesség
díjazását, a résztvevők nem fizetett statiszták. A saját haderőnk, a
darabontok eszközeit kell bővíteni.
Előny, hogy a régiek felszerelését
előkészítés után le tudjuk akasztani a polcról, de a pótlás, javítás
rendszeres feladat. A várvédők
szempontjából ellenséges, de saját
haderőnk a Polák Norbert által létrehozott Ibrahim martalócai török
csapat. Kőszeg hírét távoli városokba is elviszik, mert ott is részt
vesznek a hagyományőrzésben.
Szeptemberben Szigetvárra együtt
megyünk. Azt tudom, hogy tesszük
a dolgunkat továbbra is.
KZ
igény az új kiadásra. Azt gondoltam,
hogy az olvasóktól érkezett vélemények alapján bővítem az írást. A
regényírás rendszere szerint bővebb
terjedelmet kaptak az egyes jelenetek, különösen az ostrom leírása. Arról írtam, hogy egyes szereplők mit
tettek az ostrom alatt. Ezen kívül
a könyvhöz csatoltam a szereplők
életéről egy tájékoztatást történelmi források alapján. Az új kiadáshoz kapcsoltunk egy XVI. századból
származó térképet, amely a helyszínek közötti eligazodásban segíti az
olvasót. Jelen pillanatban azt látom,
hogy a második kiadás is sikeres.
– Felismerik Önt Kőszegen?
– Jó érzés Kőszegre jönni, nemcsak
azért, mert az utcán ismerősök és ismeretlenek is rám köszönnek, amit
aztán nem lehet eléggé értékelni.
Kámán Z

A hagyományőrzők étkeztetése 800
adag ételt igényelt, a lebonyolítása
az összefogásnak köszönhető. A
TESCO-GLOBAL Zrt. felajánlásából
származik az alapanyag, amelyből
egy komplett étkeztetés lett biztosítva. Így „Csendes” Kovács Miklós
vállalásával készült el a péntek esti
vacsora. Soproni Zoltán és Társai
Kft. adta át a rendezvényhez szük-

Győzelem!?
A kőszegi horvátok bár háttérbe vonultak, továbbra is szerepet vállaltak
az ostromnapokon. Hadtestük, mely
leginkább elszánt fehérnépből áll,
megmutatta magát a felvonuláson,
közöttük ott lépdelt a tizenegy évig
Jurisics kapitányt alakító Petkovits
Sándor is. A külső várudvarban felállított sátruk biztos pont volt minden megfáradt védő számára.
A szombati játékokon, Schneider Katalin vezetésével, különféle

szórakoztatással vonzották a látogatókat. Fátyolkészítés, gyöngyfűzés, „bőrművesség”, kötélverés,
üvegfestés, zászlókészítés, mézeskalács díszítés... és hétpróba. Aki
teljesítette a vitézpróbát, Jurisics
pecsétjével ellátott, glagolita írással ékesített oklevéllel távozhatott.
Népszerű volt a játéksziget, leginkább a gyermekes családok számára. Sokan hitetlenkedve fogadták a
kedves és ingyenes programokat.
A menedékbe vonuló horvát csapat
várakozva kémlelte a csata lefolyását. Obsitos katonái nosztalgiázva

Egyetlen szó sem igaz
Nemrég az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia szervezői előadásra kértek fel Kőszeg 1532-es
török ostroma ügyében. Hazai és
határon túlról érkezők sokasága, az
őket kísérő tanárok figyelték, hogy
mi történt Jurisics Miklós várkapitány és Parlagi Ibrahim nagyvezír
utolsó, augusztus 28-i tárgyalásán.
Még ma is tartja magát az a hamis információ, amelyet Istvánffy
Miklós Habsburg-hű, nádori helytartó és történész terjesztett el a
két katona-diplomata utolsó találkozásáról.
Istvánffy 1622-ben Kölnben megjelent művében azt állítja, hogy
Jurisics Ibrahim néhány testőrének
megengedte, hogy „belépjen a vá-

rosba annak jeléül, hogy a város
megadja magát, a szultán iránt
hűséget fogad, és annak védelmét
elfogadja”. Állítja továbbá, hogy a
kőszegi kapitány őket a falakra is
felengedte, ahol „díszes bíborzászlót” hagytak. Ennek közepén fehér
színű arab betűk hirdették „az égi
istenséget”. Ezen természetesen
Allahot kell érteni, akinek nevét
Kőszeg falain hangosan éltették.
Ebből a jelenetből egyetlen szó
sem igaz. Azt sugallja ellenben,
hogy a Bécs és Sztambul fenntartotta mindig is a jogot arra, hogy
akár a magyar fél feje felett is
egyezkedjen. Más források pedig
azt emlegetik, hogy az ostrom
válságos pillanatában egy falsza-

Harold

ber vagyok, csak az utóbbi időben
bohóckodok.
– Úgy gondolja, hogy ez, amit csi-

Az idei ostromjátékok – vitathatatlanul – legismertebb arca, a
fájdalmát látszólag titkoló mosolyával feltűnő (Hide the pain)
Harold (Arató András)! Az ös�sze nem téveszthető arckifejezés
végigkísérte a Félhold és Telihold rendezvénysor eseményeit.
Fegyver nélkül, de hősiesen tűrte
a gyerekek és felnőttek „szelfizaklatásait”. Képek tömege indult
Kőszegről a világhálóra ezekben
a napokban. Tudjuk róla, hogy
villamosmérnök az eredeti szakmája, hogy különösen az angol
és orosz nyelvterületeken ismert.
De ki is ő? Lehet, hogy a látszat
(mosoly) csal!?
– Mérnök, igazából komoly em-

nál, komolytalan?

– Nem komolytalan, mert tulajdonképpen ennek van, lett egy
üzenete. Dolgoztunk rajta, hogy
legyen üzenete, és ne csak idétlen,
vicces mémek szülessenek. Miután
rám ragasztották ezt a „Hide the
pain Harold” karaktert, ezt fejlesztettük tovább. Minden embert érnek kisebb-nagyobb bosszúságok,
kellemetlenségek az életében, ezt
neveztük el, de ezeket nem kell
túl komolyan venni. Ha egy kicsit
bánatosan is, de mosolyogjunk,
nevessünk, és rögtön szebb lesz az
életünk.
Arató András (1945) családi gyökerei messze visszanyúlnak városunkba. Nagyapja – Arató István,

2019. AUGUSZTUS 12.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

emlegették a kezdetek élményeit.
Petkovits Sándor is a bástyáról figyelte a hősies küzdelmet.
– Magánál az ostromnál – véleményem szerint – túlságosan
ragaszkodtak a mai álláspont
szerint meghatározott történelmi
hűséghez. Lelkünknek, hagyományainknak, az egész játék utáni
katarzisnak jobban megfelelt a
régebbi változat. Ez persze egy
szubjektív érzés, vélemény, de ne
feledjük: bárhogy is volt valójában, a török sereg nem folytathatta útját Bécs felé, hanem ha-

zaindult, ez pedig Kőszeg érdeme!
Az ostrom, a város 1532. augusztusi története nem ott fejeződik be,
hogy kitűzték a török zászlót, hanem hogy Európa „megmenekült”!
Az idei ostrommal vajon átélhette-e a hősiesség maximumát, a kőszegiek (a magyarok/horvátok és
németek) egészséges büszkeségének érzését a várjátékok (játékok)
közönsége? És főleg mindennek
milyen hatásai lehetnek a további
ostromnapok népszerűségére, látogatottságára?
Tóthárpád F.

kaszon a töröknek több zászlót sikerült kitűzni. Ez a hír viszont igaz,
csak éppen azt felejtik el megemlíteni, hogy a falak ezen részét a
védőknek sikerült visszafoglalni, a
zászlókat pedig az ostromlók közé
dobni. Vannak tehát, akik ezzel
a részlettel az egész város megadását akarják sugallni. Istvánffy
mentségére szóljon, hogy Paolo
Giovio, V. Károly császár ugyancsak
Habsburg-hű történetírója Firenzében, 1551-1553 között kiadott
könyvében hasonlókat állít. Egyenesen azt írta, hogy Jurisics beleegyezett, hogy „kitűzi az oszmán a
zászlót a torony tetejére”.
Régen híve vagyok annak, hogy
semmilyen információt nem dobunk ki. Se igazat, se hamisat. De
annak is, hogy megírjuk, hogy mi
volt a szándék a hamis értelmezé-

sek terjesztésével. Most készül az
egész hadjárat újraértelmezése.
Ezúttal azonban a Simancas-ban
található legnagyobb spanyol, történeti levéltár forrásanyagainak
bevonásával is. Jurisics két utolsó
jelentése, a hadjárat diplomáciai
nagyüzemének legfontosabb adatai alapján világossá vált, hogy a
Jurisics-Ibrahim-féle tárgyalás a
szultán és a janicsáraga megtévesztését szolgálta, és nem Kőszeg
jelképes megadásáról szólt. Erre
elsősorban Ibrahim nagyvezírnek
volt szüksége, aki Kőszeg alatt
feloldhatatlan ellentétbe került a
janicsáragával. A kőszegi példának
külföldön nagyobb híre van, mint
Eger ostromának. És ez nem holmi, állítólagos, jelképes megadásnak köszönhető.
dr. Bariska István

aki Göttingenben tanult matematika-fizika szakon – miután
Kőszegre került, már fiatalon, a
Gyurátz Ferenc ág. h. ev. leánynevelő intézet igazgatója lett. Sikeres
és közkedvelt tanár volt. A nevéhez
fűződik a leánylíceum szaktantermi
rendszerének országosan is elismert kialakítása. Az unoka büszkén
említi azt is, hogy nagyapja idős
korában megnyert egy országos
versenyt a Körszerű fizikatanítás
módszerei címmel. A felesége egy
kőszegi ügyvéd lánya, Markovits
Olga volt. Az apósa pedig Kőszeg
város ügyészeként lett ismert, és –
mint megtudtuk – aktív volt annak
a társaságnak a létrehozásában,
amelyik a Kőszeg Szombathely
vasútvonalat megépítette.
„Harold” édesapja az egykori Igazságügyi Minisztériumban dolgozott,

amikor a minisztériumokat vidékre
költöztették, ő a kőszegi rokonsághoz költözött. „A családi „legendárium” szerint volt, hogy egy fedél alatt
aludtak a magyar Szent Koronával,
amikor azt az iskola tornatermében
őrizték, míg a koronabunkert ki
nem alakították.”
– Hogy érzi magát a bőrében?
– Nagyon jól érzem magam, ez
egy fantasztikus váltás, azt hiszem,
egész korábbi – mérnöki – életemben inkább egy visszahúzódó ember voltam, aki igyekezett a háttérben maradni, nem a reflektorfénybe
kerülni. Nagyon sok időbe telt, míg
ezt el tudtam fogadni. Mindenkit
mélyen és kellemetlenül érint, ha az
arcából viccet csinálnak.
Arató András (Harold) privát FB oldalának borítóképe: Kőszeg látképe.
Tóthárpád Ferenc
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Szennyvízről
Kőszegen több, mint száz ingatlan
nincs bekötve a szennyvízhálózatba.
A lakott épületekben termelődik a
szennyvíz, annak útja sokszor kifürkészhetetlen. Ha az érintett kéri az
elszállítását, akkor a Városüzemeltető szippantós autója elszállítja, az
elmúlt évben 563 alkalommal. Az
önkormányzat rendeletet alkotott
a kötelező szállításról, amelyet az
ívóvíz mennyiségének fogyasztása
alapján határoztak meg. Aki ennek

nem tesz eleget, büntetést fizet. Az
így kialakult kötelező rendszert az
ANTSZ vizsgálat indokolta, mert
a háztartási szennyvizek szabályozatlan elengedése veszélyezteti a hegyoldal forrásvizeinek
tisztításágát, megtiltották több kút
ívóvízként történő hasznosítását.
Ezek egyike a József-forrás.
Elindult egy folyamat a szennyvizek
tisztításának irányába. A legtöbb
jószándékot a Szabóhegyen élők
tanúsítottak a Szabóhegyért Közösen Egyesület vezetésével. Az elnökség egyik tagja, Fekete György
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(+3630/700-1128), aki saját céget alapított a biológiai tisztítók
kiépítése érdekében. Ezekből öntözésre alkalmas víz folyik el.
A biológiai szennyvíztisztító létesítéséről adott tájékoztatást Fekete
György, aki harminc darab építésében vett részt. Az első lépés a
tervkészítés, amit el kell fogadnia
az önkormányzatnak.
Öt főre tervezett családi házaknál
az ingatlanból érkező szennyvíz befolyik az egyköbméteres tartályba,
ahova az építéskor biológiai lebontást végző baktériumokat telepítet-

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk
• Csatlakozási bónusz
• Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.
Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése.

Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.
Stabil munkahely – Tiszta környezet.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,
sorjázókat
Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.
Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com
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tek. Ezek szaporodnak, mindig an�nyira, amennyire szükség van. A tartályban három – négy év után lesz
mintegy 20 cm vastag iszap, amely
a komposztálóban elhelyezhető. Az
első tartályból átcsurog a nagyrészt
megtisztított víz a második, fél köbméteres tartályba, majd a harmadik
fázisban már szűrőkön folyik át a
víz, és egy speciálisan kiépített kavicságy jelenti a végpontot.
KZ

FÖLD INGYEN

KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
Z AK
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elvihető Kőszegről, szállítás megoldható. Összesen
több száz köbméter, de egy
része is külön vihető. Érd:
06702480781

Anyakönyvi hírek
Születések: Holczer Róbert és
Finta Krisztina fia Olivér, Horváth Tamás és Mersich Vanes�sza lánya Hanna Maja, Kacsó
Kálmán és Szabó Andrea lánya Flóra, Daragó Gergely és
Pöstényi Anita fia Benett, Bazsó Ádám és Csányi Nikolett fia
Ákos, Szárnyas Tamás és Fekete
Georgina lánya Milla, Dr. Pukler
András és Németh Aliz lánya
Aida, Keszericze Milán és Tóth
Zsófia fia Nimród, Aradi István
és Várbíró Veronika lánya Bernadett Mária, Csizmazia Gyula
és Karcsics Nikoletta fia Hunor,
Szűcs Ádám és Aranyos Andrea
lánya Frida, Hankó Krisztián és
Ipsits Krisztina fia Benett, Horváth Zsolt és Pochán Ágnes leánya Eliza, Nóra.
Házasság: Tebeli Réka –
Kozmor Ákos, Varga Hanna –
Pados Szabolcs, Wimmer Mónika Judit – Böhm Gábor, Kónya
Noémi Tímea – Sztastyik Gábor,
Polgár Csilla – Szabó Tamás,
Csizmazia Dorina – Sejber
Kristóf, Varga Renáta Mária
– Simon Ádám, Janó Noémi
– Horváth Péter, Ludván Brigitta – Hirschmann Benjámin,
Németh Jennifer – Schrammer
József, Keszei Fruzsina Piroska
– Rába Szilveszter, Németh Aliz
– Kiss Attila György, Dercsár
Irisz – Kőhegyes Balázs, Toldi
Orsika – Horváth Péter, Oposits
Elvira Erzsébet – Gráczer Jenő.
Halálozás: Fischer Antalné
szül. Marton Anna, Kogler Antal, Debrei Istvánné szül. Hamvas Mária Magdolna.
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Teltházas szállásadók
A KT U Á LI S
12

Igaz a megállapítás, hogy teltházakat hozott az idei nyár a kőszegi
szállásadóknál.
Tavaly 25%-kal több vendégéjszakát töltöttek a vendégek Kőszegen, a kereskedelmi szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Ez
a növekedés felelősséget is jelent:
újabb és újabb szolgáltatásokkal
kell előlépni, hogy az új vendégek
is visszatérő vendégekké válhassanak. Ezt komolyan vették a kőszegi borászok, és számos új hétvégi
akciót szerveztek, sőt az Ostromnapok idejére a Fő téren már egy
igazi kőszegi borász-negyedet
nyithattunk – miközben az idén
közülük már tízen tagjai a térségi
turisztikai szervezetnek (a tavalyi 4
borászunkkal együtt)!
A vendégek jól fogadják a hét
minden egyes napjára kínált nyári
különleges ajánlatainkat – a hétkezdő városvezetéstől, a Hősök
tornya ingyenes vezetésén és a
Chernel-kert kedvezményes meglátogatásán át, a szombati tematikus városnézésekig!
Kétségtelenül, a nyári főszezon
egyik legkedveltebb újdonsága a
Kőszegi Kisvonat munkába állása
lett! Csoportok fogadják fel, és a
„menetrendszerű” városi körutak
is népszerűek a vendégek és a
kőszegiek körében is! Az igazi újdonságot viszont az jelenti, hogy
ez a Kisvonat (egyedüliként Magyarországon!) a hegyre is fel tud
menni, így júliustól állandó hegyi
kalandozásokra indult – mostanra
akár heti 3-4 alkalommal. Kőszegi
családok tucatjai vettek részt már
a 6 órás túrákon a Szabó-hegy,
Borha-forrás, Szent Vid-kápolna,
Cáki pincesor, Kőszeg útvonalon.
Németh Lászlóné, Teca az Írottkő
Natúrpark önkéntes túravezetője
a túrák állandó kísérője. Nyugodtan mondhatjuk, hogy „Teca néni
meséit” a kőszegi és a hegyi élet
csodáiról több százan hallgatták
meg az elmúlt hetekben. A túra
része, hogy mindenki megtanulja:
amit felviszünk magunkkal, azt le
is tudjuk hozni: szemetet nem hagyunk az erdőben! Büszkén mondhatjuk, hogy a kisvonatos túrákkal
tisztább lett az erdő, és kevesebb
gépkocsinak kell felmennie a zöld

lombok alá. Külön ki kell emelnünk Paukovics Józsefné, Margit
cáki polgármesterasszony szervező erejét és segítségét – így
az utasokat nemcsak a falut is
gazdagító pincebelépés várja Cákon, hanem natúrparki termelőtől
származó meleg rétes, és jófajta kőszeghegyaljai borocska is!
Remélhetően, a nemzeti parkkal
történő egyeztetések után, járhat
majd a Kisvonat a Hétforráshoz is.
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Az alpannonia® plus pályázatnak
köszönhetően több új turisztikai
attrakció is üzembe áll: a cáki és a
lukácsházi alpannonia információs
ház, és Kőszegen a Csónakázó-tó
környékén elkészült strandröplabda-pálya, valamint a csónakkikötő
is, és újra elindult a csónakázás.
Tavasszal még 17,4%-kal tovább
bővült a szállások száma. Az új
szolgáltatásoknak is köszönhetően a nyári főszezon remélhetően
egyre többször telítettséget hoz.
Az újonnan megnyíló szobák ellenére, nem ritkán teltházat jelente-

nek szállásadóink. Öröm, hogy sok
vendégünk 3-5 napra, vagy még
hosszabb időre érkezik hozzánk.
Ők a Kőszeg-Natúrpark Kártyával
37 helyi turisztikai szolgáltatótól
kapnak kedvezményt az Írottkő
Natúrpark területén! Természetesen a nyári tapasztalatokat főleg
majd a szeptember közepére tervezett éves turisztikai fórumon
tudjuk majd közösen áttekinteni.
Addig is, jó munkát és kitartást kívánok minden vendégfogadónak!
Győrffy Gábor   
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Nyugdíjba megy
Balogh Miklós nyugdíjba vonuló mérnök-közgazdászt a Schott
Hungary Kft. menedzsmentje augusztus 13-án tartandó összejövetelen búcsúztatja el. Augusztus
23-án ér véget a csaknem 25 évig
tartó munkaviszonya. Az alapító
menedzsment tagjai közül legtovább a gyárban Balogh Miklós
dolgozott. Az egykori vezető munkatársak közül egyesek más cégeknél, néhányan a Schott cégcsoport más gyáregységeiben kaptak
feladatot.
– 1994-ben a Kromberg & Schubert Kft.-nél dolgoztam termelési
vezetőként, amikor értesültem,
hogy Lukácsházán létesül egy
gyógyszeripari csomagolóanyagokat gyártó cég – mondta Balogh
Miklós. – Jelentkeztem adminisztratív vezetői állásra. 1995. január
30-án kezdődött a munkaviszonyom a jogelőd forma vitrum Kftnél. Februárban két hetet töltöttem
Sankt Gallenben az anyacégnél.
Lukácsházán akkor még építették a
gyárat, az új kollégák Svájcban tanulták be a munkaműveleteket. Itt-

Hatvanéves korom közelében végeztem el az európai energiagazdász szakot. Projekt vezetőjeként
bekapcsolódtam a gépeken keletkezett tüzek automatikus oltási
rendszerének a kiépítésébe. Sokféle munkát végeztem, és ez azért
volt jó, mert lehetett újat tanulni,
fejlődni.

hon 1995. május 15-én kezdődött
a termelés hat ampullagyártó és
négy üvegcsegyártó géppel. Elmondanám, hogy most közel 100 géppel dolgozunk. A kezdésnél minden
csak a legszükségesebb szinten
került kialakításra, látszott, hogy a
beruházásban benne van a kockázat. A cégvezetés gondolatai között
a „nem sikerül” is ott lehetett.

– A köztudatban a nagy meleget
kapcsolják az üzemhez.

pen ezért a cég az automatizálás
irányába indult el, amely magával hozza a munkaerő igényünk
átstruktúrálását is.

– Mostanra az összes csomagoló
helyiségünk légkondicionált, a léghűtés kiépítése a gyártó területek
nagyobbik részén már megtörtént
és folyamatosan halad mindaddig,
amíg nem válik ez teljessé. Ma már
tévhit, hogy az üzemben elviselhetetlen a meleg.

– A 25 év alatt több feladatkörrel
is megbíztak.

– Mit jelentett a gyár a környék
életében?

– Való igaz, több munkakörre kaptam lehetőséget, ezért is maradtam
ilyen hosszú ideig. Adminisztratív
igazgatóként kezdtem: pénzügy,
beszerzés, vevői kapcsolattartás, a
szervezet felépítése volt a legfontosabb feladatom. Ahogy nagyobb
lett a cég, ebből valamit mindig át
kellett adni és venni. A humán területet az üzemfenntartás váltotta
fel, majd az energetika következett.

– Cég sikere segítette a helyi és
regionális munkaerő gondok enyhítését, adójával hozzájárult a
község infrastruktúrájának, sport,
kulturális életének fejlődéséhez.
Sok környékbeli fiatal szakmai fejlődését tettük lehetővé úgy, hogy
akár szakmunkásként, vagy kezdő
diplomásként lehetőséget kaptak a
tanulásra, tapasztalatszerzésre.
Kámán Z

– Akkor még volt leendő munkatárs bőven!

– Fontos időszak volt ez a térség
életében. A hagyományos textilipar
a végét járta, a műszaki szaktudással, több műszakban dolgozók
számára egy jó lehetőség adódott.
A Lukácsházán, Gyöngyösfaluban
élők elsőbbséget élveztek, aztán
a Kőszegen és Hegyalján élők is.
Egyre bővült a kft. gyártása, fejlesztés történt 1998-ban, majd
2001-ben és 2007-ben is, és
2013-ban. A fejlesztésekhez szükség volt távolabbi településekről
történő létszámbővítésre. Mostanra
változott a helyzet, olyan értelemben is, hogy nehéz jó és elegendő
minőségű munkaerőt találni. Ép-
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Lemaradna hallása miatt az élet

fontos eseményeiről?
Tapasztalja meg Ön is a jó hallás élményét!
Kérjen időpontot ingyenes hallásvizsgálatra –
hogy ne csak hallása, de önbizalma is visszatérjen!
Mit nyújtunk Önnek?

Ingyenes hallásvizsgálat azonnali eredménnyel
Egyénre szabott megoldások
Magasan képzett szakemberek

Geers Halláscentrum
9730 Kőszeg, Rákóczi út 6.
(Tóth Pincészet mellett)

06 30 473 9642
06 80 182 182

*a kép csak illusztráció

www.geers.hu

*A képen látható Phonak Audéo™ Marvel 90 hallókészülék a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyászati segédeszköz.

13

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
GENHHK1908_Geers_Ne_halogasson_hirdetes_KOSZEGI_185x130_v1.indd 1

8/6/19 11:59 AM
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Segítettek
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Augusztus 4-én az Ostromnapok vasárnapján a
Fő teret érdeklődők tömege töltötte meg. A színpadon szólt a reneszánsz zene, a zenészek nem
tudhatták, hogy örömzene is egyben, hiszen az
Ibrahim Kávézó előtt egy profi csapat életet
mentett. Divatbemutató közben lett rosszul egy
asszony, akit a mentők kórházba szállítottak a
gyógyulás biztos reményével.
Amikor a tér „lecsendesedett” Iszak Péterné, a
tűzoltós Kati annyit mondott, azt „tettem, amit
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tanultam. Ha nem vagyok ott, mások is megteszik”.
Mi történt? Kati is a divatbemutató nézője volt,
amikor látta az asszony rosszullétét. Elkezdte a
szívmasszázst, és kérte az ott lévőket, hozzák el
az Írottkő Hotelból a defibrillátort. A közelben
lévő két orvos is megérkezett, majd a mentők,
összeállt a szakszerű segítség!
A defibrillátor mielőbbi használata életet ment,
a mentők is használtak ugyanilyen készüléket. A
készülék használata egyszerű, hang utasításokat
ad a kezelőjének.
KZ

Hol van Kőszegen, illetve
a környező falvakban defibrillátor?
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A készülék a szív működésének zavarai esetén
életet ment, használata egyszerű, szóbeli utasításokat ad a kezelőjének. (A kezelés elsajátításról szól az Újraélesztés írásunk.)
• A Kőszegen működő mentőszolgálat autójában, illetve az orvosi szolgálatnál a készülék
rendelkezésre áll:
– Orvosi Ügyelet, Kőszeg, Rákóczi F. utca 19.
– Orvosi Rendelő – Egészségház, Kőszeg,
Gábor Áron utca 1.
– Szakrendelő Egészségház – Kőszeg, Gábor
Áron utca 1.
– Háziorvosoknál (4 db) és Tűzoltóság Doktorszolgálatánál mobil készülékként.
• Kőszegen, az Írottkő Hotel aulájában, a
bejárat mellett a falra függesztve, a nap 24 órájában elérhető.
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kezdeményezte és anyagilag is támogatta a vásárlást, a
közadakozás mellett az önkormányzat 600 ezer
Ft-ot biztosított a beszerzéshez. 2016 óta áll készenlétben a készülék.
• Kőszegen, a Jurisich Miklos Gimnázium
(Hunyadi utca 10.) főépületében található, csak
munkaidőben és iskolai idő alatt lehet a készülékhez hozzájutni.
Az épület felújításához kapcsolódva idén nyáron
vásárolta a KLIK pályázati támogatás alapján.
• Wienerberger Téglagyár – Kőszeg, Csepregi út 2.
• Kromberg Schubert Kft. – Kőszeg, Cáki út
5. Augusztus hónapban kerül kihelyezésre.
• Bozsok, Rákóczi utca 51 – 52. – Kerekes
Üzletház bejárat, nap 24 órában elérhető.
Az üzletház saját költéségen vásárolta meg a
készüléket. A három évvel ezelőtt történt átadáskor Darabos Béla polgármester köszönetét
fejezte ki a jó szándék jegyében megvásárolt
készülékért a Banga családnak. A defibrillátor
szolgálja a lakosságot, a turistákat, és az egyre
gyakrabban érkező kerékpárosokat.
• Peresznye, Orbán Gyula (tel: 30/261-

7380) tűzoltó parancsnok autójában. Éjjel
nappal hívható.
A helyi önkéntes tűzoltóság vásárolta pályázati
támogatásból. A Szív City rendszerhez
csatlakozott a készülék. Ha 500 méteren belül
történik a rosszullét, akkor a telefonrendszer
automatikusan riaszt.
• Lukácsháza Közösségi Ház, Tanács utca 12.
Az épület bejáratánál, falra függesztve található
a készülék, a nap 24 órájában elérhető.
A Lukácsházi Boszorkányok Egyesületének
kezdeményezésére közadakozásból és az
önkormányzat támogatásával vásárolták.
• Lukácsháza, Schott Hungary Kft. üzem
területén. Otto Schott utca 1. Munkaidő alatt,
folyamatos munkarendben dolgoznak.
A kft. vásárolta a defibrillátort, a dolgozók közül
többet kiképeztek a használatára. Egy beszállítást végző személy rosszullétekor eredményesen
használták a készüléket.
KZ
(A készülék lista összeállításában segítséget
nyújtott dr. Pusztai Gergő háziorvos és Gadó
Gábor a Kőszegi Mentőállomás vezetője.)

Újraélesztés
Az újraélesztéshez kapcsolódva Gadó Gábor a
Kőszegi Mentőállomás vezetője elmondta, hogy
az Országos Mentőszolgálat több mentőállomásához hasonlóan, tervezetten szeptembertől
,,Hős képzés” keretein belül havi rendszerességgel a Kőszegi Mentőállomáson lehetőséget biztosít az alapszintű újraélesztés megismerésére,
illetve a gyakorlására. Az érdeklődők megismerhetik a félautomata defibrillátor működését is.
A lehetőségről a Kőszegi Mentőállomás
Facebookos felülete ad információt. Itt lehet
majd megtekinteni a havi időpontot, a kapcsolódó információkat is, és válaszolnak a kérdésekre.
Gadó Gábor beszélt az okos telefonokon működtethető Szív City applikációról, amelyre
az Országos Mentőszolgálat adja ki a riasztást
szükség esetén. (A Kőszegi újraélesztésnél is kiválóan működött.)
Ezt az alkalmazást bárki letöltheti, regisztrálhat rá. Riasztáskor jól hallható hanggal jelzi
és mutatja a keringés megállás helyszínét és a
legközelebbi elérhető félautomata defibrillátor
helyét is. Használata elsősorban annak ajánlott,
aki alapfokon tud újraéleszteni. A mentőtiszt
hangsúlyozta: szeretnék elérni, hogy Kőszegen
és környékén egyre több ilyen képzettséggel
rendelkező ember legyen.
KZ

Baleset
Augusztus 10-én 10 óra körül a Kék Fény Vendéglő mellett egy idős asszony elesett a járókövekből kiálló csavarban. Egykor a pad rögzítését
szolgálta, de a funkció már megszűnt, azóta szedi
áldozatait. Sándor azt mondta, egyet már kivágott, de van még bőven. Az asszony arcából folyt
a vér, a keze megsérült, a padozatra esett táskájában mindent beszennyeztek az összetört tojások.
Mentők látták el a sérültet, akinek segítői kérdezték: meddig maradnak így a kiálló csavarok.
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SUXESS LOGISTIC Hungary Kft.
működése során az avatást jelentő szalagot először 2014. június
10-én vágták át. A bővítés után
másodszor 2019. július 26-án is
megtörtént az ünnepélyes pillanat.
A szalagot örömmel fogta kézbe a
két tulajdonos: Ferencz Zsuzsanna
és Klaus-Dieter Schenk. Mindkét
esemény a fejlődés egy fázisát jelentette, és mindkettőn részt vett
Ágh Péter országgyűlési képviselő
és Virág János polgármester. A logisztikai központ Lukácsházán, a
Kőszegi út 42. szám alatt működik. Az új beruházás célja, hogy a
további fejlődés érdekében még
jobb körülményeket biztosítsanak

a régi dolgozóknak. Ide várják az
angol vagy német nyelvet beszélő
logisztikai szakembereket, IT
munkatársakat, informatikusokat, a számítástechnikai programozókat. Számukra készült el
az új irodablokk.
Az új tárgyalóban a szalagátvágás
előtt Klaus-Dieter Schenk beszélt
a célokról. Elmondta, hogy az új
épület az év elején készült el, a teljes technikai felszerelést júliusban
fejezték be. Három új irodát építettek, amelyekben a számítástechnika különféle eszközeivel szerelték
fel a helyiségeket. Az öt éve működő épület felújítását is elvégezték,
hogy még jobb körülmények között

E GYE B E K

Munkatársaik érdekében

dolgozhassanak a munkatársak.
A német származású tulajdonos
a kft. nagyon jó rendelésállományáról és a partnerek igényeinek
a változásáról beszélt. A korábbi
években elegendő volt a csomagok
pontos érkeztetése, mostanra már
a partnerek ennek folyamatát, aktuális állapotát is ismerni akarják.
A megrendelők komplex igényekkel rendelkeznek, és évente négyszázezernél több megbízást adnak
a kft.-nek. Ezen felül az egyik
fejlődő szolgálatásuk a tengeri és
légi szállítás logisztikája. Speciális
ajánlatuk a vásári kiállítások lebonyolítása, és az ehhez kapcsolódó
logisztika elvégzése.
„A megrendelői igények változása miatt, az új kollegák fogadása
érdekében végeztük el a fejlesztést” – fejtette ki a kft. álláspontját

Ferencz Zsuzsanna. Hangsúlyozottan szerepelt az okok között a még
jobb környezet a munkatársak számára, és a nagyon várt új kollegák
szakmai fejlődésének a biztosítása.
Az ügyvezető asszony gondolatai
között már az új irodák átadásakor
megfogalmazódott, hogy a következő fejlesztési szakaszban emeletráépítést valósítanak meg. A tulajdonos házaspár Lukácsházán él, és
ragaszkodnak
ahhoz, hogy
a kft. további
fejlesztése a
jövőben is ebben a faluban
történjen.
– Kicsi, 34 főt
foglalkoztató
cég vagyunk.
Saját járműflottával rendelkezünk,
naponta

indítjuk el az autókat hétfelé,
de Németországba minden nap.
Óriási előnyünk a rugalmasság,
a pontosság, a megbízhatóság.
Mindez megalapozta a fejlődésünket, az elmúlt időszakban
évente 10–20%-kal növekedett a
rendelésállományunk. A kezdetektől bekapcsolódtunk az online
rendelések teljesítésébe – fogal-

mazta meg az ügyvezető asszony.
– Rendelkezünk saját raktárral,

a megbízóinkhoz érkező online
rendeléseket innét teljesítjük. Ennek 99%-a indul el 220 ország
felé, 1 %-a Magyarországra. A
hazai cégek nem ismerik vagy
nem akarják befogadni a saját
raktár nélküli WEB-áruházas értékesítést.

A július 26-án történt ünnepélyes
átadáson népes csapat vett részt.
A szalagátvágás előtt az ügyvezető asszony megköszönte az építők
kiváló munkáját, a dolgozóknak a
munkálatok ideje alatt tanúsított
helytállását, ebben az időszakban
is a pontos munkavégzést. Virág
János polgármester azt kérte, hogy
a csomagok mellett Lukácsháza jó
hírét is vigyék tovább a világba.
Ágh Péter országgyűlési képviselő
a kft. működésében a munkavállalók szakértelmét, annak fontosságát emelte ki. Az esemény résztvevői körutat tettek az épületben,
a külső szemlélő számára bonyolult
raktár, logisztikai rendszerben.
Szandi Márk diszpécser mutatta be
az új szkenner-készüléket, amellyel
a csomagok nyomon követését lehet biztosítani. A két évvel ezelőtt
vásárolt új rendszer 15,5 millió Ftba került, az első remények, információk még a 40%-os pályázati
támogatásról szóltak.
KZ
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Augusztus 17-én Új kenyér napi
piknik rendezvény kerül megrendezésre a szőlőhegyi kilátónál. A szervezők várják a település utcáinak
és a szőlőhegy baráti társaságait
a főzőversenyre. Program: 10.00
A főzőverseny indítása – 14.00 Az
ételek zsűrizése – 16.00 Az új kenyér megáldása és felszelése
Lezajlott a LED-es közvilágítás
közbeszerzési eljárása. A kivitelezést és működtetést az E-ON
Energiakereskedelmi Kft. nyerte el.
Várhatóan szeptember 30-án már

az új világító eszközök biztosítják a
közvilágítást Lukácsháza utcáin.
A Kiscsömötei utca és a Bihari utca közötti Tanács és
Nagycsömötei utcai szakaszon
zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére és a Nagycsömötei
utca 30 – 80. házszám előtti járdafelújítás közbeszerzési eljárása
szintén megtörtént. A munkát a
legkedvezőbb árajánlatot tevő
GEOMÉ Kft. nyerte el. A beruházás befejezési határideje november
30. Az építés várhatóan augusztus
közepén kezdődik.
A SCHOTT Lukácsháza SE elnyert TAO pályázati támogatá-

2019. AUGUSZTUS 12.
sának köszönhetően hamarosan
elkészül az öltöző épület régi részének tetőtér beépítése és az új
épülettel azonos lemeztető megépítése. Az új tető nyugati felén
már láthatóak a felszerelt napelemek is. Az épület keleti oldalán
egy új raktárépület került megépítésre. Az első hazai augusztus 24-i
Répcelak elleni megyei I. osztályú
mérkőzésre várhatóan befejeződik
az épület átalakítása. A beruházás
a SCHOTT Hungary Kft. MLSZ TAO
befizetésével és az Önkormányzat
önerő támogatásával valósulhatott meg.
Az Önkormányzat pályázni kíván

a TOP 4.1.1-19 kódszámú pályázat bölcsődei férőhely bővítése
Lukácsházán címmel. A pályázat
előkészítése folyamatban van. A
meglévő bölcsőde bővülne egy 2.
csoportszobával, egy melléképülettel és a parkoló térköves kialakítása szerepel a pályázatban.
Július 29. és augusztus 2. között
a Közösségi Ház szervezésében
napközis gyerektábor volt az intézményben. A 36 gyerek változatos
programokon hasznosan tölthették
el a szünidő ezen napjait. Utolsó
napon zalaszentgróti élményfürdőzéssel zárult a Virág Zsuzsa és
Molnár Károly vezette tábor.

nagy része jelmezbe öltözött és a
Kultur Otthonban zajló esküvőn
„maszkarázott”. Vasárnap délelőtt a
Szt. Anna-tó volt az úti cél. Délután
Fúvóstalálkozó keretében négy
fúvós egyesület, közte a fennállásának 10 évfordulóját ünneplő
helyi Tuzson János Fúvós Egyesület
szerepelt a színpadon. Egy égi áldást követően pedig a néptáncé
volt a főszerep. A helyi Bojzás és
Bojzácska mellett a Derű néptánc
csoport lépett fel nagy sikert aratva.
Az élőzenés kíséretet András Tibor
és társai szolgáltatták. Az estét a

helyi székely zenészek örömzenéje
és 22.00 órakor tábortűz zárta,
ahol a magyar és a székely himnusz
közös eléneklése tette fátyolossá a
szemeket. Augusztus 5-én egy kissé
megfáradt, de élményekkel gazdag
és lélekben megerősödött küldöttség búcsúzott a vendéglátóktól
azzal, hogy egyszer ide még vissza
kell jönni.
A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően kulturálisan
tovább erősödött és bővült a két
település közötti testvérkapcsolat.
Virág János

a gyerekek-anyukák meccs után a
hagyományos „ÓSZEG-FŐSZEG”
rangadó következett, vagyis a falu
felső és alsó felében lakók csaptak
össze. A Főszeg csapata nyert, de
a Bozsoki Szüreti Mulatságon a
falu közepén megrendezendő kötélhúzáson máris visszavághatnak
az Ószegiek. A helyi meccs után a
Bozsoki SE edzőmérkőzést játszott
Csepreg csapatával. A sportprogramokat retro buli követte. A sport-

pálya kiváló helyszíne volt a rendezvénynek, ahol a generációk, a
falubeliek, a barátok, a rokonok találkozhattak, beszélgettek, közben
helyi borokat kóstolhattak. A hétfő
esti nosztalgikus bálon a helyiek
sokat táncoltak. A bozsokiak, megőrizvén a régi búcsúk hangulatát,
de igazodva a jelen kor elvárásaihoz, vasárnap és hétfőn ülik meg a
templom és a falu napját, a búcsút.
KZ

A csata 170. évfordulóján
Lukácsháza Önkormányzat az
idén is pályázott a testvértelepülési
kapcsolatok ápolására a Bethlen
Gábor Alapnál. A beadott pályázat
700 ezer Ft támogatást nyert el.
Július 12 – 13-án Lukácsházán
tartott Falunapon a Hargita megyei
Csíkkozmás települést Szántó László polgármester vezetésével a labdarúgók képviselték. Részt vettek
a péntek éjszakai focitornán majd
másnap a Falunapi programokon.
Viszont látogatáson Lukácsházát
a XIX. Csíkkozmási Falunapokon a
Derű néptánc csoport képviselte Virág János polgármester vezetésével.
A küldöttség három mikrobusszal
július 31-én 19.00 órakor indult
útnak és ottani idő szerint másnap
délelőtt 9.30 órára érkezett meg
Csíkkozmásra, ahol az idén négynapos rendezvény volt. Az 184849-es forradalom és szabadságharc
egyik utolsó harci eseményeként az
augusztus 1-ei Nyerges-tetői csata 170. évfordulója alkalmából az
emlékmű előtt nagyszabású ünnepi

műsor volt. Az ünnepi műsorban
fellépett a Derű néptánc csoport is.
Az ünnepségen beszédet mondott
a kormány képviseletében Tuzson
Bence közszolgálatokért felelős
államtitkár is, aki Tuzson János őrnagy a Nyergestetőt védő székely
hadtest parancsnokának leszármazottja. Az ünnepséget követően
a küldöttség megkoszorúzta a Lukácsháza Község Önkormányzata
által tavaly felállított kopjafát az
emlékművel szemben lévő kopjafa
temetőben. A másnap a kirándulás
jegyében telt. Medve-tó, Parajdi sóbánya, Korond és Farkaslaka adott
felejthetetlen élményeket. Este a
Historica zenekar koncertje zárta
a programot. Augusztus 3-án a
különlegesen épített motor nélküli járművek versenye a Szappany
Derby zajlott a Zúgató lejtőn, majd
délután a főzőversenyen vett részt a
csapat. Hazai alapanyagból készült
vaddisznó pörkölt és marha gulyás
volt a lukácsházi csapat menüje.
Este a két koncert között a csapat

Szent Anna búcsú

16

A bozsoki templomban kezdődött
a búcsú méltó megülése. Szent
Anna napján, július 26-án aranymisés áldásban részesültek a hívek,
búcsú vasárnapján pedig a nagyszülőket köszöntötték a gyerekek
a Szent Anna, Szent Joachimot és
Szűz Máriát ábrázoló oltárkép előtt.
A szentmisén a nagyszülőkért és az

unokákért is imádkoztak a templomban. A falu megtelt rokonokkal, vendégekkel. A búcsúi ebéd
után a helyi civil szervezetek és az
önkormányzat szervezésében az
egyre szépülő sportpályán zajlottak
a programok. Bábelőadás, óriáscsúszda, körhinta, búcsúi bazár
várta a legkisebbeket. A focipályán
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Kőszegpaty Község Önkormányzata és Kőszegpaty Jövőjéért
Egyesület közösen pályázott a
„Településképet meghatározó épület energetikai korszerűsítése és
rekonstrukciója” című támogatásra.
A július 20-án tartott átadáson öszszegyűlt a falu apja – nagyja. Előtte
szintúgy, mert a társadalmi munkában mindenki megtalálta a testhez
álló szerszámot és feladatot.
A korábban általános iskola, művelődési ház, majd a megszűnt óvoda
után az épület üresen állt. A korszerűtlen épületben a nyertes pályázat adott lehetőséget arra, hogy
a közösségi élet kapjon itt helyet.
Az átépítés során napelemeket szereltek fel, megszüntették a vizesedést, mozgáskorlátozottak számára
mosdót építettek, egy új konyha,
irodarész is kialakításra került. A
fűtést új gázkazán biztosítja. Kül-

ső szigetelést és a falak színezése
elválasztja egymástól a legrégebbi,
a régi és az új épületet. Ez utóbbi
blokk ad lehetőséget sportolásra és
közösségi rendezvényekre. Rendelkezésre állnak bordásfalak és pingpong asztalok.
A július 20-án tartott átadási ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött. Májerhoffer Attila polgármester összefoglalta az elmúlt 5 év
jelentősebb beruházásait: játszótér
átadása, új falubusz, a temetőben a
Hősi emlékmű felújítása, valamint
a Ravatalozó bővítése, korszerűsítése. Bejelentette, hogy az elnyert
26,15 millió Ft és az önerő felhasználásával Kőszegpatyon az elmúlt
évek legnagyobb beruházása valósult meg. Sok munka, türelem, öszszefogás és kitartás volt szükséges
több hónapon keresztül. Megköszönte a társadalmi munkákat, az

Nyugdíjba vonul
Augusztus 15-én Kósáné Farkas
Mária átadja a Dr. Tolnay Sándor
Általános iskola vezetését helyettesének, Imre Juliannának. Pedagógiai pályafutását 1981-ben
kezdte, az intézménybe 1990-be
került, mint tanító, aztán igazgató
helyettes. Majd 2004-ben átvette
az igazgató funkciót az Általános
Művelődési Központ keretein belül,
amelyhez a Gyöngyösfaluban lévő
iskola is hozzátartozott.
– 2013-ban a KLIK létrejöttével
megszűnt az ÁMK – mondta Kósáné Farkas Mária igazgatónő. – Addig a Művelődési Központ ellátta
öt falu közművelődési feladatát,
mindenhol volt könyvtár, és a Nemescsói iskola, a Lukácsházán és
Kőszegpatyon működő óvodák is az
intézmény hatáskörébe tartoztak. A
változásig közművelődési igazgató
helyettesként Virág Zsuzsanna irányította szakszerűen a területet.
– Milyen volt az iskola 2004-ben!

– Kicsi, külön helyen, a Szent Márton-templommal szemben lévő
épületben tanítottuk az alsó tagozatos diákokat. Három év múlva a
fenntartó önkormányzatok bővítették a Gyöngyösfaluban lévő iskolát, így mind a nyolc osztály, 137

diák egy helyen tanulhatott. Nagy
változás számunkra az, hogy az
elmúlt tanévben 178 diák végezte
nálunk a tanulmányait. Fontos volt,
hogy 98 millió Ft pályázati pénzből
újultak meg az udvar és sportlétesítményei, illetve az épületbelső.
Lukácsháza és Gyöngyösfalu önkormányzata saját és pályázati pénzből

önzetlen segítséget, amit az építkezés ideje alatt nyújtottak. Bejelentette, hogy a 2015-ben átadott
játszótér ismét nyitva áll a gyermekek előtt. Beszélt arról, hogy
nem várt akadályok nehezítették a
munkát, de mindezek ellenére sikerült befejezni az építkezést.
Ágh Péter országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy az
épületben a 21. század technikája
kapott helyet. Kérte, hogy abban a
helyiek önmagukat is lássák, mert
az a kőszegpatyiaké és az utódoké.

A beszédek után Vas Csaba András
atya megáldotta az épületet.
Az ünnepségen a kőszegpatyi lányok, asszonyok Zumba bemutatójukkal avatták fel a sportolásra
alkalmas nagytermet. Majd a
ping-pong verseny következett kicsik és nagyok számára. Az érdeklődők megtekintették az épületet,
majd álló fogadással összekötött
beszélgetéssel folytatódott a délután.
Milos Lászlóné
Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

megépítette az ebédlőt, amely több
célt is szolgál.
– Az évek során változott a taní-

zetett változás volt, hogy 2015/16os tanévtől az Ács Mihály Alapfokú
Művészeti Oktatás keretein belül
elkezdődött a zeneoktatás.

tás rendszere?

– Egyedi módszert választottunk azzal, hogy a kötelező napi testnevelés
órák közül hetente egyszer néptáncot oktatunk. Ebben kiváló munkát
végez Hajnal Edit tanárnő. Az iskola
eredményeit, a táncos énekes produkciókat sokan láthatták a falvak
rendezvényein.Szülői kérésre beve-
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Közösségi házat avattak

– Változtak a diákok?

– Nyitottabbak, szókimondók, és
okosak, én mindig is ragaszkodtam
a gyermekekhez, azt kerestem, mi
lesz jó nekik. Azt tapasztaltam és látom, hogy jól nevelő családokból érkeztek hozzánk tanulni a gyermekek.
Kámán Z

Újépítésű otthonok eladók
a Gyöngyös partján
• Örökpanoráma a Csónakázótóra
• Szerkezetkész állapot – 2019 tavaszi átadás
• Magas minőségű anyagok, hőszivattyús
padlófűtés, műanyag-alumínium ablakok
• 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos,
kertes házak, lakásonként kettő gépkocsiparkolóval és tárolóhelyiséggel
• Egyedi igények szerinti kialakítás
• Kitűnő elhelyezkedés, csendes utcában,
Bécstől 40 percnyi távolságra

Érdeklődni:
Telefon: 06-70-360-1717
Email: info@solidus-pro.hu
www.solidus-pro.hu

SOL PRO

Solidus-Pro Kft. – Minőségi épületkivitelezés

17

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I . É V F O LYA M , 8 . S Z Á M

2019. AUGUSZTUS 12.

Főzőcsapat

VIDÉK

A Kiszsidányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat létre hívott egy főzőcsapatot, amely mindenki előtt
nyitott. Lehet, hogy lesz neve: Land
& Lecker Roggendorf. Először július
13-án Jánossomorján a „Sváb ételek randevúja” című főzőversenyen
vett részt. Főételként a Gaisburger
Mars (marhahúsból készült egytálétel), és Gedechter Apfelkuchen
süteményre esett a választás.
Mindkét kategóriában a csapat első

díjat nyert, valamint a Szabadtűzi
Lovagrend által felajánlott vándorkupát és a vele járó „Sváb Ízek
Őrzője” címet is megkapta.
Többször elkészültek otthon az

Sportfejlesztések
Bozsok: Tovább fejlődik a Bozsoki

Sport Egyesület. Az elmúlt három
évben készült el az edzőpálya,
amelyet távvezérléses öntöző rendszerrel láttak el, csakúgy, mint a
centerpályát, ami még új kispadokkal is bővült. Az edzőpályára
új labdafogó háló készült. Szertár
épület, szabadtéri közösségi tér,
eredményjelző, hangosítás gondoskodik a még nagyobb komfortról.
Legfontosabb megvalósult beruházás az öltöző tetőszerkezetére
erősített napelem rendszer, mely
segíti a rezsi díj csökkentését. A
közeljövőben további fejlesztések
várhatóak, melyekkel Bozsok, mint
település is vonzóbbá, modernebbé
válik.
Az egyesület hamarosan saját címerrel jelentkezik, amely felkerül
a legújabb mezekre is. A címerrel
az egyesület az 5 évvel ezelőtt első
ízben megnyert megyei III. osztályú

bajnokság előtt kíván tisztelegni.
Mindemellett nagyon fontos a futball csapat illetve az utánpótlás gárda eredményes szereplése. Mindkét
együttes stabil szereplője saját bajnokságának, rendszerint a középmezőnyben, az U19-es csapat az élbolyban végzett az elmúlt években.
A 2019/2020-as szezontól már
szakmai vezetőként és játékosként tér vissza a csapathoz ifj.
Kratochwill Zoltán. A felnőtt együttest ismét Lukács Dániel veszi át
Lackner Lászlótól, aki egy év alatt
is remek szakmai munkát végzett.
Az utánpótlás csapat vezetését a
tavalyi évhez hasonlóan a felnőtt
csapat két meghatározó játékosa,
Kiss Milán és Dévényi Zoltán végzi.
A BSE várja azon fiatalok jelentkezését, akik egy fejlődő, biztos lábakon álló egyesületben szeretnének
futballozni. Jelentkezni a 06/30552-4217-es számon lehet.

Leporolta és előadta
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Gyöngyösfalu: Teltházas falunapot
tartott az önkormányzat a Szőlőfürt
Egyesület meghatározó közreműködésével. Az alapokat a márciusban győztes böllércsapat rakta le,
a Debreceni család támogatásával.
Az étkeztetés 14.00 óra táján kezdődött és késő estig tartott bőséges
kínálattal. Kiss Tibor polgármester
megköszönte a támogató segítséget mindazoknak, akik a rendezvényeken segítő kezet nyújtottak.
Beszélt az elmúlt öt évben történt
fejlesztésekről, legújabb volt az
István király utca aszfaltozása. El-

mondta, hogy a törvényi változások
miatt ősztől a Tanács utca az Erdő
utca nevet veszi fel. Az eddigi bizalmat megköszönve kérte a lakosságot, hogy teljes erővel támogas-

ételek, hogy tökéletesítsük a versenyre. Izgalommal vártuk az első
„fellépést”. Kiszsidány települést,

Renovica
Peresznye: Augusztus 10-én tartották a Falunapot, ahol fő étel
volt a lepény, valamint a renovica,
amely jellegzetes horvát íz szerint készült húslevessel ízesített,
kockára vágott zsemléből készített köret. Minden horvát nyelven
hangzott el. Az ifjak középpontba
kerültek a programok révén. A
főzésben Ólmod, Horvátzsidány és

Önt is várják
Nemescsó: A régi hagyományok
felelevenítése és életben tartása nagyon fontos a Tézsula Hagyományőrző Egyesület tagjai számára, ezért
július 18-án bemutatták, hogyan
készültek régen búzakalászból koszorúk és díszek. A környező településekről is érkeztek a foglalkozásra,
és több mint 30 darab dísz készült
el a Faluházban. Az alkotások megtekinthetők lesznek az augusztus
sák a következő önkormányzatot.
Majd „Isten óvja Gyöngyösfalut!”
mondattal adta át a színpadot a
kulturális programoknak. Vonzotta
a közönséget a Big Mouse Band
koncertje. A Kőszegszerdahelyről
érkezett színjátszók zenés, humoros műsorukkal önmagukat ad-

és a forrás történetét bemutató ismertetővel és képekkel díszitettük
standunkat, így aki arra járt, megismerhette a települést. Az eredményhirdetést nagyon vártuk. Amikor elhangzott az arany minősítés,
az első hely, nagy volt az öröm.
Igazi cél, hogy megismerjék Kiszsidányt, bemutatkozzunk, barátságokat kössünk! Sikerült! Olyannyira, hogy azóta több településre is
kaptunk meghívást.
Marquard Borbála
Kiszsidányból érkezett vendégek is
részt vettek.
Ismerkedés céljából a tűzoltók
vendégeket hívtak az osztrák
Felsőlászlóról. Dél körül kezdődött
a közös étkezés, majd a saját nemzetiségi táncuk és zenéjük kapta a
főszerepet. Horvátzsidányból a HKD
Čakavci tánccsoport után a hazaiak léptek a színpadra: a Zviranjak
Egyesület és a Prisički dečki tamburazenekar. A Pinka-Band zenéjére a
bál hajnalig tartott.
17-én tartandó Újkenyér ünnepen,
amely idén már V. alkalommal kerül megrendezésre. Az Újkenyér
felszentelése mellett régi ételeket is
kóstolhatnak az érdeklődők.
10.00 órától bemutatják a rétes
készítés fortélyait, 12 órától veszi
kezdetét a megnyitó és a kóstoló,
ezt követően színes programokkal
és finom ebéddel várják az érdeklődőket! A rendezvény ingyenes,
minden látogatót szeretettel vár
az Tézsula Hagyományőrző Egyesület!
ták, garantálni lehetett a sikert a
Derű Néptánccsoport műsorára.
A Szent Márton Kórus leporolta
és előadta a Pösei sárkány legendáját, ekkor már a sátor tele volt,
ahogy éjszaka a zenés programokon is. A gyerekek sem maradtak
ki a programokból, nemcsak nekik
volt bőséges a palacsintakínálat. A
Szőlőfürt Egyesület szervezésében
az asszonyok otthon megsütötték a
palacsintát, adták hozzá a tölteléket, így egész napos volt a kínálat.
Az egyesület köszöni a segítséget,
és örülnek annak, hogy a TESCO
pályázati adományából meg tudják
valósítani a Sárkánytanösvényt.
KZ
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,
Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!

1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella)
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt)
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella)
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella)
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella)
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella)
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella)
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella)
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella)
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella)
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni)
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella)
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt)
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella)
41. Pizza Popey (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella)
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella)

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

790 Ft
1050 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1650 Ft

990 Ft
1250 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1750 Ft

1390 Ft
2350 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2950 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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Kutyastrand és haltetemek
KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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Az Abért-tavakon létesített kutyastrand nagy nyilvánosságot kapott,
a tóban a parti vízfelszínen lévő
elhullott haltetemekről is szóltak a
hírek. Beszéltek erről az ott sétálók,
a kutyások, és a horgászok is. Ezért
tettük fel a kérdéseinket Puskás
Norbert Sporthorgász Egyesületek
Vas Megyei Szövetsége elnökének.
Az augusztus 6-án e-mailon érkezett választ közzétesszük.
„Az Abért-tavak Magyar Államot
illető halgazdálkodási jogát Szövetségünk hasznosítja 15 éves
időtartam alatt. … A vízterületen
ún. catch&release (fogd meg és
engedd el) horgászat folyik, melynek során a kifogott őshonos halat
– horgászversenyek kivételével –
megtartani tilos. A vízterület rendkívül gazdag halállománya sok
pihenni, csendben horgászni vágyó
személyt vonz a tavakra.
Az Ön jelzésétől függetlenül már
tájékoztattuk július elején a halgazdálkodási hatóságot arról, hogy
július elejétől folyamatos halelhullás tapasztalható a vízen, mely 99
%-ban egy inváziós halfajt (ezüstkárász) érint, azonban mennyisége
nem érte el a jogszabályban
meghatározott, tömeges mértéket.
Az elhullás oka a mai napig nem
pontosan ismert, mivel elsősorban
egy fajt érint, vízminőségbeli probléma nem okozhatja. Valószínűsíthetően a tavaszi-nyár eleji időjárás
extrém változásai miatt a kárászok
szaporodása meghiúsult és ez
okozta, hogy egyes egyedekben
benne maradt az ikra és az így elhalt ikra nem tudott már felszívódni. Szóbeszéd tárgyát képezi, hogy
a horgászversenyek miatt van az
elhullás, mely szintén megalapozatlan információ. A Szövetségünk
által szervezett horgászversenyeken részt vevő személyek döntő
többsége extrém módon halbarát,
tökéletesen tisztában van a hallal
való kíméletes bánásmód szabályaival, ami sajnos nem mindenkiről mondható el. Sajnos halőreink
is tapasztalnak olyan horgászviselkedést, ami a halak későbbi elhullásához vezethet, azonban ilyen
mértékű elhullást ez nem okozhat.
Hivatásos és társadalmi halőre-

ink a tavak teljes területén, július hónapban napi két alkalommal összegyűjtötték az elhullott
egyedek példányait és azokat az
állategészségügyi hatóság által
javasolt legegyszerűbb módon
ártalmatlanították. Ennek ellenére természetesen a vízparton
megjelenhetnek korábban elhullott
és halfogyasztó vízimadarak, emlősök által partra hurcolt tetemek,
valamint horgász által a horgászat
zavarása miatt kiemelt és otthagyott példányok, melyek bomlásának nem csak a látványa, hanem
szaga is zavarja a látogatókat. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
mindent megtenni, hogy ne legyenek ilyen egyedek, de lényegében
ez bármikor előfordulhat 26 hektár
vízterületen. Az elmúlt napokban
mi már nem tapasztaltunk elhullást
és döglött egyedek is elvétve találhatóak. A probléma megszűntével
további intézkedéseket nem tervezünk.
Természetesen mi is örülünk az
Abért tavakkal kapcsolatos híreknek, de mi azon híreknek örülnénk,
ha a tó környékén lévő rengeteg kutyapiszok összeszedésére buzdítaná
a felelős eb tulajdonosokat, illetve
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a póráz nélkül sétáltatott nagytestű
kutyák gazdáira kiszabott büntetések (amik nincsenek) kapnának
publicitást. A kutyastrandhoz mi is
hozzájárultunk – a kutyák és halak
védelmében – számos kikötéssel,
bízva, hogy a 10 éve tartó rendezetlen kutyasétáltatásnak lesz felelőse a területen. Amivel szinte senki, így Önök (Kőszeg és Vidéke) sem

foglalkoztak az újságban, csak a mi
pár száz kg ezüstkárászunk elhullásából csinálnak nagy szenzációt
és óriási problémát egyes médiumok. A kutyastrandot létrehozó
szervezet vezetőjével élő kapcsolatban vagyunk, ha lesz igényük a
rendezvény előtt, akkor kiemelten
fogunk figyelni a haltetemek öszszeszedésére”.

Az első kutyás strand

Augusztus első hétvégéjén kerültek a bóják a vízbe, a kapu a
kerítésre, ezzel már használhatóvá vált a strand a négylábúak
számára. A kutyastrand kialakításának ötlete a tavasszal bejegyzésre került Közösen a Kutyákkal
Egyesület tervei közt szerepelt, és
az egyesület elnöke, Prim József
és társai lelkes munkája nyomán
pár hónap alatt meg is valósult.
Az Abért tó parkolók felőli részén
jelöltek ki egy kutyafuttatónak is
megfelelő méretű területet, amelyet egy szombathelyi vállalkozó
támogatásával sikerült körbekeríteni. A munkálatokat az egyesület tagjai és lelkes önkéntesek
végezték.
Kőszeg Város Önkormányzata padokat adományozott a strandra.
A hivatalos megnyitót augusz-

tus 19-én tartják, amelyen az
OchoMacho zenekar is jelen lesz.
Ők nyolc darab fát ajándékoztak,
ezek a fák az együttes tagjainak
nevét viselik majd. A zenészek
számára különleges jelentéssel
bírnak és nagy tiszteletet élveznek a fák, az életet jelképezik.
A megnyitó és faavató után lehetőség nyílik megismerkedni a
zenekar tagjaival. A zenés beszélgetés során néhány népszerű dalt
is hallhatnak az érdeklődők.
A Közösen a Kutyákkal Egyesület
kiemelt feladatának tekinti a felelős kutyatartás népszerűsítését,
ezért arra kérnek minden gazdit,
hogy a strandot rendeltetésének
megfelelően használja, tisztán, rendezetten hagyja maga után, hogy
négylábú barátaink felhőtlenül élvezhessék a fürdés és játék örömét.

A SCHOTT HUNGARY KFT. LUKÁCSHÁZI gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat
gyártó üzemébe várunk Téged

CSOMAGOLÓ munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok?
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség megelőzése vagy egészségünk fenntartása
érdekében használunk.
Mi 100%-os felelősséget vállalunk azért, hogy a termékeinkbe kerülő készítmények
biztonsággal felhasználhatók legyenek.
Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy termékeinket az előírásainknak megfelelően
csomagolod.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és vizuális ellenőrként folytathasd nálunk a
munkád. Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét,
havonta 2 szabad hétvégét,
1 évre előre megadott fix munkarendet,
számos programot,
béren kívüli juttatási csomagot nyújtunk számodra.

Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely,
gyere és csatlakozz hozzánk!
Tel. +3620 8527 939
Email: karrier.pph@schott.com
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Szeptembertől a felújított Jurisich
Miklós Gimnázium várja a diákokat.
Két ütemben több mint fél milliárd
Ft-os beruházás befejezésekor a
nemzeti színű szalagot Básthy Béla
alpolgármester, Keszei Balázs igazgató, Rozmán László tankerületi
igazgató és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke vágta át.
Ágh Péter, Kőszeg országgyűlési
képviselője elmondta: a Kormánynyal együttműködve több stratégiai
fejlesztés várható Kőszegen, illetve
történt meg az elmúlt időszakban.
Ezek egyike a Jurisich Miklós Gim-

názium, amelyet két pályázat alapján újították fel. Az egyik, több mint
négyszáz millió forintos beruházás
révén megtörtént az épület nyílászáróinak a cseréje. Kiváló fizikai
paraméterekkel, szép külsővel, hő
és zajszigetelő faablakok kerültek
beépítésre. A pinceszint víztelenítését és szigetelését is elvégezték
az építők. A tetőn napelemek elhelyezését és beüzemelését, valamint
a teljes homlokzati felújítást és a
hőszigetelést is magába foglalta a
projekt. A padlás teljes felülete hőszigetelést kapott.

Utcanév: Festetics Imre utca
A Hunyadi utcáról a Királyvölgybe
vezető utca. Sajnos az utcanév tábla csak a Festetics nevet tartalmazza, nem tudván melyikükről is van
pontosan elnevezve.
Gróf Festetics Imre (Simaság, 1764
– Kőszeg, 1847) császári és királyi
kamarás, nagybirtokos, genetikus.
1782-ben, 18 évesen katonának
állt, kapitányi rangban részt vett a
délvidéki törökellenes harcokban.
Bukarestnél megsebesült és nyolcévi szolgálat után kérte felmentését
a katonai szolgálat alól. 1791-ben
feleségül vette Boronkay Krisztinát (1774–1807), akitől két fia

és egy lánya született. A családi
vagyon rendezése után, György
Imre javára lemondott a simonyi
birtokról és vállalta 400 ezer forint
kifizetését is. 1807-ben tagja volt
az országgyűlés határszéli országos
választmányának, de Györgytől eltérően nem vett részt az országos
politikában. 1812-ben újra nősült.
Második feleségével, Vízkeleti Borbálával részben birtokain, részben
a kőszegi Festetics-kastélyban
élt. Birtokán lótenyésztésre, juhtenyésztésre, méhészetre és növénytermesztési, növényhonosítási
kísérletekre vonatkozó törzskönyvi

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

111 évesen megújítva

A másik több mint százmilliós forrásból a Sárvári Tankerületi Központ sikeres pályázatának köszönhetően megtörtént a tetőfelújítás.

Megújult az esőcsatorna-rendszer
is, kifestették a tantermeket, felújították a padozatot, k icserélték a
lámpatesteket.

nyilvántartásokat a 19. század
elejétől vezettek. A családi hagyományokat folytatva 1803-tól ő is
juhtenyésztésbe fogott. 15 évnyi
szigorú beltenyésztési program
után elérte, hogy nem tudott jobb
tenyészállatokat vásárolni a sajátjainál és az eredményeire mások
is felfigyeltek. 1805–1820 között
Festetics tudatosan, a kor legfejlettebb módszereivel végzett kísérleteket. Publikálta is eredményeit,

többek között már 1819-ben, ahol
a genetika törvényeit négy pontban
foglalta össze és ismerte fel Mendel előtt. Megfogalmazta a mutáció alapelvét, elsőként használta
a genetika kifejezést a szakirodalomban. Kőszegen a róla elnevezett
Festetics Palota a Chernel utcában
található.1802-ben vásárolta meg,
a ház utóbb házasság révén került
a Chernel család tulajdonába.
Plechl Ildikó

Anyatejes világnap
A 20 évet meghaladó hagyomány
szerint az Anyatej Világnapja alkalmából köszöntik az édesanyá-

kat. Augusztus 2-ra 60 meghívót
küldtek ki az édesanyáknak, akik
2018-ban szültek, és legalább 6
hónapig anyatejjel táplálták
gyermeküket. Huber László polgármester köszöntötte
a megjelent édesanyákat egy
szál virággal, gyermekeiket egy
apró ajándékkal. Rövid ismertető is elhangzott a CSAK Pont
augusztusi programjairól, majd
hidegtállal vendégeltük meg a
jelenlévőket, közben eszmecsere
zajlott a meghívottak között. A
gyermekek láthatón jól érezték
magukat játék közben. A rendezvényt a Szociális Gondozási
Központ, valamint a Család és
Karrierpont támogatta.
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Lengyelek vendégszeretete
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület
által 2019 június végén vehettünk
részt Chojnában (Lengyelország)
egy a Douzelage kör által szervezett Erasmus+ projekten, amely „A
tudatos szakmaválasztás jellemzői” nevet viselte. Magyarországot
4 diák és kísérőjük képviselte a
nemzetközi találkozón. A helyi középiskola közreműködésével megrendezett eseményen nyolc partner
városból érkeztek résztvevők. A

vendéglátók és a kőszegi csoport
mellett a dán Holstebro, bolgár
Tryavna, észt Türi, ciprusi Agros,
máltai Marsaskala, litván Rokiskis
csapata színesítette a társaságot. A
projektnek két alapgondolata volt:
a diákok elhelyezkedési lehetőségei
a munkaerőpiacon, valamint a kisvállalkozások helyzete a különböző
EU-s országokban.
A Chojnában eltöltött idő alatt
számos workshopon vehettünk

Parnervárosokat fogadta
Egy-egy apró gesztus sokat jelenthet, s tartós, gyümölcsöző kapcsolatokat eredményezhet. Korábban
beszámoltunk arról, hogy a Kőszegi
Testvérvárosi Egyesület vacsorával
kedveskedett a városunkba látogató szlovén delegációnak. Viszonzásként hamarosan az egyesület tagjai
látogatnak el Škofja Lokába, s ott
minket is megvendégelnek.
Június elején hat holland kerékpáros érkezett három napra, ebből
egy napot egyesületünk vendégeként töltöttek el. Városnézés, polgármesteri fogadás, kerékpározás a
környéken, vacsora és borozgatás a
szokásos turisztikai program, de kérésük volt az is, hogy a város szociális helyzetéről tájékozódhassanak.
Mintegy két órát töltöttünk el velük

a Szociális Gondozási Központban,
ahol Raposa Helga intézményvezető az intézményrendszer bemutatása mellett válaszolt a csoport kérdéseire. A csoport a Via Douzelage
projekt keretében érkezett: saját
költségen utaztak Judenburgba,
onnan Kőszegre, majd tovább Zólyomba, onnan Bad Kötztingbe,
ahonnan hazatértek Meerssenbe.
Ki tudja, lehet, hogy egyszer egy
kőszegi csoport is ellátogat így néhány Douzelage városba.
Augusztus végén egy 50 fős csoport
érkezik Bad Kötztingből. Őket egyszer látjuk vendégül egy vacsorára
(ezt is az egyesület tagjai készítik).
Természetesen következő kirándulásunk e gyönyörű bajor városkába
vezet majd valamikor 2020-ban.
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részt, amelyek segítettek abban,
hogy megismerjük a többi ország
helyzetét és véleményét ebben a
témában. Nemzetközi csoportokban, játékos feladatokkal fedeztük
fel a város különböző pontjait. Egy
kulturális est keretein belül megkóstolhattuk a résztvevő országok
hagyományos ételeit, és megtanulhattuk táncaikat. A formális
programok mellett pl. kirándultunk
Szczecinbe, ahol megnéztük a város
nevezetességeit, valamint felfrissülhettünk a Moryń mellett található tóban. Amellett, hogy renge-

teget tanulhattunk, és új helyeket
ismerhettünk meg, új barátságokat
is kötöttünk a más országokból érkezett diákokkal. Mindenki számára hasznos információval lettünk
gazdagabbak, mint például azzal,
hogy melyik országban a legkedvezőbbek a feltételek egy új vállalkozás létrehozáshoz. A projekt során
megtapasztalhattuk a lengyelek
hozzánk hasonló vendégszeretetét
és a hét végére már-már otthon
érezhettük magunkat ebben a kis
városban.
Takács Roxána

Szakmai gyakorlat
Kőszeg nem csupán turisztikai
szempontból népszerű. A lengyelországi Douzelage partnervárosunkból, Chojnából immár harmadik éve
jön négyhetes gyakorlatra az ottani
szakközépiskola 6 tanulója egy kísérőtanárral. Ennek megvalósításához az anyagi hátteret egy évek óta
sikeres Erasmus+ pályázat biztosítja. A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület segít ennek szervezésében,
de természetesen a nagyon nagy
érdem a két fogadóé: a Szárnyas
Kft. és a Remicro Bt. foglalkozik a
4 építőipari, illetve két informatikai
diákkal. A Szárnyas Kft-nél szinte

minden munkafolyamatban tevékenyen vesznek részt: térköveznek,
falaznak, vakolnak, vasbetonszerelésben és akár ácsmunkában is
részt vesznek. Az informatikai gyakorlaton lévők viszont készítettek
honlapot, szereltek antennát, beltéri
egységet. A fiatalok és tanáruk –
elmondásuk szerint és szemmel
láthatólag is – nagyon jól érzik
magukat Kőszegen, és rengeteget
tanulnak nem csupán szakmai,
de kulturális szempontból is. Csak
köszönni tudjuk, hogy e cégek ezt
a felelősségteljes munkát minden
ellenszolgáltatás nélkül vállalják.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!
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Duhovni savjetnik
Anton Slavich †
1934 – 2019
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Pokojnoga farnika i pjesnika Antona
Slavića 20. julija su sprohodili subra-

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

ti, časne sestre i vjerniki na zadnji zemaljski put. Po svetom mašom zadušnicom smrtni ostanski su mu položeni
u svečenički grob u Mjenovu (A). Vjenac kiseških Hrvata je hvala ovdašnje
hrvatske zajednice ča je na Slavićevu
inicijativu upeljana hrvatska maša u
Kisegu.

Novi ubloki na crikvi Sv. Emerika
Ljetos se je završila dugogodišnja
obnova crikve Sv. Emerika. Točno
7 ublokov je 100% izminjeno, a
ukupni stroški iznosu 7,4 M Ft.
Crikva pod peljanjem kiseškoga farnika Vilmoša Harangozóva
dobila je na naticanju 6,1 M Ft,
a Hrvatska Samouprava pomoću dobrovoljnih darov pokupila
je 1,3 M forintov. Za umjetničko
djelo odgovoran je bio Marjanović Straja slikar, proizvodjač vitraža. Naravno da su potribne bile
i vridne muške i ženske ruke kiseških vjernikov, ki su u svojem
slobodnom vrimenu nekad prije,

nekad poslije podne čistili
oltare, klupe, kipe, pilje,
šekrešćiju, vodeni blok da
crikva sada već u svojoj
lipoti i čistoći nudi vjersko
mjesto svim posjetiteljem.
Ablakcserével fejeződtek
be a Szent Imre templom
felújítási munkái, mely
2000 óta a kőszegi horvát
közösség vallásgyakorlásának is a helyszíne.

Marija Fülöp Huljev

Nove ubloke je napravio
Marjanović Straja

Vridne ruke su bile potribne i kod čišćenja crikve

„Für die Pflege der deutschen Muttersprache”
÷Kultúra és nyelv nélkül nincs identitástudat.”

11 évvel ezelőtt a Kőszegi Német Nemzetiségi
Önkormányzat megalapította „A német anyanyelv ápolásáért” díjat. A Balog iskola évzáróján
Németh Laura 8. a osztályos tanuló, a német
nemzetiségi szavalóversenyeken való aktív részvételéért vehette át a 10.000 Ft-os könyvutalványt. Sok sikert kívánunk neki a középiskolai
évekhez.
Gedenkfeier in Jula/Gyula
A ÷Malenkij robotról visszatérés” emlékünnepségre a Gyulai Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására látogattunk el. Németvároson
arra emlékeztek, hogy a Békés megyéből 74 éve

elhurcolt svábok 71 éve hazatérhettek a málenkij robotról. 1945-ben
kezdődött ugyanis a gyulai németek, német származásúak, németes
hangzású nevet viselők elhurcolása,
kényszermunkára kötelezése. A hazatérők közül heten életben vannak,
közülük ketten jelenlétükkel is megtisztelték a megemlékezést.
Hálaadó német nyelvű szentmisével kezdődött július 21-én reggel a
gyulai Szent József-plébániatemplomban az a megemlékezés, amelyet
Heiter Róbert Gottfried szentszéki
bíró, kőszegi káplán celebrált.
A misét követően az Apor téri haranglábnál, a Máriakegytárgymúzeum
udvarán a málenkij
robotból hazatért, de
már elhunyt sorstársak
lelki üdvéért tartottak
rövid megemlékezést,
ahol a kőszegiek énekelték el a
Magyarországi Németek Himnuszát, majd mi is koszorút helyeztünk el az emlékhelynél.

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Német nemzetiségi hírek

A megemlékezést baráti beszélgetés zárta a német klubban.
Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnök
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Benyomások
KU LT Ú R A

Manfed Leier 1965-ben született
Felsőpulyán… Festészetet, filozófiát és pszichológiát tanult. A felsőpulyai gimnázium tanára. 2019.
augusztus 1-jén a Kőszegi Művészeti Egyesület vendégeként nyílt
kiállítása a Jurisics-várban. Benyomások – Isztambul és a Márvány-tenger címmel harmincegy
alkotásával állt a kőszegi közönség elé. A kiállítás megtekinthető
szeptember 4-ig.
Manfed Leier 1997-ben járt először Isztambulban. A város jó ismerőjeként viszi élményeit papírra.
Ceruza- és tusrajzokat, akvarelleket, vegyes technikával készült
képeket láthatunk a lovagterem-

ben. A mecsetek, bazárok tarka
színvilágát tárja elénk úgy, hogy
gondolatait elvonatkoztatva jeleníti
meg, „tükrözteti” vissza. A művész
eleinte a formaábrázolás szabályai
szerint készítette munkáit, később
már nem erre, hanem benyomásainak megjelenítésére koncentrált.
A nonfiguratív képek közül több is
látható a falakon. Újabb festményein a gondolatiságának központjába a horizont kerül, színeiben
pedig a kevert, egymásba olvadó
viaszos árnyalatok jelennek meg.
Básthy Béla alpolgármester elmondta, hogy annak idején, tizenhárom ével ezelőtt, amikor életre
kelt a Félhold/Telihold ötlete, az
elsők között csatlakozott a KME.
„Munkájuk példaértékű, Nagyon
örülök annak, hogy évről évre az

Bánfalvi Banga József
„Kőszeg gyermeke volt és Szegednek áldozta életét” – olvashatjuk
abban a könyvben, amely a közelmúltban jelent meg, és Bánfalvi
Józsefről szól.
Sajnos már csak kevesen emlékeznek dr. Bánfalvi Józsefre, aki pedig
Kőszegen született 1919. június
6-án! Itt járta alsóbb iskoláit és a
tanítóképzőt, a Tanárképző Főiskolát Szegeden végezte. A Radnóti
Miklós Gimnázium igazgatójaként
szerzett országos elismerést, hírnevet magának és iskolájának.

Modernizációs tevékenysége, újító
pedagógiája nyomán vált intézménye „Kísérleti Gimnázium”-má
1986-ban. Nyugdíjba vonulásáig
(1990) vezette az élete értelmét
jelentő iskolát. Számtalan kitüntetéssel jutalmazták.
Fordulatot a magyar nóta vitt
az életébe. 1995-ben alakult a
Magyarnótaszerzők és Énekesek
Dél-magyarországi
Egyesülete,
melyben dr. Kikli Tivadar mellett
jelentős szerepet vállalt.
„A régi kőszegiek” tudhatják, hogy

Kőszegi Virág
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„Nagyon tetszett a drámája. Kiváló
stílusú; pergőek és izgalmasak a
párbeszédek; érdekfeszítő a történet; fontos társadalmi és emberi
kérdéseket feszeget a darab; színházszerűen megírt mű” – fogalmazta meg gondolatát Merő Béla
Tóthárpád Ferenc Vadalma című
könyvéről.
Bizonyára sokan emlékeznek még
a szomorú esetre: 1997 januárjában nagy erejű nyomozás indult.
Egy édesanyát kerestek, azt az
édesanyát, akinek a gyermekére az
utca kövén, félig kihűlt állapotban
találtak. Az író az események sajtótörténetét kutatta, majd verset is írt
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Ostromnapokhoz igazítják nyári
kiállításukat. Megtalálták Harro
Pirch professzor urat és azt a művészcsoportot, amely rendszeresen
dolgozik isztambuli alkotótáborukban. Bőséges munkájuk van

már 1937-ben szerepelt egy szerzeményével, a „Lassan most már
ködbe borul a Kőszegi erdő”. A dal
Banga József néven jelent meg. Jóska bácsi, amikor tehette, visszajárt
Kőszegre, a lakótelepen vásárolt
lakást. A Kőszegi Hétfői Társaság
tagjaként erősítette idetartozását.
(Az asztaltársaság 1985-ben fogadta tagjai sorába. Több közös
szerzeményt jegyez Tóthárpád Ferenccel.) 2002-től ritkultak hazalátogatásai, 2009-ben hunyt el. A
kőszegi temetőben nyugszik. Diákok százai, nótaszerzeményeinek,
dalainak tömege őrzi emlékét.
TáF.
Részlet a hátsó borítólapról: „Félelmetesen mai és félelmetesen örök
témájú történet Tóthárpád Ferenc
Vadalma című tragédiája. Vádirat
az emberi felelőtlenség ellen.”
„Az esemény – a könyv – alkalmat
ad arra, hogy beszéljünk a megbo-

róla. 2016-ban a témát feldolgozó
drámát a Soproni Petőfi Színház, a
következő évben a Kőszegi Várszínház is műsorra tűzte.

ebben a témakörben, és ez nekünk
is kedvező.”
A KME legközelebb a Kőszegi Szüret rendezvényéhez kapcsolódóan
jelentkezik újra kiállítással.
TáF.

csátásról, a hiúságról, a párkapcsolatok lehetséges buktatóiról,
az élet tiszteletéről” – mondta
Tóthárpád Ferenc.
A Vadalma megvásárolható a kőszegi Kegytárgyboltban és a nagy
könyváruházakban.

Fűnyírótraktorok gyors javítása garanciával.
Fűnyírótraktor csere motor akció:
11,5 LE Briggs & Stratton motor 139.990 Ft.
STIHL, HUSQVARNA motorfűrészek,
fűkaszák, fűnyírók,
lombszívók szakszerű javítása.

2019. AUGUSZTUS 12.

30 éve bontották le a vasfüggönyt
30 éve 1989-ben bontották le a
vasfüggönyt megvalósító elektromos jelzőrendszert (EJR) az osztrák-magyar határon. A bontás
módjáról szóló bemutatót 1989.
május 2-án tartották. Ezt követően
már a jelzőrendszer nem működött,
a Keresztkút környékén nem is építették ki ezt a típusú határzárat. Dr.
Babos Albert nyugalmazott határőr
dandártábornok szerint a pán-európai piknik helyén annak idejére
újra fel kellett építeni a határkerítést, erről beszélt a határbontás 25.
évfordulóján Győrben Németh Miklós egykori miniszterelnök. Amikor
1989-ben a teljes határbontást
elvégezték, a Szent Vid felett, a deltának nevezett erdészeti útcsomópontban meghagytak egy szakaszt
az utókornak, de azt ismeretlenek
1990 tavaszáig elbontották vagy
inkább tovább vitték az oszlopokat
egyéb felhasználásra. A határőrség
által lebontott kerítéselemeket értékesítették kedvezményes áron.
A Kőszegi-hegységben a bontás
előtt húsz évvel, 1969-ben fejeződött be az EJR kiépítése. Ebben
az időszakban (1966-1972) Babos
Albert politikai tisztként szolgált a
Hörmann-forrásnál lévő határőrőrsön. Szavai szerint ez olyan messze
volt mindentől, hogy a madarak is
csak három nap alatt repültek oda.
Alig tudták teljesíteni azt a kiadott
célt, hogy a környék lakosságával
kapcsolatot kell tartani a katonáknak. Politikai tisztként a személyi
állomány oktatása, képzése volt a
feladata. Abban is részt kellett vennie, amikor egyik sorkatona szüleit
ki akarták telepíteni az egyik erdészet házából. Szerencsésnek érzi
magát amiatt is, hogy a Hörmannforrás őrsre érkezése előtt egy évvel
és a távozása utáni évben szökött
át Ausztriába egy-egy raktárosi
feladatot végző katona. Öt esetről beszélt, amikor a Hörmannforrástól a ’határsértő’ elfogására
indultak az üldözést és határzárást
végző katonák. A cigánycsapat a
Vöröskereszt tájékán megijedt a
lovaskatonáktól, és visszafelé futottak, 18 főt elfogtak. Egy másik
esetben 3 fő lépett át az EJR rendszeren, őket a Hétforrásnál lévő
katonák fogták el a közös üldözés
után. Határszerte több módszer is

volt az EJR-en való átjutársa. Volt,
aki mélyedést ásott, és úgy bújt
át, mások kettős létrával léptek át
rajta, jó volt a húsz Ft-os rendszer
is, amikor az elektromos vezetékek
érintkezése, a jelzőrendszer működésének akadályozása érdekében
papírpénzzel szigeteltek.
A nyugalmazott dandártábornok

a lakosság végezte el jó órabérért.
A nyomsáv megőrizte az itt áthaladó személy, állat nyomát, amely
a ’határsértő’ felderítését segítette.
Ettől a vonaltól még három km-re
is lehetett a valódi osztrák határ.
Előfordult, hogy a terepviszonyok
csak 200 méter távolságot tettek
lehetővé. A ’határsértő’ itt könnyen

szerint egy-egy őrs által vigyázott
határszakaszt szektorokra osztották, ennek hossza 200 – 300 méter között változott. Ha megszakadt
az elektromos rendszer, akkor bejelzett az őrsön. Mindig készenlétben állt az üldöző csapat, ők oda
mentek, ahonnét a jelzés érkezett.
A zárócsapat az EJR vonal mögé, a
valós osztrák határ irányába ment,
és a megsértett határszakaszt
U-alakban lezárták. Az üldözést a
végtelenségig is folytatták.
A Hörmann-forrásnál lévő – általában 60 fő körüli – katona rendszeresen járőrözött az EJR-rendszer
mellett, a gyaloglás fizikailag igénybe vette őket, és ezért jobb ellátást
kaptak a síkvidéki őrsökön szolgálókhoz képest. Sosem tudhatták
előre, melyik társukkal indulnak
járőrözni, ezzel zárták ki a közösen
tervezett szökés lehetőségét.
Az EJR kettő méternél magasabb
betonoszlopokból álló drótkerítés
volt, amelyre még süvegfákat is
tettek a létrás átlépés akadályoztatása érdekében. Az osztrák határ
felöli oldalon építették ki a katonák
közlekedését szolgáló manőver
utat. Mellette alakították ki a 3 – 5
méter széles nyomsávot, amelynek
a kapálását, a növényzet kiirtását

és gyorsan átfuthatott a túloldalra.
Az elektromos jelzőrendszer az
aknásított sáv pótlására épült ki
a politikai viszonyok változása
miatt. 1957-től telepítették újra
az osztrák határ mellett az aknasávot, amelynek a felszedése
1964-ben kezdődött el. (Ebben az
évben már Bucsuban, Kőszegen,
Hegyeshalomban
próbaüzemben működött az EJR rendszer.)
A kőszegi hegyekben 1969-ben
fejezték be, ahol ez megtörtént,
ott építették ki az EJR-t. Ebben az
időszakban hivatásos katonaként
szolgált a Hörmann-forrásnál lévő
őrsön Babos Albert. Arról beszélt,

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

hogy az erre szakosodott katonák
jelzőbotokkal keresték a taposóakna helyét, de volt térképük az
aknahelyekről, amit az időjárás,
esővíz sokszor felülírt. Domboldalakról vitt át külhonba aknákat a
talajerózió, az életével fizetett, aki
arra rálépett. A felszedés lassan
haladt, mert egy-egy szakaszon a
telepítés szélessége a 15 – 20 métert is elérte. Előtte volt a 15 – 30
méter széles nyomsáv. Itt az idegenek lépésnyomai megmaradtak.
A nyomsáv előtt alakítottak ki egy
közlekedő sávot, ahol csak gyalog
és lóval lehetett haladni. Emellett
volt egy kicsi vadvédő kerítés. A
gyalogsávon rótták az ellenőrző
körüket a sorkatonák és mindig
kettesével. A hivatásos tisztek hetente ellenőrizték a nyomsávot, és
évente egyszer az aknamezőt, illetve a határjeleket. Ők ismerték azt
a pontot, ahol át tudtak menni az
aknazáron a határjelig, amely már
az osztrák terület kezdetét jelezte.
Ezen a részen is volt egy másfél
méter széles közlekedő sáv, ahol
csak az ellenőrzést végző tisztek
közlekedtek. Az első időszakban ők
is csak párosával mehettek, majd a
’60-es évektől már egyedül is. Itt
már egy nagyobb lépéssel osztrák
területre lehetett átlépni. Innét a
tisztek láthatták, hogy a talajerózió
milyen irányba, osztrák oldalra is
átvihette a taposó aknákat.
Kámán Z
(Köszönöm Dr. Babos Albert tájékoztatásban nyújtott segítségét.
Kőszegi lányt vett feleségül. A 76
éves férfi a kezdetek óta tartja a
baráti kapcsolatot a saját korosztályával. Tizenkét éven át a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémián tanszékvezetőként is képezte az utódokat.)
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Sikeres terápia
V Á R SZ Í NHÁ Z

A „Cinóber hadművelet”-tel lezárult a Kőszegi Várszínház idei évada. A színpadok elcsendesedtek, a
szervezők is fellélegezhetnek, hiszen egyetlen alkalmat kivéve, eső
nélkül folytak az előadások.
Nem volt könnyű évad – tudtuk
meg –, hiszen már a tervezés nehézségekbe ütközött: „Nagyon későn kaptunk értesítést a pályázati
eredményekről, emiatt úgy kellett
mindenkivel megállapodnunk –
szóban –, hogy bizonytalanságban
voltunk. A minisztérium részéről bíztattak és támogattak minket, ezért
merészet vállaltunk a négy bemutatóval, a kész programmal” – nyilatkozta Pócza Zoltán színi direktor.
Május elejére sikerült pontosítani
az elképzeléseket, ha némi csúszással is, de megjelent a programfüzet, az idei terv megvalósulhatott.
A több mint harminc előadás több
száz emberrel való együttműködést
követelt, és ezek az együttműködések csupán egy-egy kézfogáson
alapultak. A szerződéseket csak
május 15-től tudták kiállítani. Ért-

hető tehát a felszabadult érzés, ami
a záró előadást követte.
A Mesebolt Bábszínház „A boldog
herceg”-e különlegességnek számított, hiszen az ifjúsági előadások
palettáján – a Kritikusok Céhe jelölése alapján – bekerült a legjobb
három előadás közé. A Csoportterápia új rendezővel került színpadra. Új stáb állt fel, és a műfaj, a
musical is újdonságként szerepelt a
kőszegi készítésű előadások között.
Egy kivétellel minden színész kötődik valamilyen módon a városhoz.
„Kőszegi művészek voltak itt, akik
a lelkükben nagyon idetartoznak,
és ez látszott a produkción is” –
mondta Pócza Zoltán.
Gergye Krisztián előadását, a
„Levitáció”-t viszonylag kevesen láthatták, de tervezik az összművészeti
produkció visszahívását.
A Cinóber hadművelet az alternatív
társulatokkal történő együttműködés példája. A bemutató színhelye
a lovagterem volt. Szerencsés találkozásról beszélhetünk, hiszen a közös darab költségkímélő is: mindig

Kép a Cinóber hadművelet című előadásból

a bemutató a legdrágább, a díszlet, a jelmez, a próbák… „Olyan
színházi együttműködésekre törekszünk, amik hosszú évtizedekig
kihatnak.” Érdekes közjáték, hogy a
Csoportterápia egyik szerzője, Galambos Attila – mint kiderült – statisztaként játszott már Kőszegen, a
Kőszegők-ben (1990). Az emlékek
mind máig hatnak! De nemcsak az
ilyen emlékek teszik különlegessé
színházunk nyári estéit, hanem
mint a Levitáció előadása után is,
amikor az eső okozta kellemetlenségeket feledtette a vendéglátók
figyelmessége, búcsúzáskor kihallik a távozók soraiból: „Ilyen még

egy nincs az országban!”
Egyfajta „kőszegiség” – ahogy a
szervezők is fogalmaznak – a személyes kapcsolatok és a politikamentesség jellemzi színházunkat,
ami egyben egyedivé és vonzóvá is
teszi az itt szerzett élményeket.
Az idei látogatottsági adatok jobbak, mint a múlt évben. A jegybevétel a várthoz képest jól alakult,
a kiadásokat is sikerült megfelelő
szinten tartani. „A sok munka után
elmondhatjuk, hogy szakmailag
és anyagilag is jó évet zártunk: a
munka mellett a jó időnek is köszönhetően!”
Tóthárpád F.

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
www.narathaimassage.com
Nyitva / offen / open / otevřeno: 9.00–20.00
e-mail: narathaimassage78@gmail.com • Tel.: +36 20 441 4850
ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna
Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž
Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže
Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel
Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž
Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž
Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž
Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny
Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž
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30 perc

60 perc

90 perc

Minutes / Min

120 perc

Minutes / Min

Minutes / Min

Minutes / Min

3.900 HUF
13 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
6.900 HUF
25 €
7.900 HUF
27 €

–

–

–

9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
11.900 HUF
40 €
12.900 HUF
45 €

–

–

–

–

–

14.900 HUF
49 €

14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
15.900 HUF
55 €
16.900 HUF
57 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €

18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
20.900 HUF
70 €
21.900 HUF
75 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €

×5* ×10*

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli
25% Kedvezmény/Rabatt!
Hétfőtől–Péntekig • Montag–Freitag • Monday–Friday • Pondělí– Pátek (9–15h): 20% Kedvezmény/Rabatt!
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Új kántor

– Hol végezte korábban a kántori
feladatokat?

– Az elmúlt évben július 31-ig voltam Perenye és Gencsapáti kántora. Az ezt követő időszakra vonatkozó feladat nélküli helyzetemet
ismerte Harangozó Vilmos plébános

képzőt Szombathelyen végeztem.
Emlékezetes az első éjféli misém,
ahol 14 éves koromban orgonálhattam. Ettől kezdve folyamatosan
helyettesítettem, ha arra szükség
volt.
– Gencsapátiban, Perenyén vagy
Kőszegen könnyebb a feladat?

úr is. Nyár végén már az ismert
volt, hogy Kőszegen egy kántorra
lesz szükség. Amikor felkért a feladatra, két hét gondolkodás után
döntöttem arról, hogy vállalom.
– Mitől jó egy kántor?

– Ez elhivatottság kérdése, nagyon
sok türelmet, és megértést kíván
a család részéről. A legnagyobb
ünnepeken vagyok legtöbbet szolgálatban, és legkevesebbet a családommal. Fontos a zene szeretete,
elkötelezettség a keresztény hit
felé, szakmailag felkészültnek kell
lenni, a folyamatos képzés is elvárás. Mindezt felülírja az állandó

kapcsolattartás a plébános úrral, és
a hívekkel. Tudni kell, ismerni kell
az elvárásokat.
– Mióta végzi a kántori feladatokat?

– 2001. október 3-án kezdtem
el a hivatalos kántori szolgálatot
Gencsapátiban. Az akkori elődöm,
Horváth Tibor volt tanárom, aki ekkor Sárvárra, a Szent László-templomba ment át kántornak. Neki
köszönhetem, hogy ezen a szép
úton elindultam. 1995-ben, 12
éves koromban kezdett el engem
tanítani, előtte hatéves koromtól
ismerkedtem a zenével. A kántor-

– Helyzete válogatja. Nehézség
vagyis inkább kihívás egyaránt
előfordult már mindkét helyen. Itt
egy kicsit több a hétköznapi feladat
(szentmisék, temetés, esküvő), viszont a nagyobb ünnepeken, például Húsvétkor csak egy Virgílián
kell szolgálatot végezni.
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2018. december 1-jétől Benkő
Balázs lett a Kőszegi plébániához
tartozó templomok kántora. Magánéletében a Benkő Bútor néven
működő asztalos vállalkozását működteti.
Az elmúlt évben Harangozó Vilmos plébános ajánlotta fel Benkő
Balázsnak a kántori feladatok elvégzését. Korábban néhány alkalommal már helyettesítette Bazsó
Cecília orgonaművészt, aki a negyven éves zenei pályafutását, nyugdíjba vonulása alkalmával 2018.
november 25-én a Jézus Szívetemplomban tartott koncerttel koronázta meg.
Augusztus 4-én a német nyelvű
szentmise előtt tettük fel kérdéseinket Benkő Balázsnak.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

– Ön Perenyén él, hogyan érzi
magát Kőszegen?

– Úgy érzem, nagyon jó helyre kerültem. Amikor Gencsről eljöttem,
akkor azt éreztem, hogy a jó Isten
valamit elvett tőlem, majd kaptam
tőle egy még nagyobb, még szebb
ajándékot. Lassan egy éve vagyok
itt, de még most is, ha bejövök a
Jézus Szíve-templomba, körülnézek és elcsodálkozom azon: Uram:
én itt orgonálhatok. Nagy megtiszteltetés, és egyben nagy feladat is.
KZ

A verbitáknál kántor
Debreceni Szilvia egy éve végzi a
kántori feladatokat a Missziós Házban vasárnaponként a 8.00 órakor
tartott szentmiséken. Augusztus 4-én,
a szentmise után beszélgettünk.
– A kántori feladatokat Isten útján járva választottam. Négy évvel
ezelőtt szentmisén hallottam a hirdetést a kántorképzés indításáról
– mondta Debreceni Szilvia. – Ösztönző volt számomra, hogy korábban már orgonáltam és énekeltem.

Nyolc évig zongoráztam, majd a
győri Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdtem el a tanulmányaimat, aztán sok más okból Kőszegen érettségiztem. Majd hosszabb
szünet után indultam el újra a
zenei pályán, a kántorképzésen.
Az elméleti órákon Szombathelyen
vettem részt, a gyakorlatokat az
evangélikus templomban végeztem a nővérem, Csukáné Szász
Judit tanítványaként. Nem volt ez
újdonság, mert a zongorázást is
tőle tanultam. A képzés hároméves
volt, és most júniusban kaptam
meg az oklevelet.
– A verbita atyák miséjén az elmúlt nyáron kezdte a kántorkodást.

– Mária nővért akkor szólította más
városba a feladata. Az atyák felkértek kántornak, amit már megtettek
két évvel korábban is, de akkor
még – a negyedik gyermekem
születése után – nem éreztem magamban annyi erőt, hogy vállaljam.

– Mi tart a kántorkodásban fontosnak?

– Szép szolgálat, nagyon sok gyakorlás, állandó képzés szükséges.
Elengedhetetlen a jó énektudás,
amelyben nekem még fejlődnöm
kell. Számomra a feladat örömet
okoz, szeretettel orgonálok. Szükséges hozzá a hit iránti elkötelezettség. A gondviselő hívott el erre
a feladatra, magam indultam el
ezen a pályán, és a családom ebben megerősített.
KZ
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Programajánló

Könyvtári hírek

Augusztus 19. hétfő 20.00 Tűzoltó utcabál a Spektrum együttessel
Augusztus 30. péntek Hangzó Város Nap
Örömzene Kőszegen az ostromló hadak elvonulásának
emlékére a 11 órai harangzúgástól, a Kőszegi Hangzó
Város Zeneakadémia együttműködésével.
Részletek: www.koszeg.hu
17.00 Ostrom-megemlékezés, koszorúzás
A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete bajtársi
találkozója. Jurisics-vár elővár.
Közreműködik: Zora Énekkar
Augusztus 31. szombat Kőszeg Város Fúvószenekarának végvári
meglepetés koncertje a Jurisics várban
Szeptember 8. vasárnap História Futás

Szeptember 3-tól a felnőttrészleg minden nap 8.30-kor nyit, és kedden, szerdán, pénteken 17.30-ig, csütörtökön 19.00-ig, szombaton
13.00 óráig várja látogatóit. A gyermekrészleg keddtől péntekig 13.0017.00 óráig, szombaton 8.30-12.00-ig látogatható.
A gyermekrészlegben augusztus 30-ig megtekinthető Németh János
művésztanár rajzszakköröseinek kiállítása.
Szeptembertől újra várja a könyvtár az óvodás csoportokat, az általános - és
a középiskolai osztályokat, kollégiumi csoportokat könyvtárbemutatókra! A
tanulók könyvtárhasználati órákon és a számítógépes katalógus használatát
elsajátító foglalkozásokon is részt vehetnek (időpontegyeztetést követően).
RENDEZVÉNY:
Szeptember 2. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten),
Kézimunka-kör (a 2. emeleten).
Szeptember 6. (péntek) 16.30 óra: Ifjúsági olvasókör.
Téma: Dragomán György és Szabó T. Anna

Ajánló borászoknak
Szőlő- és borgazdasági szakirányú továbbképzés Kőszegen
2018 februárjában elsőként iratkoztak be hallgatók a Szőlő- és borgazdasági szakirányú továbbképzési szakra a Kőszegi Kampuszon. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2019 szep-temberétől is indul a képzés, melynek
jelentkezési határideje 2019. augusztus 30.
Elsősorban azoknak ajánlják a képzést, akik jelenleg is szőlőtermesztésben,
borászatban dolgoznak, vagy ilyen területen szeretnének a jövőben elhelyezkedni, vállalkozni. Munkájukat a szakmai igényesség, a mérnöki szellemiségből eredő tárgyilagosság jellemzi, belső igényt és késztetést éreznek a
legújabb szakma specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek követésére és
annak a saját szakmai munkában történő alkalmazására.
A képzés célja, hogy a továbbképzésben résztvevők megismerjék a világ és
a hazai szőlő- és bortermelés helyzetét, közigazgatási, jogi szabályozását,
a szőlőtermesztés biológiai alapjait, a termesztést befolyásoló ökológiai
tényezőket, a termesztéstechnológia elméletét és korszerű módszereit elsajátítsák a szőlőfeldolgozás, a borkészítés- és kezelés, tárolás, palackozás
kémiai, mikrobiológiai, technológiai alapjait, módszereit, műveleteit és
gépeit, valamint megismerjék a gazdaságos és hatékony termelést elősegítő gazdálkodási, pénzügyi összefüggéseket, a termékértékesítés, bormarketing speciális kérdéseit, feltételrendszerét és gyakorlatát.
További információk: https://koszeg.uni-pannon.hu/kepzesek/szolo--esborgazdasagi-szakmernoki-szakiranyu-tovabbkepzes/ .
Augusztus 15-én (csütörtök) Nagyboldogasszony ünnepén megtartják
a hagyományos Rőtfalvi zarándoklatot. A gyalogosok a Jézus Szívetemplomtól 12.45 órakor indulnak, a szentmise 15.00 órakor lesz. A
Kőszegi Plébánia mindenkit szeretettel hív a zarándokútra.

Fotózást vállalok! 20/381-8014

Lehet csónakázni!!
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A Csónakázótó környékén elkészült
a strandröplabda-pálya, valamint
a csónakkikötő is. Augusztus 9-től
újra megindul a csónakázás a kőszegi Csónakázó-tavon! Az időjárás
függvényében, nyáron naponta
13.00 – 20.00 óráig, a hétvégeken 10.30 – 20.00 óráig várja

vendégeit a szépnevű Hattyú Csónakkikötő.
Az önkormányzat kezdeményezte,
az Interreg Ausztria-Magyarország keretből az alpannonia plus
támogatta, a képviselő-testület a
Hattyú Büfét bízta meg az üzemeltetéssel.

Kőszeg-Mariazell gyalogos zarándoklat
Útvonal: Kőszeg-Kirschlag-Krumbach-St.Corona-Payerbach-KaiserbrunnNasswald-Mariazell (kb.:20 km-es szakaszokra osztva)
Záró szentmise: 2019.augusztus 24-én 17.00-kor a Kirschlagi templomban
Celebrálja: Gottfried Atya (Heiter Róbert Gottfried kőszegi káplán)
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés: weiglne.zsuzsa@gmail.com

További részletek és felvilágosítás
Weigl Istvánné Zsuzsa koordinátornál: +36 30 324 8450
Szeretettel várunk mindenkit!
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9.00 órakor a Kőszegi Tücskök
„ciripelnek” a Bechtold István Ü N N E P I K áV é
Természetvédelmi Látogatóközaz egész családnak
pontnál, majd Tildánál, a vándorsólyomnál folytatódik a Chernelkertben a délelőtt.
Második helyszín a Hétforrás.
a Kőszegi Vonósok
10.30 órakor a Chernel kertből
családi napja
lás
a
ndu
túr
kul
a gyalogtúrát vezeti: Németh Lászlóné (Teca), távolság 4,5 km, időtartam
kirá
ak
r
a
d
a
egy óra. Autóval parkolás a Kincs-pihenőnél, term
onnan
kb.nelem
30 Zperc
ENE msétával
észet törté
. re0
2
0
2
19
elérhető a cél. Indul a Kőszegi kisvonat is a Hétforráshoz,
de us
előzetes
. auguszt
gisztrációra van szükség a Tourinform irodában.
A Hétforrásnál 12.00 órakor „Magyarnak lenni nagy és szent akarat”
címmel a Szent Mihály szekere vándorszínház előadása mellett hétféle
itallal olthatják szomjukat a látogatók: a borbemutató szervezésekor a
fiatalabb korosztályra is gondoltak!
Délután 14.00 órakor Kőszegen ahttp://www.naturpark.hu
várárokban folytatódik a program
Marton Ágoston által vezetett Vitézi hétpróbával és a Szent Korona családi
kézműves műhellyel a Kőszeg Városi Múzeum szervezésében.
A Kőszegi Vonósok koncertje 16.30 órakor kezdődik. Nemcsak a helyszín
(várárok) miatt lesz szokatlan, a közreműködők is rendkívüliek: Marton
Ágoston vezetésével Marton-Szállás lovasai színesítik a produkciót, melyen a Kőszegi Vonósok somorjai vendégeikkel, a Harmonia Classica zenekarral együtt zenélnek.
17.30 órakor a Vitéri 7próba eredményhirdetésére kerül sor.
Szeretettel várnak mindenkit a programokra.

PRO GR A M O K

A Kőszegi Vonósok családi
napja augusztus 20-án

9.00 Látogatóközpont – Kőszegi Tücskök
9.45 Sólyom-látogatás a Chernel-kertben
10.30 Gyalogtúra + Kőszegi kisvonattal a Hétforráshoz

11.30 Hétforrás – borbemutató
+ batyus piknik
12.00 Valter Ferenc: „Magyarnak lenni…”
13.00 Indulás a Jurisics Várhoz
14.00 Várárok – Vitézi 7-próba
+ kézműves foglalkozás
16.30 Kőszegi Vonósok koncertje
Marton-Szállás lovasainak közreműködésével
17.30 Vitézi 7-próba eredményhirdetése

Főtéri Zenés Esték
2019. augusztus 24.

d
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z
S
0 Fő tér

21:0

Nemzeti ünnep
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 20án AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE alkalmából rendezett
programokra. 18.00 órakor a Jézus Szíve Plébániatemplomban Ünnepi
Szentmisével kezdődik a program, majd 19.00 órakor a Jurisics téren lesz
a Szent István napi megemlékezés, az új kenyér megáldása. Ünnepi
beszédet mond: Németh Szilárd a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára. A megemlékezés után a Jurisics vár belső udvarában, kedvezőtlen időjárás esetén a lovagteremben Ünnepi koncert lesz. Közreműködik: Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara, vezényel: Szilágyi Miklós
karnagy.

Meghívó a zenészeknek
19:00 - Fő tér Színpad
T O M KO N D O R B A N D
17:00 - Tourinform Iroda előtt
MINIMAL ACOUSTIC
A koncertek és a kirakodóvásár a Főtéri Zenés Esték keretében kerül megrendezésre.

Kőszeg Város Önkormányzata, turisztikai szervezete és a Kőszegi
Ostromegyesület ezúton meghívja
Kőszeg, Vas megye és a tágabb térség zenészeit és együtteseit, hogy a
Kőszegi Ostromnapok zárónapjain
2019. augusztus 30. 11.00 órától
zenéljenek velünk az öröm hétvégéjén, hangozzék fel a muzsika
Kőszeg történelmi belvárosának
és parkjainak legváltozatosabb

pontjain! Így, közösen ünnepeljük
a nagy 1532. évi Ostrom lezárulásának évfordulóját. Ezeken a napokon a Hangzó Város Zeneakadémia,
a Végvári Fúvóstalálkozó és az Ostromzáró ünnepség zenei fellépői
mellett, kérjük előzetesen jelezzék
szándékukat az ine@t-online.hu
címen vagy a 94/563-120 telefonon, itt tudják egyeztetni a megszólalások rendjét és helyszíneit.

29

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I . É V F O LYA M , 8 . S Z Á M

Labdarúgás: Indul az új szezon
Őri Gáborral a Kőszegi FC labdarúgó csapatának edzőjével beszélgetett
Hani Tibor.
– Kérem, néhány mondatban értékelje a tavalyi bajnokságot! Mi hiányzott a kitűzött célok eléréséhez? Milyen tendenciákat, fordulópontokat érzékelt?

SPO RT

– A 12. helyen végeztünk, ami végül a biztos bent maradást jelentette, de
az elvárásainknak nem tudtunk megfelelni, mert azt mondtuk a nyáron,
hogy jó lenne a nyolcadik vagy jobb helyezés közül valamelyiket elérni.
Előrébb is végezhettünk volna, de a sportban, a futballban nincs “HA”.
Dolgoznunk kell tovább. Bízom abban, hogy némi erősítéssel, a jelenlegi
csapat együtt tartásával és a tehetséges ifjúsági korú játékosok folyamatos beépítésével sikerül elérni a kitűzött célunkat. Annak ellenére, hogy a
terveket nem sikerült maradéktalanul teljesítenünk, büszke és elégedett
vagyok a csapat teljesítményével és hozzáállásával. A gárda jó úton jár,
látható a fejlődés. Míg ősszel belefutottunk több nagyarányú, megalázó
vereségbe, tavasszal ez már nem így volt. Igaz kevesebb pontot szereztünk, de a kapott gólokat nézve sokat javultunk. Jó pár izgalmas mérkőzés
csak a hajrában dőlt el, sajnos többször nem a mi javunkra. Ezen a jövőben mindenképp változtatni szeretnénk.
Két mérkőzésünket emelném ki, ami igazán fontos jelentőséggel bírt a
megyei I.-es tagságunkért. Az első az őszi utolsó fordulóban elért Vasvári 4:0 győzelmünk. Talán ott játszottunk a szezonban a legjobban. Nagy
iramban, kombinatívan és eredményesen. A téli szünet nekik jött jobban.
A másik a répcelaki siker. Igazi csapatmunka volt a szív diadala. A tavaszszal jelentősen megtámogatott és megerősített addig veretlen Répcelak
otthonában tudtunk nyerni 1:0-ra. Ez a mérkőzés fordulópontnak számított, felszakadt egy gát a következő hátralevő három mérkőzésből kettőt
megnyertünk és egy döntetlent értünk el. Sokat mond, hogy ezt a két
csapatot oda vissza legyőztük, mégis jóval előbbre végeztek nálunk. A
kiegyensúlyozott teljesítmény hiányzott.
– Mit tart a csapat legnagyobb pozitívumának, értékének?

– Minden jó, ha a vége jó! A sok kudarc és küzdelem igazi csapattá kovácsolta a srácokat. Erő van a CSAPATBAN. Mivel én is az összjátékot támogatom, a jövőben ez még jól jöhet. Fiatal játékosaink évről évre erősödnek
bele a felnőtt mezőnybe, van néhány nagyon tehetséges labdarúgónk. Ők
jelentik a jövőt!
– Hogyan zajlik a bajnoki felkészülés? Milyen edzőmérkőzéseket terveznek illetve játszottak eddig? Mikor rajtol a bajnokság, milyen kupameccseket játszott, játszik a csapat?

– Július 13-án kezdtük a bajnoki a felkészülést. Heti három edzéssel és
edzőmérkőzésekkel készülünk. Az öthetes programban nagy hangsúlyt
fektetünk az edzettségi állapot fejlesztésére, a technikai és taktikai elemek
begyakorlására. A felkészülési mérkőzések lehetőséget adnak a játékosok pozíciójának megtalálására, a taktikai elképzelések megvalósítására.
Négy edzőmérkőzésen vagyunk túl: Eddig lejátszott mérkőzéseink: Kőszegi FC-Spari 7:2, KFC-Sziget (osztrák) 4:1, KFC-Haladás U19 1:2, KFCMannersdorf 3:4. Az országos Magyar Kupában sajnos az első fordulóban
búcsúztunk. A Celldömölk ellen, 2:2 után, büntetőkkel maradtunk alul.
Oberschützen és Jánosháza ellen várható még edzőmérkőzés. Augusztus
11-én Gencsapátiba látogatunk a Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa keretében. A bajnoki rajton, augusztus 16-án 19 órai kezdéssel Jánosházát
fogadjuk, villanyfényes mérkőzésen.
– Hogyan alakul a csapat összetétele? Új játékosok, távozók.

– Szolyák Tibor és Léhmann Gábor Ausztriából érkezik. Dan Gergő Lukácsházára, Rákhely Martin Körmendre, Toldi Sándor Ausztriába, Tóth Dániel
Bozsokra távozik. Bújtás Róbert a Répcementi SE-hez igazol.
– Mik a csapat célkitűzései a 2019-20-as bajnokságban. Hányadik
helyre várja a csapatot, milyen taktikát, játékstílust szeretne kialakítani?
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– A megyei I.-ben félprofi mezőny van, szerepet kap a pénz, a körülmények, az egyéb feltételek. A biztonságos középmezőnybe szeretnénk
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odaérni. Számszerűsítve: az 5-8. helyre várom a csapatot. Az anyagiakat
ma már nagyon nehéz mindenen kívül hagyni. Az utánpótlásból felnőtt
játékosok adják az első csapat gerincét. Melléjük várjuk azokat a játékosokat, akik szívesen jönnek hozzánk futballozni. Sikerült kulturált, vonzó környezetet biztosítani játékosaink számára. Nem túlzok, ha azt mondom fantasztikus fejlődés tapasztalható a KFC labdarúgásában, infrastrukturális és
szakmai szinten egyaránt. Ez utóbbi külön is megérne egy beszélgetést. A
hangsúly továbbra is az utánpótlás képzésen van! A taktika és játékstílus
nem változik: remélem, hogy a kombinatív összjáték és támadásszövés
fogja jellemezni játékunkat. Intelligens, gondolkodó, döntéseket hozó játékosokat szeretnék látni a pályán, mert, ahogy Bukovi Márton, több mint
60 éve mondta „A focit fejjel játsszák, a végrehajtás eszköze a láb”.
– Köszönöm a beszélgetést!

Sikeres focitábor

Sikert aratott a Kőszegi
FC focitábora: öt napon át
pattogott a labda. Napközis rendszerben több
mint ötvenen vettek részt,
óvodástól középiskolásig.
A rendszeres focis foglalkozások, tesztek, felmérések mellett, újdonságnak
számított a Holdfényliget
Kalandparkban tett látogatás és a lékai strandolás. A gyerekek, képességük határait feszegetve,
rengeteg élménnyel gazdagodtak. A gondos és körültekintő szervezésnek,
a rengeteg segítőnek köszönhetően, mindenkire kellő figyelem és biztonság jutott. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóságnak köszönhetően a habparti az évek során a tábor elmaradhatatlan programjává vált. A gyerekek
teljes ellátást kaptak, napi háromszori étkezéssel. Az ebédet a Garabonciás
étterem szolgáltatta, kedves és türelmes felszolgálóik közreműködésével.
Fagyi, dinnye és ásványvíz az energia pótlás mindennapos eszköze volt. Az
időjárás kegyes volt a táborhoz. Az utolsó napra tervezett város és város
környéki túrát sem moshatta el holmi nyári zivatar. A gyerekek jártak a
volt Kresz Parkban és a Királyvölgyi Büfében is. A tábor a Csónakázótónál
zárult. A szervezők a kellemesen fáradt és mosolygó gyerekektől kis meglepetés ajándékkal köszöntek el, elismerve a tábori követelmények teljesítését. A táborzárásra a szülők is csatlakoztak, akik finom ételekkel lepték
meg a szervezőket és a résztvevő gyerekeket. Boldog gyermekek és szülők
távoztak a nap végén. Egy ilyen tartalmas hét után nem véletlen, hogy
boldog labdarúgó palánták és elégedett szülők búcsúztak a focitábortól.
A szervezők a KFC nevében is köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik
az ötnapos labdarúgó-hét megvalósítását valamilyen módon segítették.
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Az Ostromnapok programsorozatának elmaradhatatlan része az „Ostrom Kupa” ökölvívó
torna. Rohan az idő: immár 11. alkalommal
léptek szorítóba a meghívást elfogadó versenyzők a legkisebbektől az elit (felnőtt) kategóriáig.
A két versenynapon 3 nemzet, 31 egyesület
121 versenyzőjének 71 mérkőzését szurkolhatták végig az ökölvívás kedvelői és a véletlenül
arra járó érdeklődők. A pofonpari keretében a
házigazda Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 13 bunyósa szállt ringbe. Pesti József, Gombai Dominik, Ujhelyi Barna, Hámori Luca, Ambrus Viktória, Naisz Áron, Tóth József és Hámori Ádám
bemutató és edzőmérkőzéseken mutatták meg
tudásukat. Pesti Gabriella (ifjúsági, 60 kg) nagy
küzdelemben KSI-s ellenféltől szenvedett vereséget. Lukács Tifani (Büki szakosztály, junior, 54
kg) első nap döntő fölénnyel győzött oroszlányi
ellenfele ellen. A második napon ellenfele inkább nem kért a visszavágóból. Buza Rómeó
(junior 54 kg) mindkét napon győztesen hagyta
el a szorítót. Erős, határozott bunyóval győzte
le „vasasos” és tatabányai ellenfelét (Utóbbit
döntő fölénnyel). Buza Rafael tatai ellenfelét
kemény támadásokkal, libanoni riválisát megfontolt taktikus boksszal verte. Szoták Titusz
(elit, 69 kg) ötven százalékos mérleggel zárt.
Első ellenfelén a Hegyvidék Harcosai KASE versenyzőjén sikerült fogást találnia, de második
vetélytársa Tatabányáról túl erős tempót diktált.
A Fitt-Box két különdíjat is begyűjtött. A legjobb hazai versenyző díját Buza Rómeó érdemelte ki. Hámori Luca a legjobb női versenyző
díját vehette át.
A „pofonparti” mellett elit válogató mérkőzésekre is sor került. Felnőtt válogatottak csaptak
össze a következő nagy, nemzetközi versenyeken
való részvételért.
Varsányi Áron edző, szervező örült a sok izgalmas mérkőzésnek. Elégedetten nyugtázta
versenyzői teljesítményét. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik az elmúlt több mint egy évtizedben segítették az egyesületet és a verseny
megrendezését.
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Utánpótlás foci 2018-2019 DIÁKSPORT
Az alábbiakban összeállítást közlünk a kőszegi
labdarúgás utánpótlásának szerepléséről a Vas
Megyei Labdarúgó Szövetség bajnokságaiban, a
2018-2019-es szezonban. Az U19-es bajnokságban a Kőszegi FC fiataljai az északi csoport
második helyén végeztek, U16-ban bronzérmesek lettek. A „Futsal U9”-ben a Kőszegi FC
végzett az élen, második helyen az Utánpótlás
FC égzett A többi korosztályban a kőszegi együttesek változó sikerrel szerepeltek.
U19 bajnokság 2. Kőszegi FC 28 mérkőzés/
21 győzelem/ 5 döntetlen/ 2 vereség/ 169:26
gólarány/ 68 pont. Legjobb góllövők: Csák Dominik 50, Vörös 30, Iker 28, Németh Olivér 10.
Sárga lap: Cserkúti Bálint, Dan Dávid, Lakihegyi
Patrik 6-6. Piros lap: Lakihegyi Patrik 1. U16
„Észak” bajnokság 3. Kőszegi FC 20/15/ 0/ 5/
144:54/ 45. Legjobb góllövők: Németh Olivér
51, Varga Szabolcs 32, Tóth Dominik 16, Máté
Gergely 11. Sárga lap: Maitz Gergő 4, öten
1-1. 5. Utánpótlás FC 20/10/ 3/ 7/ 104:84/
33. Legjobb góllövők: Márton Gergő 25, Preisz
Roland 19, Kiss Benedek Miksa 17, Balogh
Krisztofer10. Sárga lap: Preisz 5, további 12.
U14 „Szombathely” bajnokság 4. Utánpótlás
FC FC 16/7/ 1/ 8/ 39:34/ 22. Legjobb góllövő:
Fábián D. 16. Sárga lap: Fábián D. 2 8. Kőszegi
FC 16/4/ 1/ 11/ 30:70/ 13. Legjobb góllövő:
Horváth Ákos 11. Sárga lap: Szalai Dániel,Varga
Balázs 2-2 és további 2.

Futsal

Futsal U15 bajnokság „B” csoport 3. Kőszegi
FC 12/ 2/ 1/ 9/ 27:98/ 7. Legjobb góllövő: Kolompár András 9. Helyosztók 7-9. hely: 4/ 0/ 0/
9:21/ 0. Legjobb góllövő: Horváth Ákos Zoltán,
Károlyi András Attila, Varga Milán Dávid 2-2.
Futsal U15 bajnokság „C1” csoport 4. Utánpótlás FC 6/ 2/ 1/ 3/ 17:43/ 7. Legjobb góllövő: Wölfinger Erik 5. Sárga/piros lap: -. Futsal
U15 bajnokság „C2” csoport 3. Utánpótlás
FC 5/ 3/ 0/ 2/ 25:19/ 9. Legjobb góllövő:
Mentes Gergő 8. Futsal U13 bajnokság „A”
csoport 4. Kőszegi FC 16/ 2/ 0/ 14/ 31:91/ 6.
Legjobb góllövő: Varga Balázs Patrik. 14 Futsal
U13 bajnokság „B” csoport 4. Utánpótlás FC
16/ 5/ 1/ 10/ 37:70/ 16. Legjobb góllövők:
Fábián Dániel 15, Abért Olivér 11. Futsal U11
bajnokság „A” csoport 5. Kőszegi FC II. 16/ 4/
2/ 10/ 48:65/ 14. Legjobb góllövők: Csutorás
Mátyás, Haág Benjamin, Nagy Adrián Erik 8-8.
Futsal U11 bajnokság „B” csoport 3. Kőszegi FC 16/ 8/ 0/ 8/ 58:77/ 5. Legjobb góllövő:
Nagy Adrián Erik 24. Futsal U9 bajnokság „A”
csoport 1. Kőszegi FC II. 6/ 5/ 0/ 1/ 32:10/ 15.
Legjobb góllövő: Böndicz Szabolcs Krisztián 11.
2. Utánpótlás FC 6/ 4/ 1/ 1/ 25:8/ 13. Legjobb
góllövő: Jagodits Dénes Adolf 6. Futsal U9 bajnokság „C” csoport 4. Kőszegi FC II. 6/ 0/ 0/
6/ 7:54/ 0. Legjobb góllövő: Mozsolicz Simon,
Vámos Kristóf 2-2.

Triatlon: Bajnoki címek Pécsről

SPO RT

Ostromboksz
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Az első augusztusi hétvégén (augusztus 3-4.)
Pécsen rendezték a Triatlon Utánpótlás Országos
Bajnokságot, Váltócsapat OB-t, mely az idősebb
korcsoportoknak Sprint Ranglistaverseny is volt
egyúttal. A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub versenyzői a legjobbak között is remekül szerepeltek. Kimagasló eredményeket értek el a csapat
versenyszámokban. Az „Újonc 1” leány csapat és
a „Gyermek” fiú váltó a dobogó legfelső fokára
állhatott. A fiú „Gyermek” korcsoport csapatversenyében harmadik helyezést értek el a kőszegiek. Egyénileg Hóbor Lehel és Hóbor Eszter
ötödik helyezése emelkedik ki, de Hóbor Enikő
és Stumpf Anna nyolcadik helyezés is közel volt
ahhoz, hogy az eredményhírdető pódiumhoz szólítsák őket. Érdekesség, hogy a Sprint ranglista
futamok előtt lezúduló eső és jég sárlavinával
tönkretette a kerékpáros pályát, így a rendezők
az aquatlonos megoldás mellett döntöttek.
UP Országos Bajnokság eredmények Újonc
1 (100 m úszás -2 km kerékpár -0,5 km futás)
fiú (26 induló) 19. Stumpf Vince 12:46,8, lány
(31) 8. Hóbor Enikő 11:34,2, 10. Kiricsi Fanni
11:59,7, 11. Kiricsi Flóra 12:00,0, 28. Kiss Boglárka 14:14,1, csapat (5) 1. Kőszegi Triatlon Klub
(Hóbor Enikő–Kiricsi Fanni–Kiricsi Flóra), Újonc 2
(200-4-1) fiú (79) 10. Hóbor Álmos 16:37,1, lány
(66) 22. Horváth Anna 18:10,7, Gyermek (3008-2) fiú (89 induló) 5. Hóbor Lehel 26:50,5, 18.
Medvegy András 28:10,7, 25, Laki Barnabás
28:32,3, 30. Pongrácz Alex 28:49,7, 51. Kiss Gábor30:37.4, csapat (15) 3. Kőszegi Triatlon Klub
(Hóbor Lehel-Medvegy András–Laki Barnabás),
lány (76) 43. Básthy Katalin 31:27,1, Serdülő
(500-12-3) fiú (66) 43. Molnár Levente 42:34,8,
44. Neudl Gábor 42:34,8, lány (47) 8. Stumpf
Anna 41:53,6. Sprint Ranglista eredmények Ifjúsági fiú (33) 11. Thaler Levente 32:42,
lány (33) 5. Hóbor Eszter 33:42,6, 11. Kovács
Anna35:58,4, 15. Medvegy Nóra 37:59,5, 20.
Palatkás Anna 39:07,8.Váltócsapat OBÚjonc
(3x(200-4-1,1/1,1/1) lány (12) 11. Kőszegi Triatlon Klub (Hóbor Enikő–Kiricsi Flóra–Kiricsi Fanni) 1:08:40,7, Gyermek (3x(200-4-1,1/1,1/1)
fiú (11) 1. Kőszegi Triatlon Klub (Hóbor Lehel–
Medvegy András–Laki Barnabás) 48:48,5, UP2
(400-8-2,3/2,3/2) lány (8) 4. Kőszegi Triatlon
Klub (Hóbor Eszter-Medvegy Nóra-Kovács Anna)
1:30:03,0.
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