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DOLGOZNI AKARNAK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami támo-
gatásból biztosítják. Reggel hatkor kez-
denek, szorgalmasan dolgoznak napi 
négy, hat vagy hét órát. Érzik a mun-
kahely fontosságát, nem zúgolódnak, 
többen az óraközi szünetekben is tevé-
kenykednek. A fotó a mikroszálas tör-
lőkendők hajtogatását örökíti meg. Tíz 
éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, Rusznyákné Biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a Bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

OSTROMNAPOK
A 14. Kőszegi Ostromnapokat augusztus 6 
– 8. között rendezte meg a Kőszegi Ostrom-
napok Egyesület az önkormányzat pénzügyi 
támogatásával, az ostrom jegyeladásaiból, 
illetve az árusok helypénzként fizetett díja-
iból. A szervezést, a megrendezést az azzal 
járó sok-sok munkát a vezetők, a tagok és 
önkéntesek végezték. Ismét meghatározó 
lett, mint az Ostromnapok indulásakor is, 
a megvalósítást szolgáló önkéntes munka. 
Többségében cserekapcsolat révén meghí-
vott hagyományőrző csapatok péntek dél-
után érkeztek a várárok előtt lévő parkba, 
és két éjszakát a sátortáborukban töltöttek 
el. Pénteken kezdődtek a programok, szom-
baton jelentősen növekedett az érdeklődők 
létszáma. Aznap estefelé már a régi szü-
retekre emlékeztető tömeg töltötte meg a 
Jurisics teret.
Pénteken 15.32 órakor dördült el az első 
puskalövés. A három nap alatt dörrenések 
sorozata jellemezte a látványos programo-
kat. A városháza teraszáról az egykori ma-
gisztrátus vezetője, a városbíró (Básthy Béla) 
bejelentette, hogy közeledik a török sereg, 
de „a várost, Kőszeg várát pogánynak át 
nem adjuk”.  Forintos Mátyás (Móricz Imre) 
ismertette a város védelmére a szenátus által 
meghozott döntéseket. Az első: „vészterhes 
időben belső megosztásnak helye nincs”. 
A város védelmére kijelölték Jurisics Miklós 
várkapitányt. A 14. évszázadban is meglé-
vő épület, a városháza előtt, a Jurisics téren 
felsorakoztak a városvédő katonák (hagyo-
mányőrző csapatok). A soraikból kilépett a 
szerepkörében új várkapitány, Pintér Richárd. 
Felszólította őt Ibrahim nagyvezér (Hor-
váth Gábor), hogy adja fel a várat, legyen 
a szultán turbános kapitánya. Elhangzott a 
nemleges válasz, mint először 2007-ben. 
Azt követően Petkovits Sándortól többször is 
meghallotta ezt a mondatot Pintér Richárd és 
Horváth Gábor. Ők az évek során, az ostro-
mokon mindketten Seper Andrást, mint Ib-
rahim nagyvezért kísérték. Az idei Ostromna-
pok programjai a múltat méltóan megőrizve, 
és azt megújítva folytatták.

Írta és fényképezte: Kámán Z.

IBRAHIM NAGYVEZÉR ÉS JURISICS KAPITÁNY
HORVÁTH GÁBOR ÉS PINTÉR RICHÁRD
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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: Mediaworks Hungary Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), 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 6450 példányban
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EXTRA TOP ÁR!
Tepertőkrém 250 g/dob  ..... 399,- Ft/db

1296 Ft/kg

Zsír 1 kg ............................. 799,- Ft/kg 
Lecsókolbász ...................... 899,- Ft/kg
Véres – májas hurka ............ 999,- Ft/kg
Sütnivaló füstölt páros kolbász .. 1099,- Ft/kg
Tepertő ............................. 2999,- Ft/kg
Cserkészkolbász ................ 1319,- Ft/kg
Debreceni ......................... 1595,- Ft/kg
Nyári turista ..................... 1599,- Ft/kg 
Főtt csécsi szalonna vcs. .... 1899,- Ft/kg
Vasi grill vcs (sima és sajtos)... 1999,- Ft/kg
Parasztkolbász .................. 2299,- Ft/kg 
Körmendi csemege Snack .. 2999,- Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna  2699,- Ft/kg 

RETRO párizsi ...................... 1399,- Ft/kg
Disznósajt vcs. ...................... 1599,- Ft/kg  
Soproni-Olasz-Löncs  ............ 1399,- Ft/kg
Körmendi Borókás ................ 2299,- Ft/kg
Körmendi Extra Sonka .........  2899,- Ft/kg
Füstölt csülök csont nélkül ...... 2199,- Ft/kg 

KEMENCÉBEN SÜLTEK!
Sült hasalja szalonna ............. 2599,- Ft/kg
Sült tarja .............................. 3299,- Ft/kg
Sült oldalas .......................... 2999,- Ft/kg
Sült csülök csont nélkül ......... 2529,- Ft/kg
Sült csülök csontos ............... 1999,- Ft/kg

Az árváltozás jogát fenntartjuk! 
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

AUGUSZTUSI AKCIÓ!  2021.08.16 – 08.29.

Érvényes: 2021. 08.16 – 08.29-ig!

Csirke szárny ......................... 719,- Ft/kg
Csirkecomb ............................ 749,- Ft/kg        
Csirkemell csontos ............... 1229,- Ft/kg

    EXTRA TOP ÁR!TOP ÁR!
Sertés fehércsont ....................... 1,- Ft/kg
Láb hátsó ................................. 99,- Ft/kg
Sertés máj ............................. 299,- Ft/kg
Húsoscsont ............................ 399,- Ft/kg
Lapocka ............................... 1299,- Ft/kg 
Dagadó ................................ 1299,- Ft/kg
Karaj csont nélkül ................. 1599,- Ft/kg
Szűzpecsenye ....................... 1599,- Ft/kg 
Oldalas ................................ 1599,- Ft/kg

1204

microweb.hu
+36 30 181 2500
ugyfelszolgalat@microweb.hu
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.

Internet csomagjaink sebességei 30 Megabittől egészen 2 Gigabitig érhetőek el, azokat 
mikrohullámon, optikai kábelen vagy műholdas kapcsolaton keresztül nyújtjuk, így az elérhető 
sebesség a lefedettségtől függően változhat! Televízió szolgáltatásunk lehet IPTV, műholdas, 
vagy földfelszíni sugárzású. További információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

Hulladékszállítás napjai 
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladék elszállításának 
napján viszik el.

Kommunális hulladék gyűjtési napjai: Hétfő 1. körzet – Kedd 2. 
körzet – Szerda 3. körzet – Csütörtök 4. körzet. Körzetek utcák 
szerinti besorolását a januári lapszámban tettük közzé. (koszeg.hu)

Zöldhulladék gyűjtés: AUGUSZTUS – SZEPTEMBER
Szeptember 3. (péntek) 1. körzet – Szeptember 10. (péntek) 2. körzet 
– Augusztus 20., szeptember 17. (péntek) 3. körzet – Augusztus 27., 
szeptember 24. (péntek) 4. körzet. 

Szelektív gyűjtés: SZEPTEMBER
Szeptember 6 (hétfő) 1. körzet – Szeptember 7. (kedd) 2. körzet – 
Szeptember 1. (szerda) 3. körzet – Szeptember 2. (csütörtök) 4. körzet. 

Megjelenés 
Kedves Olvasó! A következő 
lapszám szeptember 13-án je-
lenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 
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Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján versenyeztetési eljárást hirdet az önkormány-
zat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában: 
• Kőszeg, Pék u. 3. fszt. 1. sz. alatti 60 m2 nagyságú lakás
• Kőszeg, 2959/4 hrsz kivett épület és udvar, valamint 

2959/2 hrsz kivett lakóház, udvar együttes értékesítése
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal fa-
liújságján, Kőszeg város honlapján, valamint a Városüzemelte-
tési Osztályon (Tel: 94/562-517, 94/562-529).

Az építők köszöntése
A szomszéd személye nagyon fon-
tos, a szomszédot szinte naponta 
látjuk, a szomszéddal köszöntjük, 
segítjük vagy éppen zavarjuk, ke-
rüljük egymást. Augusztus 1-jétől 
a Városházáról nézve új szomszéd 
érkezett Perger Gyula plébános úr 
személyében: új vezetője van a kő-
szegi katolikus közösségnek, akire 
nagy feladatok várnak városunk-
ban. Nagy feladat lesz a búcsúzó 
plébános, Harangozó Vilmos atya 
által kiharcolt egyházi műemlék 
épületfelújítási program lebonyo-
lítása, de nagy feladat vár Kőszeg 
plébánosára a társadalomépítés, 
legnagyobb létszámú vallási kö-
zösségünk fejlesztése terén is.
Polgármesterként tehát magam is 
fokozott érdeklődéssel és várako-
zással készültem új plébánosunk 
érkezésére, hiszen nem csak szom-
szédok, de munkatársak is leszünk 
a következő években. Ezért is dön-
töttem úgy, hogy itt az újság lapjain 
is köszöntöm, és mindjárt idézem is 
tőle az egyik szentmiséjén elhang-
zott példabeszédet:

Egy vándor egy város felé közeled-
ve, egy kőbányához ért, melyben 
az emberek fáradságos munkával 
követ törtek, dolgoztak. Odalépett 
egy keserű arccal dolgozó em-
berhez, és megkérdezte: „Mit csi-
nálsz?” Az felháborodva válaszolt: 
„Nem látod, követ török!” Tovább 
lépve megkérdezett egy másik 
embert is: „Mit csinálsz?” Az fáradt 
arccal pillantott rá: „Nem látod, 
pénzt keresek, hogy eltartsam a 
családomat!” Tovább haladva egy 
harmadik emberre lett figyelmes, 
aki csillogó szemmel, jókedvűen 
dolgozott. Őt is megkérdezte: „Mit 
csinálsz?” Tőle ezt a választ kapta: 
„Katedrálist építek!”
Szívből kívánom a városunk építé-
sébe friss erővel bekapcsolódó új 
plébánosunknak, hogy a történet-
ben szereplő, jókedvű, katedrálist 
építő emberként legyen közössé-
günk tagja! Egyben örömmel és 
büszkeséggel köszöntöm, mert 
tudom, hogy Kőszegen mindig szép 
számmal éltek és alkottak ilyen, át-
szellemülten a jövőt építő emberek. 

Kőszeg nekik köszönheti egyedi 
szépségét, páratlan örökségét, ha-
gyományait, sőt azt is, hogy 1648. 
november 6-án Vas megye egyetlen 
településeként szabad királyi város 
rangot szerzett.
A koronavírus járvány miatt tavaly 
elmaradt a városi kitüntetések 
átadása, a „katedrálisépítő kő-
szegiek” köszöntése. Nagy öröm 
számomra, hogy augusztus 20-án, 
országalapító és építő szent kirá-
lyunk ünnepén végre átadhatjuk a 
városi kitüntetéseket, pótolhatjuk 
azok köszöntését, akiket Önkor-
mányzatunk Képviselő-testülete 
2020-ban erre érdemesnek talált. 
Először adjuk át Önkormányzatunk 
új, kiemelkedő rangúnak szánt 

elismerését, a Kőszegi Életmű Dí-
jat, mely mintha a fenti történet 
szellemében született volna: olyan 
személyek kaphatják, akik 25 évet 
meghaladó időtartamig dolgoztak 
Kőszegért vagy Kőszegen katedrá-
lisépítő lelkülettel, és ezzel korszak-
alkotó munkát végeztek.
Szeretettel hívok mindenkit: legyen 
részese ünnepségünknek! Ünne-
peljük együtt nagy királyunkat és 
kitüntetésben részesülő polgárain-
kat a Jurisics várban augusztus 20-
án, merítsünk a katedrálisépítők 
lelkületéből, hogy azután magunk 
is megújuló lendülettel építhessük 
együtt Kőszeget!

Básthy Béla
polgármester
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14. Kőszegi Ostromnapok
A pandémia utáni nyitás három napra megtöltötte a belvárost látoga-
tókkal. Sok-sok embert hozott el a városba a 14. Kőszegi Ostromnapok. 
Voltak elszánt, bátor, önkéntes emberek a Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
égisze alatt, akik a vírusjárvány időszakában is készültek a város nagy ren-
dezvényének megtartására. A szervezéshez, önkéntességhez csak gratulál-
ni lehet, és megköszönni azt, hogy folytatták a méltó elődök – tűzoltók, 
iparosok, horvátok, és sok-sok más civil szervezet – munkáját. Úgy tudjuk,  
ezt a köszönetet sokan eljuttatták feléjük. Valójában nekik csak ez volt és 
lehet még a jövőben az egyetlen fizetségük.

Rengeteg munka
A rendezvény több kőszegi csoportra épült fel. Meghatározó volt a Kő-
szegi Ostromnapok Egyesület vezetősége és tagsága. Rengeteg munkát 
áldozva a szívüket, lelküket kitették a rendezvény sikeréért Ibrahim Mar-
talócai, a Kőszegi Darabontok, a Jurisics Bandérium. Ők voltak azok, akik 
részt vettek és vesznek részt más városok hagyományőrző rendezvényén 
egy-egy hétvégén, azért, hogy az ottani csapatok is eljöjjenek hozzánk. 
Kőszegre tíz egyesület katonája jött el, hogy látványt, élményt nyújtson 
a nézőknek.

Nemcsak az ostrom so-
rán a várfalon, hanem 
mindenütt ott volt Pintér 
Richárd, aki Jurisics Mik-
lós várkapitányt szemé-
lyesítette meg. Kiemelt 
szervezői feladatot vállalt 
Csiki István és Kövesdi 
Andrea, a Darabontok 
csapatát Tóth Botond és 
Hernigl László vezette, 
mindketten a hőskortól 
csapattagok. A kősze-
gi ostrom egyedisége a 
várfal létrákon át törté-
nő támadása, mert ilyen 
máshol nincs az ország-
ban. A városban lévő 
bokszolókból, a martaló-

cokból álló janicsárok támadását irányította Polák Norbert, és a Fitt-Box 
Ökölvívó Egyesület elnöke Varsányi Áron. Talán most először léptek erősen 
a középpontba a Jurisics Bandérium tagjai. A vártámadást, és soke mást a 
Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnöke, Horváth Gábor vezetett, aki Ibra-
him nagyvezért személyesítette meg. 

Történelmi táncok
Péntek délután, a kezdet kezdetén a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes lányai 

AKTU
ÁLIS

csalogatták a közönséget a Jurisics térre. Csak a zápor elmúltával léptek a 
színpadra, vagyis a kövezetre. A XVII. századból származó – korhű, nem-
zeti és reneszánsz – táncokat mutattak be. A tapsot okkal kiérdemelték, 
már csak azért is, mert – szinte biztos –, hogy az országban egyedüliek, 
akik a hagyományőrző találkozókon kívül táncversenyeken is propagálják, 
bemutatják a történelmi táncokat. Az már csak ráadás, hogy a versenyek-
ről sorra hozzák el a díjakat. Ezen a napon bemutatták arany – kék színű, 
önkormányzati támogatásból vásárolt új ruhájukat. 

Az útépítést leállítottuk

Szombaton, a 17.00 órakor kezdődő ostromfelvonulás után, a Városháza 
előtt vette át a város védelmére szóló megbízást Jurisics Miklós várka-
pitány. Amint a magisztrátus városbírója (Básthy Béla) bejelentette: „a 
védelem érdekében a tartalékokat feltöltöttük, az útépítést leállítottuk, 
kátrányt felforraltuk, hogy azzal fogadjuk a törököt”. A szavak után 
Jurisics kapitány átvette a város kulcsát, és ígérte, „bizalmat, amig élek 
megszolgálom”. Ehhez dr. Perger Gyula, Kőszeg város új plébánosa a 
teremtő Atya segedelmét kérte a közösen elmondott imával, a horvátok 
népes csapatának részvételével.
A Jurisics téren, a belvárosi forgatagban folyamatosan zajlottak a prog-
ramok. Sokfélét kínáltak a sátrakban, mindazt, amit a vásáron el lehet 
képzelni az aranymosástól kezdve. Mégis, ahogy nőtt a tömeg a hét végén, 
elsődlegesen az ételt kínáló sátraknál álltak sorban. Ott voltak a kőszegi 
borosgazdák, akik méltányos áron kínálták a boraikat. Itt és ott szólt a 
zene, pénteken késő délután néhány délszláv dallamot szólaltatott meg a 
Koprive Tamburazenekar (Szentpéterfa).

Ég a város
Pénteken este 19.00 óra után egyre többen álltak a várároknál lévő lép-
cső előtt. Az egykori játszótéren 20.00 órakor fellobbant a tűz, kezdődött 
az „Ég a város, ég a vár is” látványos program. Ahhoz, hogy lobogjon a 
tűz, már csütörtökön délelőtt farönkökből építettek fel egy várat. A tűz 
akkor lobbant fel, amikor az íjászok tüzes nyilat lőttek be a „várba”. Dö-
rögtek a fegyverek, a janicsárok támadást indítottak, amit többszáznyi kö-
zönség jól láthatott a számukra kialakított, biztonságos nézőtérről. Éjszaka 
22.00 után a tűz még égett, de akkor már a BE-JÓ tűztáncosai vonzották 
magukhoz a közönséget. A lányok látványos tűzkarikák melletti táncát nem 
lehet megunni akkor sem, ha valaki már százszor látta.

Szombaton, a 17.00 órakor kezdődő ostromfelvonulás után, a Városháza 
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Az élet egy nagy mozgás
Szombaton újra a hagyományőrzők kerültek középpontba. A csatározá-
sukat látni kell, és figyelni, mert a csapatok a három nap alatt többször 
és hirtelen támadással indultak a közönség felé. Mindig volt riadalom, de 
a katonák – a tisztességes távolságot betartva – megálltak. Mégiscsak 
Európában vagyunk, és a 21. században.

Lehet, hogy többen várták volna, hogy a Kőszegi Orientális Táncklub tán-
cosai közelebb menjenek. Pörögtek, forogtak ők fantasztikusan a nagy 
tömeg előtt. Aster, Lepold Ági ars poeticájában megfogalmazta: „Az élet 
egy nagy mozgás, és a mozdulataink árulkodnak rólunk – jót és rosz-
szat is. És ez szép.”  Mitagadás az is szép volt, amit akkor a Jurisics téren 
bemutattak. Az előadás végén körtáncra csalogattak tíz főt a közönségből, 
hogy ők is belülről lássák az orientális tánc szépségét.

Talán az utolsó fohász
Szombaton este 18.30 órakor kezdődött a Jurisics vár ostroma. A közönsé-
get a biztonsági szolgálat ellenőrizte, a felnőttektől kérték az 1500 Ft-ért 
megvásárolható belépőjegyet, na és a védettségi igazolványt, csak ezek 
birtokában lehetett a Diáksétányra, vagyis a nézőtérre belépni. Sokan vol-
tunk, ugyanígy a várvédők és janicsárok is. A Darabontok kezdték meg a 
vár védelmét szolgáló járőrözést. Több alkalommal is lovas vágtában mu-
tatták meg erejüket a Körmendről érkezett Batthyány Bandérium tagjai. 
Praktikus, gyors, rendezett volt a harcoló katonák felvonulása. A törökök 
kelet felé fordulva imádkoztak, de az elmondott imájuk nem a mai kor 
elleni támadást szimbolizálta. A várvédőknél nem egységesen hangzott 
fel – a harcok előtti – ima. A középkorban, a véres harcok idején az ima, 
a katona életében talán az utolsó fohászt jelentette. Az ostromharc, -játék 
közben Deze beszélt az 1532-es csata eseményeiről is. Akkor a várkapi-
tány 700 fő fegyver forgatására képes férfit állított be őrségbe. Harcoltak 
a falakon a város polgárai, kevés volt a puskapor, az élelmiszer készletet a 
parasztok csépeletlen gabonájával egészítették ki. Jurisics 1532-ben száz-
szoros túlerővel nézett szembe. Ibrahim nagyvezér 1532. augusztus 5-én 
érkezett Kőszegre, Szulejmán szultán 10 nappal később.

Az elutasítás után
Idén, augusztus 7-én a vár feladását kérő levél nyílvesszőre tűzve érkezett 
a várfalra. Az elutasítás után a válasz ágyú és puskalövések robajával 

érkezett. A falakról visszaverődő, erős hangok mélyen behatoltak a né-
zők füleibe. Égett a várfal, amikor létrákon harcba indultak a janicsárok. 
Hosszan és lendülettel ment a török, ha falra ért, kézmozdulattal segítették 
a védők a továbblépést, de ezt a látványba belemerült néző alig vehet-
te észre. Csak azt látta: kezdődött a kardozás vagy kézitusa. A várfokon 
’meghalt’ janicsár újraéledt, és a bástya mellett kiépített lejáron visszatért 
a létrás támadókhoz. Így az 50 – 60 fős csapat szimbolizálta az egykori 
százezres haderőt. Mitagadás a harc játékként is veszélyes, a várkapitány-
nak is volt kisebb sérülése, az egyik török hagyományőrző orvosi ellátás-
ban is részesült. (7. oldal)
A berobbantott kapun kitörtek a várvédők, a kemény harcok tíz perc múl-
va a barátságot jelenítettek meg a Diáksétány füves területén. A harcosok 
sorba álltak, a produkciót a közönség ütemes tapssal köszönte meg.

Te vagy a feleségem

A barátságos programnak része volt egy extra esemény. „Kincsem ne búj-
jál el, tudom, hogy itt vagy” – mondta Takács Péter, Deze. A magyar ököl-
vívók hangja, az ostromnál a narrátor így folytatta: „Kétszer próbáltam 
odaadni valakinek az életemet, de nem sikerült. … Most harmadszor 
megpróbálom, hogy nem csak az életemet adom, hanem fegyveremet 
is. Annyit kérdeznék, drága szívem, hogy jövőre mondhatom-e min-
denkinek, hogy te vagy a feleségem”. A választ a fotó mutatja.

Visszavárunk benneteket
Az ostrom után megkezdődött a beszélgetős, zenés éjszakai élet. Húsz órára 
a fúvósok már hangolták a hangszereket, a közönség megtöltötte a város-
háza előtti teret. Az esti sötétségben a fúvószene sok mindenről beszélt, leg-
inkább a pandémia utáni, és talán az előtti szabadságról. A zenészek között 
ott voltak az ifjúságaik is, nekik is szólt a koncert után a közönség tapsa.
Majd vasárnap 14.00 órakor bekövetkezett a búcsú pillanata. A várudva-
ron gyülekeztek a hagyományőrző csapatok. Básthy Béla polgármester a 
zászlójukra vagy fegyverükre kötötte a város köszönetét kifejező szalagot. 
„Visszavárunk benneteket”  – fogalmazta meg a polgármester.
A vasárnapi programok csak késő este értek véget.

Kámán Z
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vezetőség megbeszéli a tapasztalatokat, mind-
azt, ami jól sikerült és azt is, amelyen javítani 
kell.                 
– Tavasztól már írjuk a részletes programot, 
hívjuk a fellépőket, tervezzük az arculatot, kö-
zösségi oldalainkon igyekszünk felkelteni az 
érdeklődést.

– A munka döntően nyáron kezdődik, kihívás 
elé állítja a szervező csapatot. Akkor kezdődik 
az egész országban ez a „hagyományőrző sze-
zon”, vagyis nagyjából minden második hét-
végén „csapataink harcban álltak”: Ibrahim 
Martalócai, a Jurisics Bandérium és a Kőszegi 
Darabontok járják az országot a különböző ha-
gyományőrző rendezvényekre, ahol öregbítik 
egyesületünk és városunk hírnevét.  
– Amikor az ostrom kezdéséhez érkezünk az 
előkészítési és lebonyolítási munkálatokban már 
több mint félszázan veszünk részt. 
– A sikeres újítás egyike: a vasárnap délutáni 
gyermek-felnőtt közös ostrom volt az új palánk-
várunkon. Ezen kívül is sok-sok gyerekprogram 
volt egész hétvégén: gyermekostrom Németh 
Gáborné Bea, apródpróba Schneider Katalin 
irányításával, élő-szereplős társasjáték, kézmű-
ves foglalkozás a Csók István Művészkör tagjai-
val, és mesefoglalkozás.
– A másik újítás volt a pénteki ostromállapot 
kihirdetés, illetve a szombati felvonulás vég-
pontja egyaránt a Jurisics téren lett megtartva. 
A XIV. századból származó épület, a Városháza 
előtti terület méltó helyszínként szolgált az ese-
ményekhez. A kulturális programelemeket is a 
Jurisics téren, valamint a Jurisics-várban tartot-
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Kávészünet Csiki Istvánnal az Ostromnapok ürügyén
 Az idei volt a tizennegyedik

Istvánnak a családneve is árulkodó, Erdély-
ben, Székelyudvarhelyen született. 1990-
ben költöztek át Dunaújvárosba. Érettségi 
után Budapesten az ELTE történelem-nép-
rajz szakát végezte, az ELTE Néptáncegyüt-
tesben ismerkedett meg kőszegi feleségé-
vel, Váradi Júliával. 2009-ben járt először 
Kőszegen, rögtön beleszeretett a városba, 
a kisugárzása és a történelme megragad-
ta. Itt házasodtak össze 2014-ben, majd 
2017-ben Kőszegre költöztek. 
Három gyermekkel élnek, a legkisebb más-
fél héttel az idei Ostromnapok előtt szü-
letett. A Kárpát-medence keleti feléből a 
nyugati végekre érkezett, de úgy érzi, hogy 
otthonra talált. 2017-ben, mintegy négy 
héttel a 11. Kőszegi Ostromnapok előtt 
kezdett el a Városházán dolgozni. Akkor 
Básthy Béla alpolgármester nagy lendület-
tel szervezte a rendezvényt, és rögtön be-
vonta a munkákba. István már érezte, hogy 
ez a feladat őt nem engedi el.  
Az elmúlt két évben egyre jobban formáló-
dott a szervező csapat, kinek-kinek a test-
hezálló feladatokkal. Jelenleg a programok 
összeállításáért és a levezénylésért, vala-
mint a „marketingért” felel, ez utóbbiban 
Győrffy Gábor turisztikai menedzsertől kap 
segítséget. Nagy könnyebbséget jelentett 
neki, amikor Horváth Gábor, az egyesület 
új elnöke és Kövesdi Andrea, az új titkár 
az utóbbi időszakban átvettek tőle felada-
tokat. Úgy fogalmazott, hogy neki maradt 
a kellemesebb rész: a hagyományőrzők 
között mozoghat, a zenekarokkal egyeztet-
het vagy fogadhatja például „Hide the pain 
Heroldot”, azaz Arató Andrást, aki már má-
sodszor volt a rendezvény egyik sztárven-
dége.
– A török 1532-es ostromára és a maroknyi 
várvédő hősies helytállására emlékezve ren-
dezzük meg minden év augusztusában az Ost-
romnapokat. A háromnapos látványos, kalandos 
játék mindig rejteget újdonságot, izgalmakat, és 
legfőképpen jó szórakozást. Az ostrom nem vál-
tozhat, mégsem lehet megunni.
– Az idei a 14. Kőszegi Ostromnapokat a tava-
lyi évre terveztük, de a COVID miatt halasztani 
kellett.  
– Óriási volt az érdeklődés, amely nyilván annak 
is köszönhető, hogy az elmúlt időszak bezárt-
sága után ez volt az első nagyobb rendezvény, 
amire már mindenki ki volt éhezve. Szerencsére 
csodás időnk volt mindvégig.                                                                        
– A szervezői munka egész évben tart, hiszen 
a rendezvényt követően az elnökség, a szűkebb 

tuk. Köszönettel tartozunk a vár munkatársai-
nak – különösen Bakos Zoltánnak és a technikai 
csapatnak – a közreműködésért! 
– Ezúttal is kitettek magukért a helyi egyesü-
letek, csoportok: a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület; 
a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes; Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekara; a Kőszegi Tornyosok és 
a Kőszegi Orientális Táncklub. A helyi intézmé-
nyek közül ki kell még emelni a Kőszegi Városi 
Múzeum és Könyvtárat, akik egész hétvégén sé-
tákkal és tárlatvezetésekkel fogadták a látoga-
tókat. A meghívott vendégelőadók is nagy sikerű 
koncerteket adtak: a Koprive Tamburazenekar, a 
Szelindek Régizene Együttes; a Zurgó Együttes 
és végül a Cimbaliband vasárnap esti rendez-
vényzárása is kiváló hangulatban telt. 
– Az eseménysor mindhárom napján vásárosok-
kal volt tele a belváros. Ennek lebonyolítását az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület vállalta magára 
Bakos Márton irányításával, amiért nem tudunk 
elég hálásak lenni!
– A rendezvény magját a katonai hagyomány-
őrző programok adták, melynek csúcspontja 
szombaton este a Diáksétány melletti várfal 
ostroma. Egész hétvégén kisebb-nagyobb csa-
tajelenetektől, puskalövésektől volt hangos a 
város, és meg lehetett látogatni a katonai tá-
borokat is a belső várárokban és a Várparkban, 
ahol a hagyományőrzők szívesen mutatták be 
fegyvereiket, ruháikat és a korszak életmódját 
az érdeklődőknek.
– A kőszegiek három csapattal is képviseltették 
magukat: Ibrahim Martalócai a törököknél, Juri-
sics Bandériuma és a Kőszegi Darabontok pedig 
a várvédőknél látták el a házigazda szerepét. 
– Idén minden eddigihez képest több, összesen 
tíz hagyományőrző csapat érkezett a várjáté-
kokra, az események narrátori feladatáról Takács 
Péter, alias „Deze” gondoskodott.
– A rendezvény fő támogatója most is Kőszeg 
Város Önkormányzata volt. Azonban a Kőszegi 
Ostromnapokra már kezdetek óta jellemző, hogy 
a helyi civilek és magánszemélyek önkéntes 
közreműködése, segítsége nélkül nem jöhetett 
volna létre, és így volt ez idén is. Nem is beszél-
ve Prátpál Ferencről, aki egész hétvégén vitte a 
logisztikát, valamint Polák Norbert és csapata az 
egyéb gyakorlati teendőket. 
– Olyan sokan segítették a munkánkat, hogy 
szinte lehetetlen felsorolni.
– Már most gondolkodunk azon, hogy jövőre 
2022. augusztus 5 – 7.  között tervezzük a XV. 
Kőszegi Ostromnapokat. Feladat van bőven,  lel-
kesedés is, bízunk benne, hogy a körülmények is 
adottak lesznek. Rajtunk nem múlik!
    Kiss János
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!
Szemüveglencsék

25% kedvezménnyel!

Teljes körű látásvizsgálat és
szaktanácsadás!

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

NAPSZEMÜVEG KIÁRUSÍTÁS
25 – 30%!

Ibrahim nagyvezér
Augusztus 8-én este, az Ostromna-
pok zárásakor – a született kőszegi 
– Horváth Gábor, a Kőszegi Ost-
romnapok Egyesület elnöke már 
autóban ült, amikor telefonon tud-
tunk beszélgetni. A Balatonra tar-
tott, hogy segítse a kőszegi ifjúsági 
tűzoltók táborában a programok 
megtartását. Másnaptól Ibrahim 
nagyvezérből ismét kőszegi önkén-
tes tűzoltó lett. Először 1997-ben, 
amikor vállalta a hivatásos tűzoltó 
munkát. A húsz évet megfelezve 
Kőszegen és Sárváron. Élete, mun-
kája Sopronba szólította, de végzi 
a kőszegi önkéntes tűzoltó felada-
tokat is.
– Örülök, hogy végre a háromna-
pos Ostromnapokat a COVID után 
meg tudtuk rendezni, az elmúlt évi 
hagyományőrzők találkozójához 
képest ez már nagy előny, de nem 
lehetett teljeskörű az érvényes jog-
szabályok miatt – kezdte a beszél-
getést az elnök, Ibrahim nagyvezért 
megszemélyesítő Horváth Gábor. – 
A helyszínekből a Fő teret ki kellett 
hagynunk, mert ott fizikálisan sem 
tudtunk volna programot megvaló-
sítani. Akivel beszéltem, a hagyo-
mányőrzők elismeréssel nyugtázták 
a vendégszeretetet, a fogadtatást. 
Köszönik a rendezést, és várják 
a következő alkalmat. A kőszegi-
ek részéről is pozitív vélemények 
hangzottak el. Azt láttam, hogy 
a közönség a programokon szép 
számmal megjelent. Azt gondolom, 
hogy a három nap eseményei több 
oldalról is pozitív értékelést kaptak.
– Hogyan lehet felkészülni az 
Ostromnapok megtartására?
– A háromnapos esemény már egy 
fesztiválszervezői feladat. Az elő-
deink még több irányból kaptak 
fizikális, szervezői segítséget, nyil-
vánvaló, hogy a város most is adott 
támogatást több módon is, de min-
den egyes programpont szervezése 
a megrendeléstől kezdve a Kőszegi 
Ostromnapok Egyesület vállára 
nehezedett. Ezért azt látom, hogy 
egyesületünk szélesebb körű fel-
adatot látott el, mint az elődeink, 
és sokkal többet kellett dolgoznunk 
a megvalósítás érdekében. Nem-
csak a hagyományőrzők érkez-
tetéséről, elhelyezéséről gondos-
kodtunk, hanem a többi program, 

a vásárosok minden problémáját 
magunkra vállaltuk. Minden a 
Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
égisze alatt zajlott. Ezzel odaér-
tünk, hogy komplettan mindent 
mi szervezünk, azt is, hogy legyen 
víz és áram. A civil munkámban 
láttam ilyet, ki merem mondani, 
hogy ez egy fesztiválszervezői fel-
adat. Elnökként, főszereplőként ez 
így egy nagyon nehéz feladat. Nem 
mondhatom, hogy egyedül voltam, 
mert ott voltak mellettem az elnök-
ség tagjai, akik alaposan kivették 
a részüket a munkából. Ebből sok 
az is: ha csak azt nézem, hogy a 
péntek este felgyújtott toronyvárat 
fából fel kellett építenünk, és sok 
minden más mellett a zárás után 
minden bontást is el kellett végez-
ni. Szombaton a segítői létszám 
megközelítette a nyolcvan főt. 
Nagyon örültem annak, amikor a 
felvonulásnál megláttam a horvá-
tok népes csapatát. Szenzációs volt 
ennyi beöltözött embert egyben 
látni. Köszönöm és köszönöm!
– Mi volt a legjobb a három nap-
ban?
– Minden ott volt, ahova terveztük, 
minden hagyományőrzőnek meg-
volt a helye, a programok a tervek 
szerint zajlottak, aktív és hatékony 
volt a részvétel a szervező csapat 
oldaláról, jómagam a vár körül leg-
alább 17 km-t gyalogoltam.
– A nézők közül azt láttam, hogy 
a vezényszavakat te adtad ki?
– Az ostromot a Jurisicsot megsze-
mélyesítő Pintér Richárddal vezé-
nyeltük le. Ő a várból látta lent mi 
történik, a kisebb balesetet is ő je-
lezte nekem. Egyik hagyományőrző 
elesett, fém perembe ütötte be a 
fejét. A társak jól reagáltak, a ve-
zénylőjük a csapatot gyorsan visz-
szahúzta, a sérült az esti órákban 
már visszatért hozzánk a kórházból 
jó hangulatban.  
– Mennyire osztottátok meg a 
feladatokat?
– Mindezt úgy lehetett véghezvin-
ni, hogy valakinek a vállára kellett 
venni az egészet, és megosztani az 
elnökség tagjai között a feladatokat. 
Mi vagyunk itt Kőszegen, mi tudjuk: 
mit és hogyan szeretnénk. A vár-
falon volt Pintér Richárd (Jurisics), 
valamint Csiki István és Kövesdi 

Andrea, mint kiemelt szer-
vezők, a Darabontok Tóth 
Botond és Herning László 
vezetésével. A várfal előtt 
irányította a támadást 
Polák Norbert, aki a Mar-
talócokat vezette, sokrétű 
tevékenységet végzett 
Varsányi Áron. Talán most 
először léptek erősen a 
középpontba a fiatalok, a 
Jurisics Bandérium tagjai. 
Előzetesen voltak egyez-
tetések, megtartottuk a 
korábban bevált módsze-
reket, csak a létrás táma-
dások tervét kilenc oldal-
ban írtuk le. A ’halálból újraélesztett’ 
törököt irányítani kellett, melyik 
létrán induljon újra támadásba. A 
létrás támadás egyedi, én még ed-
dig az országban máshol ilyet nem 
láttam, és nem is tudok erről.
– Azt észrevettem, hogy a had-
viselők közötti párbeszédekben 
sok volt a spontán, humorral bő-
vített szöveg. 
– Ez inkább csak úgy jött, tényleg 
spontán módon, és ebben a nar-
rátor, Deze (Takács Péter) sokat 

segített. Volt egy betanult szöveg, 
amit elődeink, Jurisics, Ibrahim, 
Szulejmán pasa is mondott. A 
programsorozat eredményes meg-
történte után egyet hangsúlyozok: 
annak is, aki csak egy kicsit tett a 
cél érdekében, a többieknek még 
erősebben köszönjük a közremű-
ködést. Azért is, hogy jövőre újra 
meg tudja támadni a várat a török, 
ne tudja elfoglalni, de a közönség 
érezze jól magát.

KZ

ban írtuk le. A ’halálból újraélesztett’ segített. Volt egy betanult szöveg, 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX IV.ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2021 . AUGUSZTUS  16 .

8

AKTU
ÁLIS

Az Ostromnapokon Jurisics Miklóst 
megszemélyesítő Pintér Richárd-
dal csak augusztus 9-én (hétfőn) 
telefonon tudtunk beszélni, amikor 
az ifjúsági tűzoltók táborában volt 
a Balatonon. Az ostrom program-
jai után erre nem jutott idő, mert 
akkor délután intenzíven és szer-
vezetten pakolták a felszereléseket.
– Hogyan értékeled az Ostromna-
pokat?
– Most már kellemes fáradsággal, 
megkönnyebbülve érzem magam a 
jól sikerült Ostromnapok után, de 
tele vagyok új gondolatokkal, hogy 
mit kellene még jobban megcsinálni.
– Mi az, ami jól sikerült?
– Péntek este „Ég a város, ég a 
vár is” program, amely most volt 
harmadszor, fából épített vár lobo-
gott a várárokban, a tűz forrósága 
mellett harcoltak a hagyomány-
őrzők, és mindez látványos volt a 
nézőknek. Persze ez csak egy a sok 
közül, és sorolhatnék többet is.
– Hogyan érezted magad várkapi-
tányként, most első alkalommal?
– Amikor felkértek, akkor azért 
végigpörgött előttem a feladat-
kör. Egyet leszámítva mindig részt 
vettem eddig az Ostromnapokon, 
és mindig a török oldalon. Új sze-
repkörhöz kellett igazodnom, de az 
eseménysort ismertem. Komoly volt 

– Először a szervezők-
kel közösen értékeljük a 
programok lebonyolítását, 
és majd kialakítunk egy 
álláspontot. A mostaninál 
elsődleges volt, hogy az or-
szág egyik legszebb tere, a 
Jurisics tér kapjon nagyobb 
szerepet. A törvényszerűen 
mindenhol meglévő vál-
tozások elérték a Kőszegi 
Ostromnapok Egyesületet 
is, de a programok válto-
zásait is az elődök mun-
kájára építve folytattuk. 
Köszönet az elődöknek, a 
sok-sok önkéntesnek, akik 
egykoron vagy most részt vállaltak 
a feladatból.
– Most azt gondolod, hogy jövőre 
veletek ugyanitt.
– Mindenképpen szeretném a foly-
tatást. Azt is beleszámítva, hogy már 
a felkészülés is sok időt igényelt, a 
közvetlen előkészületek érdekében 
már csütörtök reggeltől dolgoztunk, 
és a vállalkozásunkat háttérbe szorí-
tottuk. Az önkéntesség a tűzoltóság 
kezdete óta a vérünkbe szívódott, 
megsértődnék, ha pénz kínálnának 
az elvégzett munkáért.

bennem az izgalom, hogy a 1532-
es személyeknek megfeleljek, és 
gondoltam a közelmúltban ezt a 
szerepet vállaló elődömre, Petkovits 
Sándorra is, akinek a nyomdokaiba 
léptem. Nem kicsi feladat. Az el-
múlt időszak szereplői előtt úgy is 
próbáltunk tisztelegni, hogy a pár-
beszédek mondatait megtartottuk, 
azt, amit Seper Andrással, mint Ib-
rahim vezérrel folytattak. Azt az el-
vet valljuk a szervezők és a mostani 
résztvevők részéről: aki nem tiszteli 
a múltat, nem érdemli meg a jövőt. 
– Seper András mellett te hol áll-
tál az eddigi Ostromnapok idején?
– Mindig a jobb oldalán, a másikon 
Horváth Gábor, és mindhárman 
a török támadást szemléltettük. 
Mi hárman a kezdetektől résztve-
vői voltunk az Ostromnapoknak, 
láncingeket készítettünk, ágyukat 
öntöttünk. András vezetésével sok 
mindennek utána jártunk, akkor 
én még hivatásos tűzoltóként dol-
goztam Kőszegen. Ezért is kerestek 
meg bennünket, Gáborral együtt a 
váltások után, merthogy így jobban 
tudjuk tovább vinni a hagyományo-
kat. Az én oldalamról nézve a kez-
detekhez képest a mostani feladat-
köröm elég nagy felelősséget jelent. 
– Mi az, amit egy év múlva más-
ként csinálnál?

Pintér Richárd ifjúsági tűzoltóként 
kezdte. A Bersek iskola után a 
Jurisich Gimnáziumban érettségi-
zett. Majd Szombathelyen a Ber-
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 
kapta meg a diplomát, és meg-
szerezte a tűzoltói felsőfokú vég-
zettséget is. Hivatásos tűzoltóként 
Kőszegen volt parancsok helyettes 
Seper András mellett, majd 2012-
től Sárváron parancsnok. 2018-tól 
tűzmunkavédelmi vállalkozásában 
dolgozik, két gyermek édesapja.

KZ

„Aki nem tiszteli a múltat”

egykoron vagy most részt vállaltak Pintér Richárd ifjúsági tűzoltóként 

FRISS SZIKVÍZ 
SZÖRPÖK
HELYI BOROK
KÉZMŰVES SÖRÖK

WWW.XODA.HU
A SZIKVÍZ

KISZÁLLÍTÁS: 06 30 018 38 18 
BOLT: GENCSAPÁTI,  IPAR ÚT 1 .

Ami elromolhat, az el is romlik!
Vállalom TV-k, híradástechnikai készülékek,
háztartási kisgépek (pl. villanysütő, főzőlap,

robotgép, (robot)porszívó, stb.)
javítását rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24. 
+36 30/286-1363
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Mint a Főnix
Az ostromnapok állandó szereplője 
a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes. 
A hagyományőrző hétvégén több-
ször is láthattuk őket. Az ádáz harci 
mozzanatokat reneszánsz táncok-
kal és tűztánccal tették humánu-
sabbá, változatosabbá. A csoport 
művészeti vezetője, lelke Horváth 
Márta, akit mint konferanszié is 
láthattunk. 

A csoport még a múlt esztendőben 
kapott 100 ezer forint önkormány-
zati támogatást, ennek köszön-
hetően – Kőszeg színeivel (kék és 
arany) – új ruhákat készíthettek. 
Sajnos a 25. évfordulójuk ünnepi 
bemutatója elmaradt. A mintegy 
húszfős együttes újraépítkezik, 
két fő (tánc)területre koncentrál. 
A közeljövő tervei közt szerepel 
az Incédi-Pál Kata szervezésében 
előkészítendő Reneszánsz nap, 
ahol más együttesek mellett lépnek 

majd fel. (A rendezvény a TOP-
5.3.1-16- VS1-2018-00011 jelű, 
a Sokszínű együttélés- helyi iden-
titás és kohézió erősítése közös-
ségfejlesztési módszerekkel című 
pályázat keretében valósul meg.)
A tánccsoportról többször írtunk 
már, de „Mi van Horváth Mártával”?
– Köszönöm jól vagyok, jól va-
gyunk, amikor lehet, a párommal 
utazunk. Az iskolával júliusban 
lezárult a Csodaszarvas Élményhe-
tek tábor, nagyon jól sikerült. Sok 

munkával járt iskolai koordinátor-
ként, de a gyerekek rengeteg él-
ményben részesültek, s ez a lényeg. 
A BE-JÓ? A nagylányoknak már 
más feladataik vannak… Úgy 
éreztem, hogy elég volt a 26 év, 
megfáradtam, de most egy kisebb, 
de stabilabb létszámmal lendületet 
kaptunk. Két-három próbával ha-
mar szintre tudjuk hozni magunkat. 
Örülök, hogy a BE-JÓ, mint a Főnix 
feltámad.

TáF.

Játékok hagyományból
Az Ostromhétvége évek óta el-
maradhatatlan elemei a gyerekek 
kedvét kereső játékok. A kőszegi 
horvátok a kezdetektől bekapcso-
lódtak a rendezvénybe. Schneider 
Katalin vezetésével ebben az esz-
tendőben is ott voltak a vár körül, 
gyerekeknek és felnőtteknek egy-
aránt programot kínáltak.  A céljuk 
az volt, hogy ne csak az országos 
eseményeket, hanem Kőszeg 
1532-es történéseit is megismer-

tessék. „Emlékezzünk arra, hogy 
Jurisics a maroknyi „seregével” be-
írta magát az európai történelem-
be – mondta a pedagógus. 
Játékaikkal is a korabeli hangula-
tot igyekeztek felidézni. Ételfelis-
merésben, hétpróbában, harci fel-
készülésben… edzhették magukat 
a bátor gyerekek. 
A szülők sem voltak tétlenek: ők 
is készíthettek Jurisics-zászlót, 
dolgozhattak mézeskaláccsal, 

és megismerhették a kötélverés 
technikáját is. (A program segítői 
voltak a közösségi munkát végző 
fiatalok.)
A Csók István Művészkör tagjai 
vasárnapra várták a gyerekeket, 
akikről a pandémiás időszakban 
sem feledkeztek meg. A „bezárt-
ság” időszakában készült alkotá-
sokból állítottak össze egy kiállí-
tást még a múlt év novemberében, 
amit azonban hamar be kellett 
zárni. Ezért újabb pályázatot fog-
nak kiírni. 
2011-ben alakultak, 2012-ben 

váltak egyesületté. „Az ostromna-
pokon körülbelül a tizedik alka-
lommal vagyunk itt a vár udvarán, 
a sátorban, amit – köszönettel 
– a horvátoktól kapunk. Ezúttal is 
kézműveskedünk” – mondta Palcsó 
Julianna elnök. 
Már kora délelőtt gyülekeztek az 
érdeklődők. Kipróbálhatták az 
üvegfestést, fűzhettek gyöngyöt. 
Készültek a nyakláncok, a festmé-
nyek, és ezen a napon is a legérde-
kesebb foglalkozások közé tartozott 
a kötélverés.

TáF.
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Útépítés és a migránsok
Meglepetés éri szeptemberben a 
Kőszegre visszaérkező gimnazis-
tákat, mert ilyen minőségi utakat 
korábban nem láttak. Júliustól egy 
csodás, sima útszakasz lett a Hu-
nyadi utca. Úgy tudjuk, és ez biz-
tos, hogy a környék lakói örülnek a 
változásnak. Az Árpád-házi diákjai 
szeptembertől csak a változás jeleit 
láthatják, de a Várkörnek ez a része 
is biztosan olyan szép lesz, mint az 
elmúlt évben – a Kiss János utcától 
a Kék Fény Étteremig – a lakosság 
által birtokba vett útszakasz.
Jó ütemben halad, vagy fejeződött 
be a város több pontján az épít-
kezés. Ehhez nagy szükség van és 
volt a 2,8 milliárd, mostanra már 
– közben megérkezett többletekkel 
együtt – a három milliárd forintra.  
Amint ez már indoklásként elhang-
zott, Kőszeg Város Önkormányzatá-
nak – út és parkolók építését szol-
gáló – támogatása nem az égből 
pottyant.
Amikor az útépítésekhez megérkez-
nek az aszfaltozók, mindig akadnak 
érdeklődők, nézelődők, rendszerint 
a közelben lakók közül. Így volt ez 
augusztus 13-án délután is, amikor 

a Petőfi térről induló Rohonci utca 
első réteggel történő aszfaltozását 
végezték. Egyértelműen pozitívan 
fogadták az épülő utat a nézelő-
dők. Bár voltak olyanok is, akik 
ott és akkor közlekedni akartak. A 
’friss’ és ezért jó meleg útra, amit 
az építők vízzel hűtenek, ráment az 
autós, akit aztán a nézelődők ’visz-
szatoloncoltak’. (Na, nem úgy, mint 
az augusztus 8-án korra reggel 
Kőszeg határában elfogott migrán-
sokat a rendőrség. A hatóság zárt 
autóbusza 11.00 órakor a kőszegi 
épület előtt várakozott.)  Az biztos, 
hogy a meleg aszfalt nem előnyös 

a járművek kerekeinek, de ez leg-
többször nem számit. Ha az autós, 
motoros menni akar át a friss asz-
faltos úton, akkor ő megy, és nincs 
akadály, mert kikerüli. Két biciklis 
augusztus 13-án a Petőfi térnél 
csaknem nekiment a dolgozóknak. 
Érdemes ránézni egyes újonnan 
aszfaltozott útfelületekre, azon 
nem festett piktogramok vannak, 
hanem keréknyomok. Ezt majd az 
utca pora eltakarja.
Mindezek ellenére augusztus 15-
én elkészült a Petőfi téren a sport-
pályától a „Bútorszövetgyárig” ter-
jedő úton a második aszfaltréteg is. 
Ez az útszakasz korábban rendkívül 
hepehupás volt, mostantól egy 
sztráda.
Erre még várni kell a Felsőváros-
ban, a Borsmonostori, Vámház és 
Herman Ottó utcákban (fotó), mert 
ott augusztus 13-ig ’’’csak’’’ az 
első aszfaltrétegeket terítették el 
az építők. Így is kiválóan alkalmas 
közlekedésre.
Merthogy, „az utaknak céljuk 
van”, és ezt a mondatot a nar-
rátor idézte fel Márai Sándor: Ég 
és Föld – Az utak írásából. Azt is, 

hogy „áthaladva végül eljutot-
tunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, 
az utaknak értelmük van. De ezt 
csak az utolsó pillanatban értjük 
meg, közvetlenül a cél előtt.”
Július 24-én a hegylakók, a hegyet 
járó kőszegiek és a turisták már 
egy cél megvalósulása után voltak. 
Akkor adták át hivatalosan a Pano-
ráma körutat és a Felsőerdő utat. A 
birtokba, illetve használatba vétel 
már júliusban, illetve korábban, 
még az építés alatt megtörtént. 
„Megvan az álom?” – kérdezte 
Ágh Péter diszkréten, de jól hallha-
tóan Kóthy Zsuzsától, a Szabóhe-

gyért Közösen Egyesület elnökétől 
(fotó). Aztán a visszaemlékezések 
arról szóltak, hogy a képviselőnek 
az elnökasszony úgy 6 – 7 éve 
beszélt először a Szabóhegyi út 
felújításának szükségességéről. A 
később megismételt kérések szá-
máról nem készült statisztika.
Szombaton tíz órakor volt az át-
adási ünnepség a Forrás útnál lévő 
parkolóban. A hétköznapok után, a 
magánélet számára fontos napon, 
ahogy ezt Básthy Béla polgármester 
megfogalmazta: „kizárólag fontos 
ügyekben vagyunk képesek el-
szakadni az otthonunktól”. És ez 
fontos volt a hegylakók, városlakók 
számára. Mindezt erősítette, hogy 
az avatást jelképező szalagátvágás-
ban is hegylakók közül részt vett: 
Kőfalvi Etelka, Kóthy Zsuzsanna, 
Neumann Irma, Prátpál Ferenc. 
A polgármester megköszönte a 
megjelenést, merthogy sokan vol-
tak a hegyből és a városból is. A vá-
rosvezető fogadónapján is többen 
voltak ez ügyben, de régóta alig volt 
ilyen nap, amikor ne lett volna ott 
Kóthy Zsuzsa. Majd a polgármester 
arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, 
hogy „mindenütt érdemes körül-
nézni a városban, hogy lássuk: 
miként újulnak meg utcáink, 

tereink, a parkolók”. Visszatérve 
a Panoráma és Felsőerdő út meg-
építésének nagy jelentőségére, 
kifejtette: „most a hajszálerek 
következnek”. Vagyis a városveze-
tés a munkatársaival a csapadékvíz 
elvezetésének feladatán dolgozik. 
Ebben és útépítésben kiemelte Fe-
kete Balázs irodavezető munkáját. 
Mindehhez arra is szükség volt, 
hogy Budapestről lássa a Kormány 
a város műemlék épületeit, útjait, 
amelyek felújítása, megőrzése az 
utókornak rendkívül fontos. Ebben 
kapott segítséget a városvezetés 
Ágh Péter országgyűlési képviselő-
től. A 2,8 milliárd Ft-ról szóló, Kő-
szeg városának átutalt kormányzati 
támogatás „komoly bizonyítéka, 
hogy a kipróbált szövetség meg-
erősítésére biztassa a kőszegie-
ket” – fogalmazta meg a képviselő. 
A Panoráma körút és Felsőerdő út 
279,730 millió Ft-ból valósult meg.
Az útátadás ünnepségét színesítet-
ték az arra járó gyalogosok, bicik-
lisek, motorosok, de legfőképpen a 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes mű-
sora. Ismét felvette a népi viseletet 
az egykori táncos, Fekete-Pataki 
Edit (fotó), aki mostanra már az 
egyik önkormányzati képviselő.

Kámán Z
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Anyakönyvi hírek
Születés: Szilágyi Ágnes Gyöngyi és Bögöti Gábor lányai Anna Rózsa 
és Janka Gréta. 

Házasság: Dr. Babos Eszter – Dr. Kovács Márk, Borsos Ágnes – Csilléry 
András, Kálmán Júlia – Kercselics László, Tóth Adrienn – Pup Balázs, 
Fülöp Gyöngyi Adrienn – Zsirai Milán, Bertók Ramóna – Hauer Sza-
bolcs, Horváth Annamária – Vámos Miklós Krisztián, Magyar Enikő – 
Csizmazia László, Kokas Ramóna – Küronya Péter József, Kanbanjong 
Benjanant – Csiszár József, Hlavács Dorottya – Kákonyi Levente, Barcs 
Júlia Rita – Varga Márton, Tornyosi Kata – Nagy Zsolt Attila, Bella 
Annamária – Nemes Gábor, Bicskei Flóra – Kozma Tamás, Doktorics 
Alexandra – Varga Péter, Biba Kitti – Simon Krisztián, Kővári Ágnes 
– Kutschi Péter, Kohl Katalin – Slankovits Oszkár, Kósa Szilvia – Vörös 
Márk, Balázs Helga – Horváth Dániel, Lóránt Viktória – Mersich Ádám.

Halálozás: Előhegyi Sándor István, Hegedüs Istvánné szül. Nagy Ilona 
Anna, Molnár Ferencné szül. Krály Katalin.

FŰRÉSZLAP ÉLEZÉS 
Érdeklődni munkanapokon 16 óra után

vagy szombat délután. Tel: 06 70 662 8596

Lakossági apró
• KŐSZEGEN gázfűtéses 57 
m2-es lakás az Írottkő utcában 
ELADÓ. Tel.: 30/507-2914

Minden szerdán 17 órakor a Tourinform iroda elől indul a gyalogló klub. A 
kép augusztus 11-én készült, mielőtt elindultak a József-forrás közelében 
lévő mammutfenyőhöz. A túrákat rendszerint Németh Lászlóné vezeti.

Bicikliút
Július 28 – 30. között megtörtént a 
régi vasúti töltésen a határátkelő-
ig vezető 1300 m hosszú bicikliút 
aszfaltozása. A Nemezgyárhoz ve-
zető úttól kezdődő bringautat már 

aszfalt nélkül is sokan igénybe vet-
ték. A stabilizált alapokra épült ki-
váló út, a vízműtől már – az átkelő 
építése alatt használt – szervizúton 
halad a régi vámellenőrzési pontig. 
Ide csatlakozik az új 87-es út be-
kötő útszakasza. Amíg lehet, irány 
Léka felé biciklivel.  

• Vas megye vezető szórólap 
terjesztő cége, heti 4-6 órá-
ban szórólap/reklámújság 
TERJESZTŐT keres Kőszeg 
területére. Tel: 20/287-1860
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Gondoskodunk fogai épségéről, és mosolyt csalunk arcára,
100% elégedettségi garanciával!

Barátságos légkörrel, személyre szabott gondoskodással várom 
rendelőmben minden régi és új páciensemet!

 
Teljesen fájdalommentes beavatkozások, kimagasló minőségű anyagok, 

korszerű eszközök, költséghatékony fogászati  ellátás.

PERLADENT Fogászat - Dr. Incze Judit

Szombathely, Kossuth L.u. 10

SŰRGŐS ESETBEN IS SZÁMITHAT RÁNK, HIVJON BÁTRAN!

A PLASMAVITA HEALTHCARE II GmbH
hamarosan megnyíló, modern ausztriai plazmaközpontjába 

Oberpullendorfba (Kőszegtől 12 km) 

ORVOS, VEZETŐ ASSZISZTENS,
EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, OPERÁTOR

munkatársakat keres. 
Teljes-, vagy akár részmunkaidőben is,

osztrák kollektív szerződés szerinti bérezéssel.

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi címen lehet:
Mehringer Róbert

Center Manager Oberpullendorf

E-Mail: r.mehringer@plasmavita.at 
Web: https://plasmavita.at

Tel.: +43 664 4003228

Bezárt a Kőszegi Kenyérgyár
„Érdekli Önt, amikor bemegy vá-
sárolni L...dl egyik üzletébe, hogy 
ki a tulajdonosa?” – a nemleges 
választ is mindjárt elmondta Szőke 
János a Ferrosüt Kft. kereskedelmi 
igazgatója. Ez a telefonos beszélge-
tés augusztus 5-én délelőtt történt, 
amikor elértük az illetékes személyt, 
aki a kőszegi Kenyérgyár, Sütőüzem 
bezárásával kapcsolatban tájékoz-
tatást tudott adni. 
Július 31-én bezárt a Kőszegi Ke-
nyérgyár mellett működő szaküzlet. 
Egyrészt a korábban kiadott tájé-
koztatás, másrészt az üzem bejá-
rata felett kifüggesztett „ELADÓ” 
tábla miatt mindez nagy megle-
petést már nem okozott. A lehet-
séges üzembezárásról a városban 
már korábban is beszéltek, majd 
annak megtörténte okán az terjedt 
el, hogy a Kőszegi Kenyérgyárat, 
Sütőüzemet működtető Ferrosüt 
Sütő-, és Édesipari Kft.-nek új a 
tulajdonosa, így a változás okoz-
hatta a Petőfi téren a szaküzlet és 
az üzem bezárását. 

Kérdésünkre a kereskedelmi igaz-
gató, Szőke János arról adott tájé-
koztatást, hogy a Ferrosüt Kft. elap-
rózódva hat sütőüzemben gyártotta 
a termékeket az elmúlt évtizedek-
ben. A Vasváron lévő üzemet már 
korábban bezárták, mert hatalmas 
veszteséget termelt. Aztán július-
ban a kőszegi üzem is erre a sorsra 
jutott a minimális termelése miatt, 
a gyártást Szombathelyre vitték át. 
Viszont a partnerek minőségi ki-
szolgálása nem változott, de ez – 
a megállapítás szerint – alapvető 
cél. Az, hogy júliusban már máshol 
sütött pékáru került nemcsak a 
kőszegi boltokba, ez nem tűnt fel 
senkinek. A kőszegi üzem dolgozóit 
kérték, hogy vállalják Szombathe-
lyen a munkát többféle ösztönző 
ígéret mellett, hiszen általános a 
pékszakmában a munkaerő hiánya. 
Az elhangzottak szerint ezt a válto-
zást csak néhányan vállalták. 
A kereskedelmi igazgató arról is 
adott tájékoztatást, hogy a többi 
üzemben előre láthatóan tech-

nológiai fejlesztéseket hajtanak 
végre. A Lipóti Pékséggel való 
együttműködés technológiai ala-
pú, ez alapján készülnek majd 
az eddigi termékek, illetve az új 
innovatív, trendkövető pékáru fő-
képpen a szombathelyi és a kör-

mendi üzemben. Újdonság lesz 
a fagyasztott áru gyártása. Szőke 
János a Ferrosüt Kft. kereskedel-
mi igazgatója hangsúlyozta, hogy 
„gazdasági egységek életében 
vannak változások, így nálunk is 
elérkezett az idő, de ezt a jobbí-
tás érdekében tesszük egy kiváló 
partner bevonásával”.

Kámán Z

Kiváló
A fotó a Velemi út 21/A lépcső előtti 
területet mutatja. A lakók jó gaz-
dái a háznak, mert az előttük lévő 

zöldterületet kiválóan gondozzák. A 
arrajárónak feltűnik a szép környe-
zet. Nem kell messze menni, mert 
a szomszédos lépcsőház, a 21./B 
lakói is megérdemlik a közterület 
kiváló gondozója kifejezést.   
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Ketten a Kenyérgyárból
A Szombathelyi Sütőipari Vállalat 
részeként 1963. január 2-án indult 
el Kőszegen a Kenyérgyár terme-
lése. A Petőfi téren látható épület 
avatása 1976. december 18-án 
történt meg – kaptuk a tájékozta-
tást Söptei Imrétől, a kőszegi fiók-
levéltár vezetőjétől.
Az üzemben az utolsó termelési nap 
2021. július 1-jén történt. Ezen az 
estén jelentették be a dolgozóknak 
az utolsó munkanap tényét. Két 
nappal korábban kérés hangzott 
el a dolgozók felé, hogy vállalják a 
munkát a Ferrosüt Kft. másik ter-
melési egységében Szombathelyen, 
a Söptei úton. Az első hónapban a 
hét pék közül ketten tették ezt meg.
Minderről augusztus 5-én beszél-
gettünk az egyikük kőszegi laká-
sában. Ott ült az asztalnál Végh 
Ferdinánd (a fotó baloldalán), aki 
18 éves korában, 42 éve kez-
dett el az üzemben dolgozni, és 
a záró éjszakai műszakban az ő 
keze nyomán is készült a kenyér. 
Az utolsó műszak végén a gépe-

ket rendben magukra hagyták, ez 
a nap csak abban különbözött a 
többitől, hogy záráskor hazavitték 
személyes tárgyaikat. 
A kép jobboldalán lévő Kasza Ba-
lázs 24 évet dolgozott pékként 
ebben az üzemben. Neki július 28. 
volt az utolsó munkanapja. Ott az 
asztal mellett sorolták a záró mű-
szakokban vagy évtizedeken át 
dolgozó társakat: Danné Kulcsár 
Mónika (30 év), Takács Csaba (31 
év) Endrédi Zoltán 49 évig dolgo-
zott, akit két éve még ünnepélyesen 
búcsúztattak a társak nyugdíjba 
vonulásakor, de azért a végponton 
is ott volt a kenyérgyárban.
A búcsúzás éjszakáját nehezen élte 
át Ferdinánd, hiszen abba a gyár-
ba 18 évesen lépett be először, ott 
ismerte meg a pék szakma szép-
ségeit, és mindazt a nehézséget, 
amely a kenyér készítéséhez tar-
tozik. Ő mostantól már másként 
tekint a kenyérre, de a pék szakma 
folytatását nem tervezi. Csak há-
rom hétre vállalta Szombathelyen a 

munkát, a lejárást. Zsolnai Bence, a 
társa csak négy napig. 
A Kőszegi Kenyérgyárban az utolsó 
időszakban 18 fő dolgozott, kö-
zülük hét fő pék. Az utolsó hóna-
pokban is a műszak 18.00 órakor 
kezdődött, aztán a technológia sze-
rint sorra érkeztek a pékek. A vég-
ső időszakban naponta ötezer db 
zsemlét gyártottak, és négy mázsa 
kenyeret. Harminc éve hatvan má-
zsát, és zsemléből 25 – 30 ezret. 
Az utolsó időszakig a gyártás kézi 
munkával történt, a kenyér tésztá-
ját is kézzel mérték ki, formázták, 

és rakták fel a vetőszalagra. A 
pékek azt mondták, kiváló volt a 
kőszegi fehérkenyér, amely kovász-
ból, sóból, vízből és lisztből készült, 
adalékanyag nélkül.
Végh Ferdinánd és Kasza Balázs 
számára a pék szakma véget ért, az 
előnyugdíj, illetve nappali munka 
a cél. Mindketten hangsúlyozták, 
hogy az az összetartó közösség, 
amely a termelés csúcsidőszakában 
létezett, megmaradt az utolsó na-
pig, és ez nekik nagyon hiányzik, és 
hiányzott a változások után. 

Kámán Z



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 990 Ft 1190 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1250 Ft 1450 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1600 Ft 1700 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1600 Ft 1700 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1650 Ft 1750 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1650 Ft 1750 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1650 Ft 1750 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1650 Ft 1750 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1650 Ft 1750 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1650 Ft 1750 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1690 Ft 1790 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1750 Ft 1850 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1750 Ft 1850 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1850 Ft 1950 Ft

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!

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

Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás! 
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Lukácsháza hírei
Bölcsődei fejlesztés. Július 27-én befejeződött a TOP 1.4.1 projekt kereté-
ben megvalósuló Bölcsőde 2. üteme, megtörtént az épület műszaki átadása. 
Elkészült a bölcsőde 2. csoportszobája, vizesblokk, raktár, a melléképület, 
és az udvar játékokkal és növényekkel történő benépesítése is megtörtént. 
Elkészült a térköves bejárat a parkolókkal együtt. Augusztus elején zajlott az 
engedélyezési eljárás, ennek birtokában 26 gyereket tud fogadni a bölcsőde. 
Örvendetes, hogy 95%-os a férőhelyek jelenlegi kihasználtsága. Az ünne-
pélyes átadásra szeptember 3-án 16.00 órakor kerül sor.
Orvosi rendelő felújítás. A tervek szerint halad az orvosi rendelő komp-
lett felújítása. A két szélfogó, új víz és szennyvízhálózat kiépítése megtör-
tént, elkészült a várótér bővítése. Várhatóan augusztus végére a gyógy-
szertár újra nyithat. A szolgálati lakás felújítása is megkezdődött.
Napközis tábor az ifi házban. Kocsis Beatrix szervezésében az önkor-
mányzat támogatásával július végén kétszer egyhetes napközis tábort tar-
tottak a gyermekeknek. A kézművesség és játék kapta a főszerepet. Nép-
szerű volt a palacsinta és a langalló készítése. A táborok a szülőkkel közös 
szalonnasütéssel zárultak. Az Önkormányzat köszöni a segítők munkáját.
Kápolna megáldása. A felújított lukácsházi Szt. Rókus és Szt. Sebestyén 
templomot 2021.08.14-én 15.30-as szentmise keretében dr. Székely 
János megyéspüspök áldotta meg, Eljött Porpáczy József nyugalmazott 
Esperes Úr és Bokor Zoltán atya, az új plébános. A szentmisét követően a 
Csömötei-hegyi kilátó alatti alpannonia látogató és bemutató térben ke-
rült sor az agapéra. A felújításban a „fizete tt” munkásokon kívül közel 40 
személy végzett önkéntes munkát. A külső és a belső vakolat leverésében, 

a padok megújításában, a szobrok állapotmegóvásában, a tereprende-
zésben és a takarításban ténykedtek kicsik és nagyok. Jelenleg a Szent 
Antal-kápolna felújítása történik az önkormányzat támogatása és a hívek 
nagylelkű adományainak köszönhetően. 
Új kenyér napi piknik. Az önkormányzat és a Közösségi Ház szervezésében 
augusztus 20-án a szőlőhegyi kilátónál lesz a hagyományos főzőverseny. A 
cél a települési közösségek erősítése, Szent István napjának és az új kenyér-
nek a megünneplése. Kezdés 10.00 óra, 14.00 óra zsűrizés, 16.00 óra az új 
kenyér megáldása. A gyermekeket különböző programokkal várják.     
Pusztacsói malacfesztiválon augusztus 21-én részt vesz a falu csapata, 
amely sokféle finomsággal várja az érdeklődőket.
Látogatás Csíkkozmáson. Egy hordóból és kerékből álló csapágysze-
kerére emlékeztető járgány pihent a csomagtérben, abban az autóban, 
amit Virág János polgármester vezetett Csikkozmásra. A küldöttség Szántó 
László, Csíkkozmás polgármestere meghívására indult el a testvérteleülés-
re, ahol megszervezték a Szappany Derby versenyt. A szervezők minden-
kit mozgósítottak, hogy a nem használt dolgaikból építsenek járművet. A 
közönség szurkolt, a járgányok hol egyben, hol darabokban futották le a 
versenytávot. A zsűri gordiuszi megoldással 12 nyertest hirdetett különbö-
ző díjakkal. A nemzetközi díjat a lukácsházi csapat nyerte, a közös ötletelés 
után a járművet dr. Jónás Zsigmond készítette.
A küldöttség Karáth László jóvoltából közös szurkolói zászlót és labdá-
kat adományozott a bitumenes labdarúgópálya avatásán, és részt vettek 
a nyergestetői csata 172. évfordulójára rendezett ünnepségen. Szántó 
László polgármestert követően 
beszédet mondott Jakab István 
a magyar országgyűlés alelnö-
ke, Tuzson Bence a Miniszterel-
nökség államtitkára, valamint a 
Táncos Barna román környezet-
védelmi miniszter. Lukácsháza 
képviseletében az emlékezés 
koszorúját Virág János polgár-
mester és Csejtei Péter képvi-
selő helyezte el az emlékműnél. 
Augusztus 1-én civil fórum 
keretében Csíkkozmás és test-
vértelepüléseik (Lukácsháza, 
Daruszentmiklós, Öttömös és 
Csallóközcsütörtök (Szlovákia) 
civil közösségeinek bemutatása 
keretében ismerhették meg a 
települések közösségi életét.

Gyöngyösfalu
A tav alyihoz hasonlóan a lomtala-
nítás idén is gyűjtőpontos volt. A 
lakosság élt a lehetőséggel és sok 
lomtól és régi elektronikai eszköztől 
szabadultak meg. A rendről telepü-
lésünk polgárőrsége gondoskodott. 
A felgyülemlett fémhulladékot ér-
tékesítettük, és a bevétel a polgár-
őrség működését szolgálja.
A BM-es pályázaton nyert telepü-
lésünk, ez közel 22 millió forint,  
melyből a Ludadi temetőbe  vezető 
út aszfaltozását végeztetjük el, vala-
mint egy szakaszon a vízelvezetést. 
A Ludadi  lakossági fórum az új 
utca nyitásával kapcsolatban – a 
három évvel korábban tartotthoz 
hasonlóan – nem kapott többségi 
támogatást. A testület megvizs-
gálja a jogi lehetőségeket, hogy a 
terület milyen módon fejleszthető, 

ugyanis 10 telek tulajdonosa a köz-
művesítést szeretné. Mindez azért 
is fontos, mert a temetőbe vezető 
út aszfaltozása után nem lesz rá 
mód a jövőben. 
Az önkormányzat az idén is indul a 
szociális tűzifa pályázaton.
Három diákmunkást tudtunk az 
idén állami támogatással felvenni, 
ők a faluban többféle munkákat 
végeznek el.
A külterületi utak fejlesztésére szóló  
pályázatot beadtuk. Cél a hegyi út 
szilárd burkolattal történő ellátása, 
és a  vízelvezetés kiépítése.
A Viziközmű Társulat szeptember 
második hétvégéjén tartja éves 
gyűlését, amelyen megtörténik az 
eddigi  döntések ismertetése.
A Kossuth  utcából  a fenyőrönkök 
elszállításra kerültek, az oda ülte-
tendő facsemeték rendelése meg-
történt. 

Tóth Árpád 

Jön a tévé
Nemescsó: Július elején Búcsút 
tartottunk, alkalom volt arra, hogy 
együtt legyen a falu apraja – nagyja. 
Habpartival indult a délután. Ezt kö-
vette a labdarúgó kupa, amelyre Ne-
mescsó, Cák és a Lukácsházi fiatalok 
neveztek. Délután számos program 
várta a gyermekeket, arc- és csil-
lámfestés, lufibohóc, óriásbuborék 
készítés, ingyenes légvár és körhinta. 
A katlanokban főttek a finomságok, 
pásztortarhonya, pincepörkölt és 
marhagulyás, amelyeket Mayer Ti-
bor, Döbrösi Csaba és Pap Dominik 
készítettek el. A napot jó hangulatú 

bál zárta. Köszönet mindenkinek, aki 
bármilyen formában is közreműkö-
dött, hogy egy jó hangulatú, kötetlen 
napot együtt tudjunk tölteni.
A település lakói sokat tesznek 
azért, hogy rendezett, virágos fa-
lukép fogadja az erre látogatókat. 
Több alkalommal is szerveztünk 
társadalmi munkát, melyre szép 
számmal jöttek el. Köszönet mind-
azoknak, akik segítettek és segíte-
nek még a munkálatokban.
A Duna Televízión látható Ízőrzők 
műsorának a stábja jön el a falu-
ba, és öt étel elkészítését veszik fel, 
illetve bemutatjuk a település ne-
vezetességeit.

Szerdahelyi-Bánó Irén

VID
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Énekeltek
Kőszegpaty: Az önkormányzat 
július 24-én két év után újra fa-
lunapot tarthatott a lakosok örö-
mére. A programok részeként a 
Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület 
második alkalommal szervezett Fő-
zőnapot. Már előző este nagy volt 
a sürgés – forgás. Négy csapat ké-
szített babgulyást, töltött göngyölt 
húst, sült oldalast, zöldborsós to-
kányt, rakottkrumplit és palacsin-
tát. A legnagyobb kondérban vö-
rösboros vaddisznó pörkölt készült. 
A főzés ideje alatt a fiatalok fociban 
küzdöttek egymással.
13.00 órától lehetett kóstolni az 
ételeket. A Falunap 14.30 órakor 
kezdődött, azon részt vett Ágh Pé-
ter országgyűlési képviselő.
Májerhoffer Attila polgármester úr 
köszöntötte a megjelenteket, és be-
számolt a tavalyi év történéseiről. 
Beszerzésre kerültek a közterület 
karbantartására szolgáló eszközök, 
megvalósult a Magyar Közút Non-
profit Zrt.-től kapott ígéret, misze-
rint a Kőszegpatyra bevezető út is 
felújításra kerül.
Bemutatta a jelenlévőknek az or-
szággyűlési képviselőtől „Kőszeg-

paty lakóinak a koronavírus 
okozta veszélyhelyzet alatti helyt-
állásért” kapott emléklapot. Majd 
részletezte a nyertes pályázatokat.
– A Magyar Falu Program  kereté-
ben Közterület karbantartását szol-
gáló eszközbeszerzésre Kőszegpaty 
4.114.954 Ft összegű támogatás-
ban részesült. 
– A Magyar Falu Program kere-
tében Eszközbeszerzésre Kőszeg-
paty Jövőjéért Egyesület műkö-
dési feltételeinek javítása céljából 
1.422.985 Ft összegű támogatás-
ban részesült. 
– Útfelújítási támogatás keretében 
a Kossuth Lajos utca felújítására 
19.402.620 Ft támogatást kapott 
a Kormánytól.
Ágh Péter kiemelte, hogy a 2021-
es Magyar Falu program keretében 
a 8636. sz. Acsád-Kőszeg út  (Kő-
szegpaty átkelés) mart aszfaltos 
profilkiegyenlítése, teljes szélessé-
gű burkolat megerősítése megtör-
tént. 
A köszöntők után a művészek szó-
rakoztatták a közönséget. 
„Jurina Bea és Szilinyi Arnold, 
majd, az „Ümmögő” Néptánc-
együttes, akik a tűző napon ropták 
a táncot. Horváth Meggie (éne-
kes) és Horváth Tamás (billentyűs) 

„Retro újratöltve” c. 
műsorukkal elkápráz-
tattak mindenkit. Egy 
ráadás helyett kettő 
dalt is kicsikartunk. A 
tölcsért csinálok a ke-
zemből c. dalt kicsik 
és nagyok együtt éne-
kelték velük. El kellett 
engednünk őket, hi-
szen meglepetés ven-
dégként máshol szín-
padra léptek. Mindezt 
követte felnőtteknek 
a négyféle pálinkát 
felismerő verseny. A 
gyermekeket várták 
a programok, érke-
zett lufibohóc, volt csillámfestés is, 
megérkezett a „fagyis” autó. 
A verseny nyerteseinek díjátadá-
sa után gazdára talált a rengeteg 
tombolatárgy, majd Bakos Roland 
zenei szolgáltatásával megkezdő-
dött a bál. Meglepetésként felkö-
szöntöttük falunk egyik oszlopos 
tagját, Szabó Istvánt (Pityut), aki 
elérkezett fél évszázados születés-
napjához. A torta, a koccintás, az 
ölelések, a közös tánc meglepetés-
ként érték, de nagyon jó érzés volt 
kis közösségünk számára. Együtt 
énekeltük: „Csepereg az eső, le-

folyik az arcomon. Régi barátok 
veletek vagyok.”
Nem tudom, hogy mikor ért volna 
véget a buli, ha az éjjel fél 2-kor kez-
dődő vihar nem szólt volna közbe.
Köszönöm minden részvevőnek és 
érdeklődőnek, akik részesei volta-
tok a Falunap és a Közös Főzőnap 
elő-és utókészületeiben, valamint 
a nap folyamán bármilyen módon 
segítettek rendezvényünk lebonyo-
lításában. Jó volt látni a lelkesedést 
és a jó kedvet, a kikapcsolódó vi-
dám arcokat!

Milos Lászlóné

Győztek
Bozsoki győzelem. Augusztus 
1-jén Bozsokon négy csapat rész-
vételével szerveztek felkészülési 
tornát 2x30 perces mérkőzésekkel.
Eredmények: Bozsok – Cák 3-2 
• Bucsu – Police Ola (Zala me-
gyei II.o.) 2-5 • 3. helyért: Bucsu 
– Cák 2-2 (tizenegyesekkel Cák) 
•Döntő: Bozsok – Police Ola 4-1 • 

Végeredmény: 1. Bozsok;  2. Police 
Ola; 3. Cák  4. Bucsu.
A Bozsoki Sportegyesületnél a 
következő változások történtek a 
nyár folyamán. Az ifjúsági csapat 
irányítása Pál Sándor-Kiss Milán, 
a felnőtt csapat vezetése pedig a 
Kratochwill Zoltán-Németh Róbert 
kettős feladata lesz a jövőben.
A Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa 
első fordulójában, Simaságon 6-1es 
győzelmet aratott a Bozsoki SE.

35 milliót kaptak
Peresznye: Mozgalmas és izgal-
mas napja volt augusztus 7-én a 
lakosságnak. A falu és a horvát 
nemzetiségi önkormányzat ekkor 
rendezte meg közösen a Falunapot. 
Először délelőtt, aztán egész nap is 
programokkal a gyermekek kerültek 
a középpontba. Számukra első ese-
mény volt az ugrálóvár felállítása. 

Kiszsidány, Ólmod és Horvátzsidány 
falvakból a horvát nemzetiségek jel-
lemző ételeinek készítésére érkeztek 
a szakácsok, a bemutató vonzotta az 
érdeklődőket. A grádistyei horvátok 
által kedvelt étel a renovicát többen 
is elkészítették, 13.00 órától lehe-
tett kóstolni. Két nagy kondérban 
viszont főtt marha-, és vadpörkölt, 

majd 14.00 órától bőven fogyaszt-
hatott abból mindenki az óriás 
platánfa közelében. Teli gyomorral 
kezdődött a tűzoltók bemutatója, 
a patakmederből mentettek sérült 
járművet. Az már ráadás volt, hogy 
Szombathelyről kiment a faluba  
egy tűzoltóautó, és a technikai fel-
szerelését mindenki alaposan meg-
tekinthette a lovas és sportprogra-
mok mellett. Az újabb ráadásokról 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 

bejelentéséből szerzett tudomást a 
lakosság. A délután fél ötkor érkező 
politikust Orbán Gyula polgármes-
ter, illetve tűzoltó parancsnok fogad-
ta.  Elhangzott, hogy a Magyar Falu 
Program támogatásával a temető 
kerítésének felújítása, illetve egy 
kisebb tűzoltóautó vásárlására öt-öt 
millió Ft-ot kapott a Kormánytól az 
önkormányzat, a régi postaépület-
ből elkészülhet a Nemzetiségi Ház 
25 millió Ft felhasználásával.

KZ
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Beiktatták a plébánost
Július 31-én Kőszegszerdahelyen 
tartották Fernandes Loyd Pradeep   
SVD verbita atya plébánosi beik-
tatását. A Mindenszentek-templo-
mában Dr. Székely János megyés-
püspök celebrálta a szentmisét. 
Az ünnepélyes kezdet után Abért 
István az egyházközség elnöke kö-
szöntötte az atyákat, és köszönetét 
fejezte ki, hogy a Hegyalja öt falva, 

Kőszegszerdahely központtal ismét 
önálló plébániai körzet lett. Kő-
szeghez való csatolása 2009-ben 
történt, ettől kezdve Harangozó 
Vilmos plébános végezte a papi 
szolgálatot. Július 31-én részt vett 
a beiktatást szolgáló szentmisén, 
amely neki már – nyugdíjba vo-
nulásának kezdetén – a térségben 
tartott utolsó miséjét is jelentette.
„Nagy szeretettel köszöntöm 
Vilmos atyát, Loyd atyát, a 
kőszegszerdahelyiket, és a kör-
nyék falvaiból érkezetteket” – 
mondta Dr. Székely János megyés-
püspök, majd a különleges nap 
kettős üzenetéről beszélt. „Egyik 
a háladás, a másik az áldás ké-
rése az új kezdetre. Hálát adunk 
a mennyei atyának, hogy szere-
tetből alkotta a világot. … Hálát 
adunk, hogy ennek az egyház-
nak tagjai lehetünk, és ennek az 
egyháznak ma is vannak papjai, 
akiket küld, hogy a Jézusnak a 
megjelenítői legyenek a világ 
számára az evangélium hirdeté-
se által”. 
Majd a püspök kifejezte, hogy Vil-
mos atya ezt a szolgálatot végezte, 

és ezért köszönetet mondott. Mind-
ezt a következő mondataiban meg-
erősítette: „Külön megköszönöm 
neki azt a rengeteg energiát, 
amivel a templomok sokaságát 
építette fel.  Azt a fiatalos lendü-
letet, amivel sok fiatalt vonzott 
Jézus közelébe, segített Afriká-
ban templomokat felépíteni. Kö-
szönöm a becsületességét, azt, 

hogy ápolta a papi közösséget. 
Köszönöm neki leginkább azt, 
hogy Jézus hívását fiatalon meg-
hallotta. A hívásra igent mondott, 
és hűségesen kitartott. Kedves 
Vilmos atya köszönjük neked a 
szolgálatot”. 
A megyéspüspök plébánossá iktatta 
be Fernandes Loyd Pradeep atyát, 
aki válaszában elfogadta az új 
küldetését. Hálát adott a megyés-
püspök, azért is, mert „Loyd atya 
is igent mondott Jézus hívására. 
Kész volt otthagyni szülőföldjét, 
azért, hogy Jézus követe lehessen. 
Köszönjük neki a vidámságát, és 
áldást kérünk erre az új kezdet-
re”. Dr. Székely János a kinevezésről 
szóló döntését megerősítette azzal, 
hogy a verbiták először Vasváron 
vették át a plébániát, és nyitott-
ságuk miatt a hívek gyorsan befo-
gadták őket. Majd kifejezte, hogy 
történjen ez így Hegyalja falvaiban 
is. Loyd atyától azt kérte: „Legyen 
ennek a közösségnek művésze, 
aki egybe hívja a sokféle kinccsel 
rendelkező embereket. Legyen jó 
pásztor a fiatalok, a családok, és 
sok-sok ember számára”.

Kámán Z.

H
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„Egy ember élete azon múlhat”
Aki nem ismeri a 79 éves Pusztai 
Szilveszter doktort, címzetes kórhá-
zi főorvost, az talán nem is kőszegi. 
Augusztus 5-én az esti órákban 
tudtunk találkozni, mert addigra 
befejezte aznapi orvosi teendőit. 
Amint megfogalmazta, egész nap 
dolgozik. Helyettesít a fia, dr. Pusz-
tai Gergő háziorvosi körzetében, 
amely korábban a saját praxisa 
volt. Ellátja az orvosi teendőket a 
betegek otthonában vagy üzem-
orvosként, alkalmanként ügye-
letben. Reggel korán kel, elvégez 
nyolcszáz fekvőtámaszt, majd este 
még kétszázat, hogy meglegyen az 
általa megcélzott napi ezer. Úszni 
azért nem megy, mert az EGYMI 
uszoda zárva tart. A jó fizikumban 
lévő doktornak többen köszönhetik 
az életet. Statisztika nincs, de az 
egykori Kőszegi Szülőotthonban 
Virágh Tiborné, Marika szülésznő-
vel együttműködve legalább tíz 
gyermek világra jövetelét segítette. 
Az elsőt Hosszúperesztegen kará-
csonykor, friss körzeti orvosként, 
amikor az orosz tankosok sem értek 
oda a hóban utat nyitni a mentő-

nek. A gyermek azóta is többször 
kifejezte köszönetét. Pusztai doktor 
a gyermek világra jövetelének segí-
tését, csakúgy, mint az életmentést 
természetes és szép orvosi feladat-
nak tekinti. 
– A teniszpályáról érkezett a ri-
asztás egy fiatalember rosszulléte 
miatt – idézte fel a történteket a 
doktor. – Odaérve láttam, hogy a 
keresztfiam veszítette el az eszmé-
letét. A gyors vizsgálattal megálla-
pítottam a szívritmuszavart. Elővet-
tem a defibrillátort, de gondoltam 
egyet, és hatalmasat ütöttem a 
mellére.  A fiú rögtön felnézett, kér-
dezte „mi van Kereszt?”. Talán ak-
kor alig fogta fel, csak később az 
„életedet mentettem” válaszomat. 
Kaptam tőle egy bokszkesztyűt, 
amit azóta is jó érzésekkel őrzök. 
Voltak többen is, akiknek az élete 
volt veszélyben, amikor odaérkez-
tem. Így mentettem meg Baranyai 
Józsefet, aki a padlón feküdt. Akkor 
is gyorsan észleltem a szívritmusza-
vart, és ütést mértem a mellkasára. 
Utána felnézett, „mi van doktor 
úr?” kérdezte. Az életmentést azóta 

is többször megköszönte.
– Mi a legnehezebb az 
orvosi feladatok között?
– Mindig készenlétben 
kell állni, gyors döntés 
szükséges, és ezért vállal-
ni kell a felelősséget. Egy 
ember élete azon múlhat: 
hogyan gondolkodik az 
orvos. Nemcsak az orvo-
si kezelés elindításában, 
hanem az újjáélesztés 
módjában is biztos alapokra van 
szükség.
Pusztai Szilveszter doktor indíttatá-
sa szerint kőszegi, a Jurisich Gim-
náziumban érettségizett. Előtte 17 
évesen Oroszvári József gyárigaz-
gató nyakába vette, úgy vitte körbe 
a bokszbajnokot, mert egy kiütéses 
győzelme után az egyesület az NB 
II-ben folytathatta a versenyzést. 
Körzeti orvosként 1974. október 
16-án érkezett Kőszegre, a rende-
lést a Fő tér 2. szám alatt kezdte 
meg. Kétszer is mehetett volna 
külföldre dolgozni, akkor még csak 
disszidálás után. Az ifjak ezt a szót 
nem ismerik, amely a haza jogelle-

nes elhagyását jelenti, ezzel együtt 
járt az itthon maradó családtagok 
megtorlása. Egyik munkaajánlat 
az USA-ból (Long Beach) érkezett, 
ahonnét egy csoport 1975-ben 
Kőszegen utazott át. A buszban 
rosszul lett férfi – a doktor vizsgá-
lata után – magyarul szólalt meg. 
A beteg egykoron annak a Kincses 
doktornak volt a páciense, akinek  
az USA-ban a praxisát Pusztai dok-
tor vehette volna át. Dr. Pusztai 
Szilveszter itthon maradt, 47 éve 
orvosként szolgálja a kőszegieket, 
munkájáért – kiérdemelten – több 
kitüntetést kapott.

Kámán Z

Zárva lesz
Az archív fotón diákok ugranak a 
Dr. Nagy László EGYMI működte-
tésében – a KLIK fenntartásában 
lévő – uszoda medencéjébe. Az el-
múlt év őszétől ez nem lehetséges, 
bezárt a pandémia okán meghozott 
rendelkezések miatt. A szeptemberi 
iskolakezdésnél biztosan nem fo-
gadja az úszni tanuló diákokokat, 
és a többi  látogatót, mert az épület 
műszaki állapota nem teszi lehetővé  

a nyitva tartást – kaptuk a tájékoz-
tatást Wimmer László igazgatótól, 
aki – a megbízotti státusza után – 
augusztus 16-tól kapta meg az öt 
évre szóló kinevezést.
A tájékoztatás szerint a bezárást 
követően egyre jobban előjöttek az 
épület hibái. Az nem volt ismeret-
len, hogy a medencéből elszökik a 
víz, és nagyon aktuális a medencét 
fedő ponyva cseréje. Ennek a hasz-
nálati ideje már tíz éve lejárt. A víz-
forgató rendszer is felújítása vár. A 
működtetésre a szándék határozott. 

A szakértők már ősszel felmérték az 
épület műszaki állapotát, és kértek 
a munkákra vonatkozó árajánlato-
kat, de július végén még nem érke-
zett meg az összes. Csak ezek isme-
retében lehet a felújítás végleges 

költségeit kalkulálni. A tájékoztatás 
szerint a felújítás elvégzéséhez – a 
várható jelentős költségek miatt – 
mindenképpen magasabb szintű 
döntésre lesz szükség.

KZ 

A levél
Kedves Jensen és Miszlivetz 
Professzorok!
Hálás vagyok a támogatásért az 
egyetemi kampusz összes okta-
tójának! Segítségük nélkül soha 
nem tudtam volna befejezni a 
tanulmányaimat. Nagyra érté-
kelem, ahogyan tanítottak, vala-
mint a sok hasznos és tanulságos 
ismeretet, amelyeket 2 év alatt 
elsajátítottam. Úgy érzem, hogy 
sokat fejlődtem az első találko-
zás óta.
A vietnami Ho Si Minh Nemzeti 
Politikai Akadémia nemzetközi 
együttműködési osztályán dol-
gozom. Mindenképpen bemuta-

tom és ajánlani fogom az Önök 
programjait minden diáknak és 
munkatársnak. Remélem, hog y 
az Akadémiánk és az FTI-iASK 
között a kölcsönösség alapján lét-
rejöhet egy olyan együttműködés, 
melynek keretén belül a jövőben 
közös konferenciákat szervezhe-
tünk. Végül, szerencsésnek érzem 
magam, hogy egy ilyen értékes és 
érdekes helyen tanulhattam, mint 
Kőszeg. Rengeteg kedves ember-
rel ismerkedhettem meg. Őket és 
az élményeket, és persze a várost 
örökre a szívemben fogom őrizni.
Nagyon köszönök mindent!
Üdvözlettel, Huong
p.s. „Így maradt meg Kőszeg az 
emlékezetemben”
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Megérkezett Dr. Perger Gyula plébános
Papi jelmondatommal kezdem be-
mutatkozó szentmisémet: „Te vagy 
Uram én reményem, ne hagyj soha 
szégyent érnem!” 
Meghatódva és a felelősség 
súlyát átérezve állok itt előtte-
tek, átérzem a plébániai közösség 
vezetésének felelősségét ebben 
a nagy múltú, történelmében és 
kultúrájában oly gazdag város-
ban, és mindezek mellett átérzem 
az előttünk álló, felújításokkal járó 
nehézségeket. Szeretnék veletek és 
értetek dolgozni, kérve Istent és az 
ő legszentebb Édesanyját, a Bol-
dogságos Szűz Máriát, hogy legyen 
velem, velünk szolgálatom idején.
Köszönöm közvetlen elődömnek, 
Harangozó Vilmos atyának, hogy 
legjobb tudása szerint igyekezett 
vezetni a plébániát és a rábízott hí-
vek lelki üdvösségét. Imádkozzunk 
Érte, hogy a Szűzanya oltalmazza 
és segítse Őt a nyugdíjas évei-
ben is. Elődeim közül köszönetet 
mondok a Gondviselő Istennek Dr. 
Seregély István érsek úrért, akihez 
igaz barátság fűzött, fontosnak 
tartottam, hogy július első felében 
felkeressem sírját az Egri Bazilika 
altemplomában és kérjem égi köz-
benjárását és segítségét.
Püspök atya augusztus 1-i ha-
tállyal kinevezett a Kőszegi Plé-
bánia és a hozzá tartozó filia, 
Kőszegfalva plébánosává, s ez-
zel egyidejűleg az Egyházmegyei 
Könyvtár, Levéltár és a Püspöki 
Palotában kialakított Látogatóköz-
pont igazgatói feladatait továbbra 
is ellátom, ugyanígy a Martinus 
Könyvkiadóban is. 
1977. január 2-án születtem 
Szombathelyen. A szülői ház és 
gyermekkorom minden emléke 
Gyöngyösfaluhoz köt. Hálával 
és szeretettel gondolok szüleimre, 
akik Isten ajándékaként, mint 4. 
gyermeket elfogadtak. Isten és em-
berszeretetre tanítottak, felnevel-
tek. Édesapám 2003-ban elhunyt, 
Édesanyám hála Isten, biztos anyai 
háttérként mellettem áll.
A győri Czuczor Gergely Bencés 
Gimnáziumba történt érettségi 
után a szombathelyi Tanárképző 
Főiskolára nyertem felvételt. A 
tanulmányi év megkezdése után 
az Úristen hívó szava erősebb-

nek bizonyult, így jelentkeztem a 
Szombathelyi Egyházmegye kis-
papjai közé. A tanulmányaimat a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem hittudományi karán foly-
tattam, ahol 2000-ben egyetemi 
diplomát, majd 2001-ben licencia 
tudományos fokozatot, 6 évvel ké-
sőbb doktori fokozatot szereztem. 
Doktori disszertációmban Mind-
szenty József bíboros úr a szom-
bathelyi egyházmegyében végzett 
tevékenységét dolgoztam fel.
2001. június 14-én szenteltek 
pappá a szombathelyi Székesegy-
házban, ott teljesítettem szolgálatot 
2003-ig. Sok örömöm volt a lelki-
pásztori szolgálatban, legfőképpen 
a minisztránsokkal sikerült egy jó 
közösséget létrehozni. Tanítottam 
Szombathelyen a Bolyai, Frim Ja-
kab, a Váci és a Püspöki iskolákban. 
2003-ban kerültem az Egyházme-
gyei Kollégiumba, ahol 270 diák 
mindennapjáért voltam felelős. Lá-
togattam a Markusovszky Kórház 
betegeit, kisegítettem a kámoni 
plébánián. Itt ismertem meg Bren-
ner József ny. helynök urat, akihez 
mind a mai napig atyai jó barát-
ság köt, Ő Brenner János vértanú 
papunk testvéröccse, Ő segített ne-
kem a toronyi plébánia területén, s 
ide Kőszegre is elkísér és vasárna-
ponként besegít majd a lelkipász-
tori szolgálatba. 2006 – 2008-ig 
Szombathelyen a Szentkirályi Plé-
bánia vezetését bízták rám. 2008 
szeptemberétől Rómába kerültem, 
ahol a 3 év alatt egy újabb egye-
temi diplomát szereztem, valamint 
egyháztörténelemből tudományos 

fokozatot. 2011-ben kerültem To-
ronyba és a hozzá tartozó filiákba, 
Bucsu, Dozmat, Sé községekbe. Az 
Istenanyának szolgálatom kezdetén 
felajánlott egyházközség elfogadott 
és a közös munka eredményeképp 
sok mindent megvalósíthattunk. A 
köztük eltöltött tíz év alatt sok-sok 
ajándékot kaptam: a jól végzett 
munka örömét, láthattam gyer-
mekeik tiszta tekintetét, találkoz-
hattam fiatalokkal, akik segítséget 
vártak tőlem. Jó volt együtt örülni a 
házasságra készülő jegyespárokkal, 
látni a fiatal szülők arcán a boldog-
ságot. Sokszor láttam betegágyon 
szenvedő, néha reményvesztett 
arcokat, akikhez a betegeket gyó-
gyító Krisztus adta reményt vittem 
el a betegek szentségében. Azt is 
megköszönöm a Jó Istennek, hogy 
az ő segítségével számos gyászo-
ló és bánattól megtört embernek 
megadhattam a hit vigaszát. Öröm, 
hogy a tíz esztendő alatt mind a 
négy templomot teljesen felújítot-
tuk a toronyi plébánia területén a 
hívek példaértékű összefogásával. 
Lelkipásztori feladataim mellett 
2017-től a Püspöki Palotában ki-
alakított Látogatóközpont, Egyház-
megyei Könyvtár, Levéltár valamint 
Martinus Kiadóban is segítem az 
Egyházmegye munkáját.
Mostani kőszegi kinevezése-
met szolgálatnak tekintem. 
Márai Sándorral együtt vallom: az 
életnek értéket csak a szolgálat 
adhat, amellyel az emberek ügye 
felé fordulunk. Ember vagy, tehát 
ember módra az emberek között 
kell élned. Ember módra élsz, ha 

igazságosan élsz. Ha minden cse-
lekedeted és szavad mélyén az a 
szándék van: nem ártani az embe-
reknek. Néha csak azzal, hogy nem 
hallgatunk el tényeket, néha csak 
azzal, nem adok igazat, ha min-
denki kiabál igen igen.
A Jézus Krisztustól kapott örök 
igazságot szeretném közvetíteni 
mindnyájatoknak. De, amint Jé-
zus Krisztus nem volt magára 
hagyatva munkája közben, mert 
voltak tanítványai, így számítok 
én is rátok. Számítok a közösség 
minden tagjára, a polgármesterre 
az önkormányzati képviselőkre, az 
egyházközség elnökére, az egy-
házközségi tagokra, a templomban 
szolgálatot teljesítőkre, a kántorra, 
a gitáros csoportra, a német mi-
sén éneklőkre, az egyházi kórusra, 
a sekrestyésre, a hitoktatókra, a 
felolvasókra, a minisztránsokra, 
a Rózsafüzér Társulatra, és a plé-
bánia területén működő minden 
egyházi közösségre. Számítok az 
Önkormányzat és a városban mű-
ködő minden közösség segítségére. 
Külön kérem a Verbita atyákat és a 
Domonkos Nővéreket, hogy együtt 
dolgozzunk, együtt imádkozzunk 
a városért, annak lakóiért s lelki 
megújulásáért!
Szükségem van mindannyiotok 
támogatására, mert ha a pásztor és 
a nyáj egyet akar, akkor azon az Is-
ten áldása van. Így legyen ez Kősze-
gen és Kőszegfalván is. Példaképem, 
Mindszenty bíboros szellemében 
szeretnék munkálkodni, „A fényt 
soha ne mondd árnyéknak, az 
árnyékot soha ne mondd fénynek, 
a jót soha ne mondd rossznak és 
a rosszat soha ne mondd jónak.” 
Eddig így cselekedtem, s Isten segít-
ségével ezután is ezt teszem.
Szolgálatom kezdetén a kőszegi és 
kőszegfalvi egyházközséget a Bol-
dogságos Szűzanya oltalmába aján-
lom. Neki, aki a remény, a bizalom 
és vigasztalás és a bölcsesség anyja. 
Mária, Jézus Anyja a Kőszegi és 
Kőszegfalvi Egyházközség
Édesanyja, engedd, hogy így szó-
lítsunk Téged! 
Krisztus Anyja, kérünk őrizd meg 
szívedben Városunk és Egyház-
községünk valamennyi tagját! 
Fogadj el és oltalmazz Minket, 
kísérj életünkben és szolgála-
tunkban mindannyiunkat, Égi 
Édesanyánk, Mária.

H
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Működjenek ebben együtt!
Augusztus 1-jén tartotta Dr. Perger Gyula Kő-
szeg új plébánosa a bemutatkozó miséjét. A 
9.30 órakor kezdődő mise elején Frank Szabolcs, 
az egyházközség elnöke köszöntötte, majd a vé-
gén Básthy Béla polgármesterként és keresz-
tényként szólt az atyához. 
– Nagy szeretettel köszöntöm városunk új plé-
bánosát a város minden lakója, illetve Kőszeg 
Város Önkormányzata nevében. Köszönjük Dr. 
Székely János püspök úrnak, hogy alaposan 
megfontolt döntéssel a hit és a mi lelki bizo-
nyosságunk védelmében nagy erőfeszítéseket 
tett, a két nappal ezelőtt búcsúztatott Haran-
gozó Vilmos plébános úr utódjaként, aki már 
77 éves, egy fiatal, ambiciózus, nagy művelt-

ségű, életét és küldetését a Szűzanya és a Jó 
Isten védnöksége alá helyezett plébánost kül-
dött Kőszegre. Isten Hozta Plébános Úr! 
A hívekhez szólva Plébános Úr utalt arra, hogy 
egy történelmi városba érkezett. A városnak 
olyan dimenziója, nagysága van, amelynek a 
szolgálatára – csak mindannyiunkra figyelve 
– lehetünk alkalmasak. A történelmi múlt és 
az a sok-sok érték egy része az épületekben 
van, és a nagyobb része a lelkekben. Ez az 
érték nemcsak felhatalmaz, hanem kötelez 
is minket arra, hogy alázat mellett nagy cé-
lokat is kitűzzünk. Kőszeg városa 2028-ban 
ünnepli Királyi Város rangjának 700. éves 
évfordulóját, és abban a reményben, hitben 

végezzük itt sokunk a munkánkat, hogy az 
évfordulóra Kőszeg lelkileg és fizikai valójá-
ban is fel tud készülni. Köszönjük a Jó Isten-
nek, hogy olyan munkást küldött, aki ebben 
részt fog venni. Nagyon számítunk Kőszeg 
város plébánosának munkájára, hiszen tud-
juk, hogy a kövek sosem maguktól mozdul-
nak meg, hiszen kezdetben volt az Ige, az 
elhatározás és a küldetés. Az a csodálatos, 
hogy a Jó Isten minket, embereket erre alkal-
masnak tart. Tiszta szívből kívánom Perger 
Gyula atyának, hogy az a feladat, amellyel 
Dr. Székely János püspök úr, illetve felette a 
mindenható megbízta, teljesítse. Kérem én is 
Kőszeg város lakosságát, nemcsak a kato-
likusokat, hanem mindenkit, hogy működje-
nek ebben együtt!

Lejegyezte: KZ

Az élet történetei
Lányként vagy fiúként megszületendő
és élő gyermekekért!
Ne Ölj!
Káplánként tanítottam a hittanosokat, szóba ke-
rült a Ne ölj! az 5. Parancs is. Tudtam, hogy nem 
hagyhatom ki, hiszen az emberi élet szent, a fo-
gantatástól kezdődik. A kicsi gyermek az édes-
anyja méhében szent és sérthetetlen. Elmond-
tam azt is, ahogy abortusz történik, a Néma 
sikoly című film beszélt erről. Talán kicsi gyer-
mekeknek mindezt túlzás is volt elmondanom. 
Mintegy tíz év múlva felhívott egy kislány, és 
nagy bajról beszélt, babát várt, a fiú, akitől van, 
otthagyta, amikor megtudta, hogy a lány áldott 
állapotban van. A kislány így szólt hozzám: „én 

ott voltam azon a hittanórán, nyolc éves lány-
ként elhatároztam, hogy ilyet én soha nem 
teszek. Ha Isten gyermekkel ajándékoz meg, 
akkor én őt védem és szeretem”. A megszüle-
tett kislányt megkereszteltem. Eltelt két év, és 
a lány újra hívott: elmondta, hogy a fiú, aki a 
kislány apja, megkomolyodott, és látogatja a 
gyermekét, aztán három hónappal azelőtt meg-
kérte a gyermek édesanyjának a kezét. A lány 
erős elhatározással mondta: „Eldöntöttük, hogy 
házasodunk”.  Megtartottuk az esküvőt. Azóta 
ennek a kislánynak három gyermeke van. Az 
édesanya szemei csillognak.

Vettem a kabátom és eljöttem
Kísértem egy pár életét az esküvőjük után is hosszú 
hónapokon keresztül. Nehezen csiszolódtak össze, 
aztán a férj egyik nap kétségbe esve felhívott az-
zal az indokkal, hogy válásra készülnek. Tiszteltem 
azt a két értékes embert, majd egyszercsak várat-
lanul elmentem hozzájuk. Örömmel fogadták az 
érkezésemet. A közös ima után arra kértem őket, 
hogy mondják el egymásnak azt az öt dolgot, 
amit őszintén köszönnek a másiknak, mindazt, 
amit tőle kaptak, ami a másik nélkül az életükből 
hiányozna. A férfi kezdte el mondani, sok mindent 
felsorolt, aztán öt perc után sírt. Majd a felesége is. 
Amikor elmondták nekem: nem válnak el, vettem 
a kabátom és eljöttem. 
Dr. Székely János megyéspüspök – július 31-én 
Kőszegszerdahelyen Loyd atya plébánossá foga-
dásának szentmiséjén elhangzott történetek. 

Lejegyezte: Kámán Z
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Búcsúmise
Július 25-én tartotta Harangozó Vilmos plébános 
a Jézus Szíve-templomban az utolsó vasárnapi 
szentmiséin. A reggel nyolcórai, német nyelvű mi-
sén Frank Szabolcs egyházközségi elnök köszön-
tötte az atyát. Arról beszélt, hogy „Jó élmény volt a 
Kálvárián tartott miséin részt venni, a karantén 
időszakában is megtartotta a szentmiséket. Sok 
éven át együtt szerveztük az egyházközségi bá-
lokat, miközben Ön sokat tett a templomok fel-
újításért. Aztán eltelt 53 év a papi szolgálatából, 
ebből 15 évet itt töltött velünk. Köszönjük!”
Majd július 30-án, 18.00 órakor a Szent Jakab-
templomban tartotta az atya Kőszegen az utolsó 
miséjét, aznap este már elutazott a városból. 
A Rózsafüzér Társulat nevében Pontyos Szilvia 
mondta el a társak köszönetét. A város nevében 
a búcsúzás végső szavait Básthy Béla polgár-
mester mondta. Az átadott ajándék része volt 
a Jézus Szíve-templom fotójával díszített póló, 
kifejezve a köszönetet a 15 éves szolgálatért. 
 



Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

 
 

Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki út 5. 

Amit érdemes tudni rólunk:
 Stabilitás 1991. óta folyamatos termelés
 Biztos jövő folyamatos technológiai beruházások

Amit nyújtunk:
 Határozatlan idejű munkaszerződés
 Emelt pótlékok (40% műszakpótlék)
 Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minőségi bónusz, jelenléti prémium)
 100 % utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről,

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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Domaće „prodavačice“ pod šatorom 
organizatorov

Festival oriha, – „Orehijada”
KUD „Fijolica” i Općina Orehovica (H) od 2014 
ljeta organizira manifestaciju „Orehijada” ve-
zanu za orih i za svega „ka kcoj ide”. Kiseški 
Hrvati od početka sudjeluju na ovom festivalu u 
kulturnom programu sa svojim pjevačkim zbo-
rom „Zora”. Lani zbog coronakrize nisu organi-
zirali priredbu, ali ljetos pomoću uspješne borbe 

protiv epidemije poziv na festival 
primili su i Kisežani. Oko 30 Gra-
dišćancev je stiglo 10. junija na ov 
prijateljski susret u Orehovicu, kade 
su je uz sadržavanjem epidemiološ-
kih pravil čekali domaćini. Po osob-
nom pofriškanju sve  pozvane grupe 
skupa s mjesnim KUD-om krenuli 
su u povorki na mjesto kulturnog 
programa. Na putu pod šatori izlo-
ženi su bili razni kolači, slatkarije 
s orihom naditi, ali i druge sorte pro-
duktov od meda do pića ovoga kraja. 
Na kulturnom programu uživali smo 
splet međimurskih pjesmov od KUD-a 
Strahoninec, pjesme ŽVS Pučpuljike/ 
(Jarebi) iz Čakovca, tance i jačke KUD-a 
„Frankopan” iz Bosiljeva. Publiku je za-
čarala i kiseška „Zora” sa gradišćanski-
mi pjesmami med koje su„zapleli” i jed-
nu madjarsku jačku. Prigorske pjesme i 
plesovi od KUD-a „Dragutin Domjanić” 
iz Vugrovca su zatvarali narodni kulturni dio, da 
uz tamburaškoga sastava „Taubeki” nastavlja se 
druženje pod šatorom kod nogometnoga igra-
lišta. Orehijada je omogućila ujačanje starih i 
povezivanja novih prijateljstva.

Drávadiósdra(H) június 10-én a kőszegi Horvát 
Önkormányzat szervezésében közel 30 fő uta-
zott a hagyományosan megrendezésre kerülő 
„Diós fesztiválra“, melynek kuturális program-
jában sikeresen szerepelt a „Zora“ énekkar is. 

Marija Fülöp Huljev

Pjevački zbor „Zora” pri nastupu

Prijateljstvo 

Ausflug des Rosmaring-Chores aus Győr
Régi ismeretség fűz bennünket a győri Rozma-
ring kórushoz. Mehringer József harmonikájával 
kíséri a kórust, a kőszegi származású Magyar-
né Lauringer Zsuzsa pedig a kórus motorjaként 
énekel. Örültünk a megkeresésnek, július 31-
én, szombaton délelőtt a kőszegfalvi klubban 
énekeltünk, történeteket meséltünk, nagyon jól 
éreztük magunkat. A kőszegfalvi kórustagok 
meghívást kaptak Győrbe, az októberi kórusta-
lálkozóra. 
A Rozmaring kórus tagjai és az egyesületi tagok 
délután Kőszeg környékével ismerkedtek. Kö-
szönjük ezt a kedves találkozót.   

Wir, Schwaben…
Mi, svábok… 
A könyv gyönyörű kivitelben, keménytáblás bo-
rítóval, 624 oldalon keresztül mutat be történe-
teket a magyarországi németekről. 
Vas megyéből Kőszeg és Vaskeresztes mutat-
kozik be.
A német nemzetiségi önkormányzat 20 db 
svábokat bemutató könyvet rendelt, amely 
könyvet a német képviselőknél meg is lehet 
vásárolni.  

Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnök
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50 éve házasok
Frank János és felesége, szül. Hor-
váth Mária július 31-én ünnepelte 
három fia és tíz unokája körében az 
50. házassági évfordulót. Másnap, 
augusztus 1-jén Perger Gyula plé-
bános a beiktatásának napján tar-
tott szentmiséjét a család számára 
ajánlotta fel. A házaspárról a fotó 
akkor készült, és abban a padban, 
ahol rendszerint ülnek a vasárnapi 
miséken.
A házaspár, fa-
lujuktól távol 
soproni temp-
lomban köthette 
meg a keresz-
tény hitük sze-
rinti házasságot. 
Akkor a feleség 
pedagógusként 
t e m p l o m b a 
nem járhatott, 
Kőszegpatyon, a 
TSZ-ben dolgo-
zó agrár üzem-
mérnök okkal 
félthette mun-
kahelyét. A falu 
plébánosa is lakásban keresztelte 
meg a gyermekeket.
Mária néni Szakonyban, a férj 
Csepregen született. Az ismerke-
dést szolgáló találkozásuk Gya-
lókán, a búcsúi bálon történt. A 
pedagógus jelöltnek János disznó-
pásztorként mutatkozott be, amit a 
műveltsége miatt a fiatal lány nem 
akart elhinni. Az elfogadásra nem 
volt nyomós indok: „a legelőn so-
kat olvasok” válasz sem. 
Az iparos családból származó Má-
ria néni végig kitartott a pedagó-
gusi hivatása mellett. Kezdőként 
Táplánszentkereszten, majd Kő-
szegpatyon tanított. A gyermekek 
születése után Kőszegen, az akkori 
Országos Gyógypedagógia Intézet-
ben folytatta pedagógusi munkáját, 
elvégezte a szakképzést, és utód-
intézményből ment nyugdíjba. A 
pedagógusi hivatása kitöltötte az 
életét. A család mezőgazdasági kö-
tődése, és létfenntartása miatt, ott-
hon, ahogy Mária néni fogalmazott: 
„mezőgazdasági segédmunkás-
ként” dolgozott. A beszélgetésünk 
napján, augusztus 5-én is, hiszen 
aznap este értek vissza Csepregről, 
a szőlőskertből.

Frank János földműves családból 
származik, a szülei vagyonát elvet-
ték, a TSZ-be vitték be, a hiányos 
ujjal rendelkező behajtó a mamát 
is fellökte, amikor az istállóból ki-
vezetette a marhákat. A családi 
vagyon megszűnésével János sza-
badon választhatott pályát, de a 
mezőgazdaságnál maradt. A mező-
gazdasági üzemmérnök diplomáját 
a Kaposvári Egyetemen szerezte 

meg, munkahelyet Kőszegpatyon 
kapott, ahova sok-sok ismeretség 
köti mostanáig. Majd 1977-ben 
Kőszegre költözött a család. Frank 
János az ÁFÉSZ-nél kapott állást, 
intézte a termények felvásárlá-
sát, amit 1985-től kiszerveztek, 

a Kaposvári Egyetemen szerezte 

de nem kapta meg a külső mű-
ködtetésre a lehetőséget. Munka-
nélküliként a méhészetre váltott, 
amit addig is végzett. Több kőszegi 
méhésszel messzi vidékre elvitték a 
méhcsaládokat. Akkor már nyug-
díjas tanitó, Pusztai Feri bácsi volt 
az egyik partner. Frank Jánost mos-
tanra már Kőszegen, a város piacán 
méhészként ismerik.

Amint a beszélgetés közben el-
hangzott a Frank családot nem-
csak az unokák hetente megtartott 
„mama napja” tartja össze, ha-
nem a megértés, az erős csalá-
di kötelék, a közös munka, és az 
együtt eltöltött ünnepek, hétköz-
napok. Mindezt ünnepelték az 50. 
házassági évfordulón. 
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Szerénység és alázat
In memoriam címmel nyílt kiállí-
tás augusztus 5-én a lovagterem-
ben. A Kőszegi Művészeti Egye-
sület – a bemutatott alkotásokkal 
– elhunyt művészeire: Birnmeyer 
Erwinre (1926-2015), Fischer 
Alexre (1939-2017), Kodolányi 
Lászlóra (1944-2010), Maruna 
Annemariera (1951-2018), 
Schüller Arthurra (1934-2018), 
Széplaki Tiborra (1946-2012), 
Tornay Endre Andrásra (1949-
2008) emlékezett, egyben (a Juri-
sics Bandérium felvigyázó őrsége 

mellett) a 14. Kőszegi Ostromna-
pok nyitó programjaként is szere-
pelt.
Básthy Béla polgármester üdvözöl-
te a nagyszámú érdeklődőt. Ez egy 
olyan kiállítás, amelynek időpontja 
van, de „mégis időtlen, mert akikre 
emlékszünk, és amire emlékszünk, 
az nemcsak egy adott időpontban 
aktuális, a résztvevők életében is 
örök aktualitást vívott ki magának 
– mondta. Hasonlóképpen szólt az 
egyesület másfél évtizedes kőszegi 
jelenlétéről. A „kiállítás hangosan 

dicsér hét művészt, és csendesen 
megemlékezik” arról is, hogy az 
egyesület inspirálói a mai napig. 
Hangsúlyozta, hogy a kiállítás „szól 
a szerénységről és az alázatról” 
azokkal szemben, akiknek az alko-
tásait láthatjuk, és szól arról a kva-
litásról, amely a 2005-ben alakult 
csoportot jellemzi.
Beszélnünk kell Kőszegről és az 
itteni talentumokról is – mondta 
Básthy Béla – mert talentumból 
minél több van, annál többet mond 
magáról, Kőszeg pedig, a művé-
szeti egyesületnek is köszönhetően, 
talentumokban gazdag város.  
Stílusok és technikák találkoznak 

a lovagteremben. Lőrincz Zoltán 
elnök egy-egy rövid pályaképpel 
emlékezett meg az elhunyt művé-
szekről. A kiállítás erősítette a véle-
ményt és a reményt, hogy Kőszeg a 
művészetek városa (lehet). Lőrincz 
Zoltán megemlékezett Dr. Schrott 
Géza karnagyról is, aki szintén az 
egyesület tagja volt. Összegzésként 
hangsúlyozta Oscar Wilde szavait: 
„Szeressük a színt, a szépséget, az 
életörömöt. És minél kevesebbet 
beszéljünk az élet szomorúságáról!”
(Közreműködött a Concordia-
Barátság Énekegyesület. A kiállítás 
szeptember 22-ig megtekinthető.)

Tóthárpád F.

Erasmus+ projekt Chojnában
A „Towards zero waste” projekt az 
Európai Unió által finanszírozott 
Eramus+ program keretein belül 
annak érdekében valósult meg, 
hogy felhívja figyelmünket a már 
jelenlévő környezeti problémákra 
és rávilágítson a jövőbeli károk 
megelőzésére. 
A találkozót megelőző felkészülés-
hez tartozott kérdőívek értékelése, 
a partnerek megismerése, és sze-
métszedés. Ez volt a legnehezebb: 
egész délelőtt alig talált a 12 fős 

csopo rt szemetet!!! Örültünk neki.
A találkozón, amely 2021. június 
27. és július 2. között szerveződött 
(a pandémia miatt egy éves késés-
sel) Chojnában, 15-18 év közötti 
diákok vettek részt Magyarország-
ról (Kőszeg), Máltáról (Marsaskala), 
Romániából (Siret) és Lengyelor-
szágból (Chojna).  A projekt alap-
vető célkitűzései közé tartozott, 
hogy a fiatalok megismerjék a 
háztartási hulladék hatékony újra 
hasznosításának lehetőségeit, 

valamint találkozzanak a tudatos 
fogyasztó szerepével, és nagyobb 
aktivitást mutassanak a környezeti 
problémákra irányuló kérdésekben. 
A hét alatt különböző workshopokon 
vettek részt, melyek során tanultak 
a szelektív hulladékgyűjtésről és 
feldolgozásról, megismerkedtek a 
projektben résztvevő országok hul-
ladékkezelési megoldásaival, illet-
ve további ötleteket vitattak meg 
egymással a környezetvédelem és 
tudatosság témakörében. Szcze-
cinbe a Scandinavian House-ban 
előadásokat hallgathattak a kör-

nyezetvédelem különböző területe-
iről. A Nyugat-Pomerániai Műszaki 
Egyetemen megismerhették hogyan 
lehet algából bioüzemanyagot ké-
szíteni. Az egy hét alatt volt lehe-
tőségük különböző játékok keretein 
belül megismerni a projekt résztve-
vőit, felfedezni a várost és még egy 
helyi óvodába is ellátogattak, hogy 
szelektív hulladékgyűjtésre ösztö-
nözzék a gyerekeket. 
A Chojnában töltött idő alatt sokat 
tanultak a hulladékmentes élet-
módról, környezeti kérdésekről, 
gyakorolták és fejlesztették angol 
nyelvtudásukat, és nemzetközi ba-
rátságokat kötöttek.Rendezési terv módosítása 

Tájékoztatom Önöket, hogy Kőszeg Város Önkormányzata három 
tárgykörben a településrendezési eszközök módosítását tervezi.

– az intermodális csomópont kialakítása,
– M87. sz. gyorsforgalmi út nyomvonalának kialakítása, 
– a volt zsinagóga területének módosítása.

Megtalálható: www.koszeg.hu honlaon
A NIF Zrt., mint építtető közreműködésével valósul meg Kőszeg Város 
intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése, amely 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.
A NIF Zrt., mint építtető közreműködésével valósul meg a „Szombat-
hely-Kőszeg országos közúti kapcsolat tervezése” elnevezésű projekt, 
amely érinti Kőszeg város közigazgatási területét és amely szintén 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.
Kőszeg Város Polgármestere a 98/2021. (V. 27.) polgármesteri ha-
tározatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a volt zsinagóga 
és rabbiházak területét annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztés 
megvalósulhasson.
Tisztelt Partnerek! A településrendezési eszközök 11., 12. és 13. szá-
mú módosításával kapcsolatban 2021. augusztus 26-ig – névvel és 
címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek: foepitesz@koszeg.
hu e-mail címre.
További felvilágosítás: Kőszeg város főépítésze, 9730 Kőszeg, Jurisics 
tér 8. Tel.: 94/562-554.

Básthy Béla s. k. polgármester

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK



 XXX IV.ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2021 . AUGUSZTUS  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

27

ségén megkapta a Tűzoltóság Díszsi-
sakját. Mindez annak a jelképe, hogy 
50 éve vállalta a köz szolgálatát. 
Akkor, 1971 januárjában egyszerre 
Kőszegen és az akkori Bútorszövet-
gyárban, ahol 75 fő önkéntes tűzoltó 
tevékenykedett. Városi parancsnok-
ként id. Kelemen Albert teljesített 
szolgálatot, János Kőszegen sofőr-
ként szolgált és riaszthatták bármi-
kor. Ezt a feladatot akkor vele együtt 
négyen – Mester István, Horváth 
István és Németh József – vállalták. 
A veszélyhelyzetet a piac mögött, a 
tűzoltóság épületében lévő légduda 

Ötven éve
Július 31-én Németh János a kősze-
gi önkéntes tűzoltóság házi ünnep-gi önkéntes tűzoltóság házi ünnep-

Régóta nem láthattuk, hallhat-
tuk a város kórusát, a Concordia-
Barátság Énekegyesületet. A hosz-
szú „kényszerszünet” után, most 
a Kőszegi Művészeti Egyesület 
kiállításmegnyitóján szerepeltek. 
Latinul és magyarul énekeltek 
Pretorius, Carissimi és Mario Cara 
műveket.
A kórus 160 éves jubileuma – az 
ünnep a járvánnyal együtt – egy-
fajta törést is jelentett számukra. 
Nagyon nagy a lemorzsolódás. 
Az elmúlt másfél évben többen, 
különböző okokból adták fel kó-
rustagságukat. Néhány új taggal 
ugyan gazdagodott a kórus, de 
jelenleg háromszólamú (szoprán, 
alt, basszus) vegyeskarként tudnak 
fellépni, ami miatt új repertoárt kell 
tanulnia a kórusnak. Éppen ezért 
nagyon fontosnak tartják minden 
fórumon elmondani: várják soraik-
ba az énekelni szeretőket, akiket egy 
kiváló közösség, jó társaság fogad.
„Nehéz volt ez a másfél év, mint 
minden művészeti egyesület eseté-
ben, igyekeztünk tartani egymással 
a kapcsolatot” – nyilatkozta Szi-
lágyi Miklós karnagy. 
Mindennek ellenére szerencsésnek 
mondható a csoport, hiszen az 
együttest összetartotta a barátság. 
Az a – sok esetben – több évtize-
des kapocs, ami összeköti a tago-
kat, segítette az újrakezdést is. A 
nyár elején kezdték a próbákat, s 
már készülnek a szeptember 4-i II. 
Concordia Kórusfesztiválra. Mint-
egy 200 énekest várnak. A helyi 
kórusok mellett jönnek Szombat-
helyről, Sopronból, Keszthelyről, 
Mosonmagyaróvárról: „Örömzené-
re várunk mindenkit a Jurisics-vár 
belső udvarára” – mondta a zene-
szerző karnagy –, ahol természe-
tesen megint lesz majd „Kőszegi 
ének” is.
Szeretettel várják az énekelni sze-
rető kőszegieket. Mintha a Cara-
daluk is erről szólna: „Nem kell 
várni, jó szél támad”. Reméljük, 
hogy „jó szél támad”, elsöpri a 
következő vírushullám javát, és 
gyakrabban – a hagyományos 
karácsonyi koncertjükön is – talál-
kozhatunk a Concordia-Barátság 
Énekegyesület kórusával.

TáF.

Concordia jelezte. Erős hangja megtöltötte a 
várost, öt percig szólt, addig, amig 
az önkéntesek beérkeztek. János ka-
pott vezetékes telefont, mert erősebb 
szél esetén a hangjelzés a Kálvária 
úthoz már nem jutott el. A technika 
fejlődésével, a személyre szóló riasz-
tás kiépítésével a légduda nyugdíjba 
vonult. Jánost 1978-ban megbízták 
a parancsnoki feladatok ellátásával, 
mert addigra megszerezte az ahhoz 
szükséges szakismereteket. A vezetői 
feladatot 12 év után Seper András-
nak adta át.
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Nemzeti Ünnep
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
alkalmából rendezett programokra.

2021. augusztus 20. 
17.00 óra –  Jézus Szíve Plébániatemplom
 Ünnepi Szentmise
18.00 óra –  Jurisics vár
 Szent István napi megemlékezés, az új kenyér 

megáldása és városi kitüntetések átadása
 Ünnepi beszéd: Ágh Péter országgyűlési képviselő
 Közreműködik: Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara

A kenyéráldásra várjuk a lakosság megszentelendő kenyereit is!

Programajánló
Augusztus 20 – 21. XIII. Kőszeghegyaljai Nyitott Pince Napok
 koszegibor.hu; +36 20 824 8862
Augusztus 27.  20.00 Jézus Szíve Plébániatemplom Orgona 

zendül, ének csendül koncert
Augusztus 27 – 29. Hangzó Város programok
Augusztus 29.  17.00  Ostromnapok zárása, megemlékezés
Augusztus 29.  19.00 Jurisics vár udvara Paisiello: Az ének-

mester.  Betanította, rendezte és zongorán kí-
sér: Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy

 Közreműködik az Angelica Leánykar
Szeptember 4.  Concordia-Barátság Énekegyesület Kórus-

fesztiválja

Ajánlat zenészeknek
Önkéntes örömzenészek jelentkezését várják a Hangzó Város szervezői.
Akarsz a Városkúton játszani? Még erre is lesz lehetőség! Augusztus 28 
– 29-én a török seregek 1532. évi elvonulására emlékezve ismét hallat-
ja hangjait Kőszeg. A Hangzó Város programsorozat keretében műfaji és 
hangszer megkötöttség nélkül várják elsősorban a Jurisics térre, de akár a 
belváros más pontjára is önkéntes zenészek jelentkezését. 
Érdeklődés: augusztus 20-ig: stadt@koszeg.hu vagy 06-30/861-3491

A KŐSZEGI SPORT EGYESÜLET 
LABDARÚGÓ ÖREGFIÚK csoportja

szeptember 10-én, pénteken tartja az éves találkozóját, 

amelyre szeretettel VÁRNAK MINDEN ÖREGFIÚT. 
Találkozó 16.30 órakor a kőszegi temetőnél. 17.00 óratól baráti be-
szélgetés, vacsora: „Csingi-lingi” Kaltenecker Pince, Kiss János u. 32. 
(Hozzájárulás a helyszínen.)

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Hauer Jánosné Prédli Irént (92 

éves), Vemyegei Ferencné Dröszler 
Idát (91 éves), Beczők Jenő Jó-
zsefet (92 éves), Tóth Sándorné 
Jenkei Teodóra Margitot (90 éves), 
és Vasvári Ernőné Tangl Franciskát 
(91 éves).

Múzeumi és könyvtári hírek
Szeptember 1-jétől a Városi Könyvtár szombati napokon is nyitva tart. 
Mindkét részlegben 8.30-tól 13.00 óráig fogadjuk látogatóinkat. A 
könyvtár nyitvatartási ideje 2021. szeptember 1-jétől tehát a következő-
képpen alakul: 
Felnőttrészleg: Kedd-Szerda: 10.00-17.00; Csütörtök: 13.00-18.00; 
Péntek: 10.00-16.00; Szombat: 8.30-13.00 
Gyermekrészleg: Kedd-Szerda: 13.00-17.00; Csütörtök: 13.00-18.00; 
Péntek: 10.00-16.00; Szombat: 8.30-13.00 
Rendezvény:
Szeptember 2. (csütörtök) 17 óra: Közönségtalálkozó Döme Zsuzsával a 
könyvtár rendezvénytermében. A vendég Rózsabors Műhely megzenésített 
versekkel színesíti az alkalmat. A Szombathelyen élő író és költő tizedik 
könyvének megjelenése kapcsán megismerjük eddigi munkásságát, meg-
rajzoljuk alkotói portréját. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Bizet: CARMEN
Augusztus 18-án 20.30 órakor (szerdán) a Kőszegi Várszínházban. 
Opera keresztmetszet 4 énekesre, fuvolára és zongorára. Az Opera 
Mobile Graz előadásában a világ egyik leghíresebb operája hangzik 
el a vár udvarán. A kamaraegyüttes 6 tagja közül 4 magyar. A Spa-
nyolországban játszódó történetet 4 énekes, zongora és a Carmenből 
kihagyhatatlan fuvola kíséretében adják elő.
Esónap: augusztus 19.

IR
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Fotózást vállalok: 20/381-8014
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Boksz: XIII. Ostrom Kupa
Az Ostromnapok programjá-
nak szerves része az ökölví-
vók gálája, az Ostrom Kupa 
(augusztus 5-6.), melyet 
idén 13. alkalommal ren-
deztek meg. A 13-as szám 
ezúttal nem hozott balsze-
rencsét. A rendezvény egyre 
népszerűbb. Szívesen jönnek 
el a hazai és most már kül-
földi egyesületek is. A ven-
dégcsapatok edzői között 
olyan nagyságokkal is talál-
kozhattak a bokszrajongók, mint Erdei „Madár” Zsolt vagy Balzsay Károly 
világbajnokok. Négy nemzet, 39 egyesület 163 versenyzője lépett szorí-

tóba. 113 mérkőzésen. 
A házigazda Fitt-Box 
Egyesületet kilenc 
férfi és öt női bunyós 
képviselte. Valamennyi 
korcsoportban  jelen 
voltak: a bemutatkozó 
kezdőktől, az utánpót-
lás EB bronzérmes Há-
mori Lucáig. Hámorit 
klubja a rendezvényen 
köszöntötte Európa 
bajnoki szerepléséért, 
egy őt ábrázoló fest-
ménnyel. A verseny 
különdíjasai az első 

napon: a legharcosabb Buza Rómeó (FBO), a legtechnikásabb Kozák 
Kevin (EDI), a legjobb külföldi Anna Jenni (SUI), a legjobb hazai: Gémes 
Levente (SZB) A második napon: a legharcosabb Patrimán Patrik (NYV), 
a legtechnikásabb Gerzsenyi István (GYG), a legjobb külföldi Khahrazen 
Mobin (AUT), a legjobb hazai: Szaka István UTE)

x x x

A Fitt-box ÖE a Honvédelmi Sportszövetséggel közösen július 19-től 
23-ig nyári tábort szervezett Bükön. A Fitt-Box új edzőtermét is 
használatba vette a 40 résztvevő fiatal. Tapasztaltabb öklözők mellett a 
sportág alapjaival most ismerkedők is részesei voltak az ötnapos prog-
ramnak. Nyolcan Egerből érkeztek. A napi két edzés mellett rendészeti 
ismeretek, „mini exatlon”, íjászat, airsoft lövészet is műsorra került, judo 
és önvédelmi bemutató mellett. A kőszegi hagyományőrzők a középko-
ri viselettel, fegyverekkel, harcászattal ismertették meg a fiatalokat. A 
fiatal versenyzők Dottóról ismerkedhettek meg Bük nevezetességeivel. 
Az ajándék póló és hátizsák később is emlékeztetni fogja a résztvevő-
ket a táborra, melyet a körzeti TV is meglátogatott. A zárónapon éles 
edzőmeccsek és tábortűz fokozta a hangulatot. A táborban a résztvevők 
térítésmentesen vehettek részt. Nagy segítséget jelentett ebben Walter 
Attila (a Walter Panzió üzemeltetője) támogatása.

Vidáért
A 3. Mozdulj Kőszeg – Honvédelmi és Sportnap Keresztes Vida gyógyítását 
szolgálja. A most 16 éves beteg gyermek hat és fél éve kerekesszékbe kény-
szerült. A családnak reményt ad egy olaszországi, majd amerikai gyógyke-
zelés. Az őssejtterápiás kezeléssel Vida állapota javul. A fiú családja boldog, 
hogy szülővárosa szívvel lélekkel összefog a gyermek gyógyulásáért. Szívből 
köszönik a segítséget! A támogatást a sportnap végén veszik át a szülők.
Egy sikeresen lezajlott 13. Ostromkupa után a sportnapon tovább gyűjtik 
a támogatásokat Vidának, akit a Kőszegi Beteg Gyermekekért – Myrtill 
Alapítvány is támogat – kaptuk a tájékoztatást Varsányi Áron szervezőtől, 
a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőjétől. A sportprogramokkal kibővített 
12. Jurisics Kupa korábban is a betegek támogatását szolgálta. Ezt célozta 
meg a – kicsiknek és nagyoknak szóló – augusztus 28-án szombaton 
11.00 órakor kezdődő futóverseny nevezési díja. A bemelegítő futást Er-
dei Zsolt vezeti. A sokféle program mellett (keretes anyag) Deze vezeti a 
kvízjátékot. Tóth Péter felajánlása alapján, aki jegyet vált egy adott járaton 
a Kőszegi Kisvonatra, akkor annak a viteldíja is Vida gyógyulását szolgálja.
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Labdarúgás: Bajnokság előtt
Őri Gábort Hani Tibor kérdezte

– Kérem, néhány mondatban értékelje a tavalyi  bajnokságot!
– Nagy várakozással indultunk neki a 2020-as bajnokságnak. Tavaly nyá-
ron együtt maradt a csapat. Jól kezdtük a bajnokságot, majd egy 7:1-
es szarvaskendi győzelem után karanténba került szinte az egész csapat. 
Mindent elkövettünk, hogy mihamarabb szabaduljunk. Sima vereséggel 
folytattuk Répcelakon. Valószínűleg elhamarkodtuk a visszatérést. A játé-
kosokat nagyon megviselte. Először itt éreztem, hogy megtört valami. Ek-
kor még sikerült kikecmeregnünk a gödörből és végül az utóbbi évek leg-
jobb őszi helyén 5. helyen mentünk pihenőre. A 13. forduló után ugyanis 
a bajnokság önkéntes alapon folytatódott tovább. Mi játszani akartunk: 
három alsóházi csapattal is játszottunk volna. A télen ezek a csapatok, 
kihasználva az átigazolási szabályokat, erősítettek, így tavaszra megvál-
toztak az erőviszonyok.
A téli felkészülést becsülettel elvégeztük. Jobbára Bükön, műfüvön tudtunk 
tréningezni. A kőszegi fedett lehetőségek zárva voltak. Rendkívül megter-
helő volt, hogy a felnőtteken kívül az egész utánpótlásunkat két hónapon 
keresztül heti három alkalommal Bükre vittük edzeni. Amikortól lehetett s 
az időjárás is engedte, a kőszegi pályára hazatértünk. 
A tavaszi rajt korán elkezdődött, összezsúfolódott a program. Szombat, 
szerda ütemben játszottunk. A hétközi mérkőzés nálunk különösen gondot 
okozott. Nem sikerült a rajt és a már említett halasztott mérkőzések sem 
alakultak jól. Elfogytunk nem lélekben, létszámban. A hazai pályán Király-
tól elszenvedett sima vereség után úgy gondoltam, hogy új impulzus kell 
a csapatnak. Felálltam az edzői székből és közös megegyezéssel helyemet 
rutinos játékosunk Fehér András vette át. Segítője Szolyák Tibor lett. Sike-
rült felrázniuk a csapatot: a végelszámolást tekintve értékes pontokat és 
bravúr győzelmeket értek el. 
Összeségében az egész szezont tekintve az elért 12. hellyel nem lehetünk 
elégedettek. Viszont, ha azt nézem, hogy mennyi mindenen mentünk ke-
resztül és mennyit tettek a játékosok azért, hogy Kőszegnek továbbra is 
megyei I. osztályú csapata legyen, akkor az büszkeséggel és jó érzéssel 
tölt el.
– Hogyan zajlik a bajnoki felkészülés?
– A felkészülést megelőzte új edző keresése. Kiricsi Dániel a HVSE után-
pótlásban végzett munkája miatt most nem tudta vállalni a feladatot. Kár, 
mert felkészült, ambiciózus edző, aki a csapatot is jól ismeri. Fehér András 
és Szolyák Tibor, bár a felkérést megtisztelőnek tartották, de nem vállalták 
a csapat felkészítését. Az egyesület nevében köszönöm az előző szezonban 
beugróként végzett munkájukat.
A csapat egysége és erőssége az állandóságában mérhető. Ez az egység 
megbomlott, új csapatot kell építenünk. Az új csapat építése kihívás. Ezt 
a kihívást elfogadva vállaltam el újra az edzői szerepet. A vezetőkkel 
együtt az első feladatunknak tartottuk meggyőzni a megindulóban lévő 
fiatal játékosinkat a maradásról. Mindent elkövetünk fiatal játékosaink 
megfelelő versenyeztetésére és felkészítésére. Jó kapcsolataink segítsé-
gével három tehetséges játékosunk egy hetet tölthetett az NB I-es ZTE 
második csapatánál. Fehér Dániel, Prán Adrián és Németh Márk ren-
geteg tapasztalattal gazdagodva tértek haza. A hazatérés után sikerült 
megegyezni velük a maradásban. Reméltük, megáll az eligazolási lavina. 
Így hidegzuhanyként ért, hogy első számú kapusunk és egyben csapat-
kapitányunk Bán Martin és vele együtt Kovács Zsolt is Lukácsházára 
igazolt. Érdekes és elgondolkodtató lépést hoztak. A mi időnkben 
ilyen nem volt jellemző. A lukácsházi fiú szeretett volna nálunk 
magasabb osztályban játszani, a kőszegi pedig levezetni ment 
Lukácsházára. 

Július 6-án megkezdtük a felkészülést. Most – az idősebb U19 játékosok-
kal együtt – 18-20-an edzenek. Ezeknek a fiataloknak is komoly szerepet 
szánunk a jövőben. De hangsúlyozni szeretné, hogy a tehetség alázat és 
munka nélkül semmit sem ér, önmagában nem elég. A lehetőség adott, 
aki tud, él vele, aki nem, az sajnos kimarad. Kőszegen tehetségben nincs 
hiány, ami biztató a jövőre nézve!
Heti három edzéssel, a terhelést fokozatosan növelve készülünk a követ-
kező szezonra. Az edzéseken a hozzáállás és a létszám elfogadható. Kiricsi 
Berill atlétika és erőnléti edzőként segít a fittségi állapot fejlesztésében.
– Hogyan alakul a csapat összetétele? 
– Folyamatosan tárgyaltunk a távozni szándékozókkal és az újonnan 
érkezőkkel. Öt új játékosunk jól illik a szerkezetünkbe. Jó mentalitá-
sú, jó képességű labdarúgók. Kovács Dominik (Vépről), Németh András 
(Csácsbozsok-Nemesapátiból), Kiss Bence (Zsámbékról), Szabella Olivér 
(Szabadkikötő SE-ből), Pfeiffer Péter (kihagyás után újra) érkezett. Tá-
vozott: Szolyák Tibor (Ausztriába), Rómer Zoltán (Söptére), Gugcsó Ákos 
(Lukácsházára), Kovács Zsolt (Lukácsházára), Bán Martin (Lukácsházára).
– Kikkel játszottak edzőmérkőzést?
– Kőszegi Lóránt FC-Zuberbach (osztrák) 1:3 (gólszerző Réti), Kőszegi Ló-
ránt FC–Soproni VSE-GYSEV 3:2 (gólszerzők: Tóth Dominik, Fehér Dániel, 
Németh Olivér), Kőszegi Lóránt FC– Kőszegszerdahelyi SE 13:0.
– Mit szeretnének elérni az új bajnokságban?
– A vezetőség a tabella első harmadába várja a csapatot. Edzőként én 
nem szeretnék nyomást helyezni a srácokra. Becsületes munkát várok! 
Mindenkinek lesz szerepe a csapatban. Az én feladatom, hogy a gépezet 
olajozottan működjön, hogy fenntartsam a motivációt. Mindenkitől elvá-
rom, hogy a lehető legtöbbet tegye meg a csapatért. Fegyelem, figyelem, 
koncentráció mellett jó hangulat. Ez az én stílusom. Csapatban gondol-
kodni, mindent beleadni. Szeretném, ha a mérkőzéseken a mi akaratunk 
dominálna. Tudatos, lüktető, kombinatív és szenvedélyes játékot várok a 
csapatomtól.
Csapatunk folyamatos átalakuláson megy át. Úgy érzem, a megtorpaná-
sok, visszalépések is erősítenek és kellenek a fejlődéshez. Ígérhetem: a 
pályán mindent elkövetünk a sikerért!
– Mikor kezdődik a bajnokság, kupa?
– A szezon a Halmosi Zoltán Vas megyei Kupával rajtol. Augusztus 7-én 
(18.00 óra) Náraiban játszottunk. Az első fordulóban, augusztus 14-én 
(17.30) Vépet fogadtuk.

Labdarúgás: KO a kupában
Kiütéses győzelemmel hangolt a bajnoki rajtra a Kőszegi Lóránt FC lab-
darúgó csapata. A Halmosi Zoltán Megyei Kupa első fordulójában, az első 
félidőben még tartotta magát a Nárai FC, de a másodikban a kőszegiek 
öt góllal terhelték meg a hálójukat. Prán Dominik mesterhármast ért el.  
Érdekesség: a Kőszeg ezt a sorozatot tavaly is a nárai csapat ellen kezdte. 
Akkor is gólban gazdag mérkőzést játszottak, de szorosabb volt az ered-
mény, 7:5-re győzött a KLFC.

Eredmény: Halmosi Zoltán Megyei Kupa 1. kör: Nárai SE-Kőszegi LFC 
1:8 (1:3) gólok: Prán Dominik (3), Réti Milán(2), Prán Adrián, Csák, 
Fehér Dániel.

Súlyos vereséggel búcsúzott a megyei kupától a Kőszegfalvi SE. A szom-
bathelyi Király SZE érvényesítette a kétosztálynyi különbséget és 17:1-
gyel gázolt át a kőszegfalviakon.

Eredmény: Halmosi Zoltán Megyei Kupa 1. kör: Kőszegfalvi SE 1:17 
(1:6) gól: Pongrácz.
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Tenisz: Szuper megőrizve

 A 2020-ban elért Szuper Liga bronzérem után 
sikerült együtt tartani a csapatot, így az idei baj-
nokságot reménykedve várták a KSE játékosai. 
Aztán a helyzet rosszra fordult, de a végén így 
is örülhettek: sikerült megőrizniük a szuperligás 
tagságot. Egyik probléma jött a másik után. A 
csapat külföldi játékosa, Jark Rok megsérült. A 
helyére az amerikai Erik Andre Morris érkezett. 
Az első pályás Vörös Máté betegséggel küzdött. 
Két mérkőzést is feladni kényszerült. Az alsóházi 
mérkőzésekre Szappanos Márton is kidőlt. Az 
alapszakaszban az MTK-tól elszenvedett vere-
ség papírforma. A hazai mérkőzésen, a Hoker-
Fagyas elleni biztos győzelem után, Fehérváron 
minimális különbséggel elveszített mérkőzés 
fájó: hiányzott Vörös eredményes játéka, s ha 
Bartakovics rövidítésben (match tie brake) elve-
szített mérkőzését is nézzük, hajszálon múlott a 
felsőház és a tavalyi eredmény megismétlésének 
lehetősége. Szegény embert az ág is húzza: A 
kiesés elleni alsóházi mérkőzésekre Szappanos 
Márton is megbetegedett. A Pasarét ellen így 
is egy mérkőzésen múlott a siker. Hetedik he-
lyezettként osztályozóra kényszerült a csapat. A 
pasarétiek második számú csapatát, a várako-
zásnak megfelelően, immár újra Szappanossal 
a sorokban, magabiztosan győzték le, s őrizték 
meg helyüket a Szuper Ligában, ahol jövő-
re a 15. szezonjukat játszhatják. Egyesben, az 
MTK elleni mérkőzéstől eltekintve, Szappanos 
és Khin veretlen maradt a bajnokság során, s 
Bartakovics eredménysorában is egyetlen szeplő 
található (a Siófok-Bregyó ellen rövidítésben el-
veszített parti). Koltay Árpád csapatvezető, a kö-
rülmények tükrében, így is elégedett volt a csa-
pat teljesítményével. A teljes csapat erős, nincs 
szüksége erősítésre, mondta. Hangsúlyozta tá-
mogatóik, kiemelten Molnár Sándor, szerepét.

A csapat tagjai: Vörös Máté, Bartakovics Marcell, 
Szappanos Márton, Erik André Morris, Khin Dáni-
el, Jark Rok, Horváth Gábor, Lipták János (csapat-
kapitány). Csapatvezető: Koltay Árpád.
Eredmények: csoportmérkőzések (07.05. Bu-
dapest) MTK Budapest-Kőszegi SE 6/1, győzött: 
Bartakovics/Khin, (07.06. Kőszeg) Kőszegi SE-
Hoker Fagyas SE 5/2, győzött: Bartakovics, Szap-
panos, Morris, Khin, Szappanos/Morris. (07.08. 

Gyermek és serdülő gála
Tiszavasváriban – az EK mellett – meghívásos 
gálaversenyt is rendeztek gyermek és serdülő 
korcsoportban. A serdülő Laki Barnabás 6. he-
lyen végezve a díjazottak közé került.

A gálaversenyek eredményei gyermek (0,25 
km úszás-7,5 km kerékpár-2,4 km futás) fiú 15. 
Hóbor Álmos 30:14 (4:32-14:10-9:57) serdü-
lő (0,5-12,5-3,6) fiú 6. Laki Barnabás 42:42 
(7:20-20:29-13:24) 10. Hóbor Lehel 43:28 
(7:07-20:43-14:09), lány 16. Básthy Katalin 
49:44 (7:46-22:20-16:13)

Atlétika: Iker Natália ezüstérme

Három kőszegi fiatal indult a Haladás VSE színe-
iben a 18 év alatti atléták Magyar Bajnokságán. 
Iker Natália 2000 méteres akadályfutásban, 
egyéni csúccsal második helyezést ért el. Sárközi 
Tirza és Csöglei Patrik 100 méteren versenyeztek.

Eredmények: női 2000 m akadályfutás 2. hely 
Iker Natália 7:25,60 (egyéni csúcs), női 100 m 
5.futam 7. hely Sárközi Tirza 15,03, férfi 100 m 
6.futam 5. hely 15,03 (egyéni csúcs).
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Székesfehérvár) Siófoki SP Bregyó TE-Kőszegi 
SE 4/3, győzött: Szappanos, Morris, Khin. ráját-
szás alsóház (07.10. Budapest, Nemzeti Edzés-
központ) Budaőrsi SC-Kőszegi SE 2/5 győzött: 
Bartakovics, Khin, Kőszegi SE-Pasaréti TK 3/4, 
győzött: Bartakovics, Khin, Morris/Khin. osztá-
lyozó Kőszegi SE-Pasaréti TK II. 4/1, győzött: 
Bartakovics, Szappanos, Morris, Khin. 

 Szuper megőrizve

Állnak balról Morris Eric, Koltay Árpád, 
Horváth Gábor, Khin Dániel, Kéki Márk. 

Guggolnak: Szappanos Márton, Bartakovics 
Marcell, Lipták János, Vörös Máté.

Diáksport
Hazai Triatlon Európa Kupa
Július 17-18-án Tiszaújváros triatlonban junior 
és felnőtt Európa Kupának adott otthont. A juni-
or férfiaknál Hóbor Zalán futam 9-dikként jutott 
a legjobb 30 közé, ahol 12-dikként ért célba. A 
junior hölgyeknél a tapasztalatszerzés volt a fő 
cél. A négy induló közül Hóbor Eszter járt leg-
közelebb a döntőhöz. Kun Tamara 17., Stumpf 
Anna 21., Medvegy Nóra 22. lett csoportjában.

Európa Kupa eredmények: Junior (0,5 km 
úszás-12,5 km kerékpár-3,6 km futás) férfi elő-
futam 9. Hóbor Zalán 36:03 (6:36-16:59-10:48) 
döntő: 12. Hóbor Zalán 38:52 (6:28-18:48-12:18), 
női előfutam 10. Hóbor Eszter 41:11 (7:52-19:20-
12:08), 17. Kun Tamara 42:07 (7:45-19:13-13:13), 
21. Stumpf Anna 45:38 )8:23-20:18-15:06), 22. 
Medvegy Nóta 45:54 (8:15-22:32-13:17).

Snapszer VB Kőszegen, 
kőszegi sikerrel
A Magyar Snapszer Szövetség egyéves elő-
készítő munkája nyomán, 16 selejtező tornán 
1675-en próbálták kiharcolni a részvételi jogot 
a Snapszer Világbajnokság kőszegi döntőjé-
re. Európa különböző országaiban, részben az 
online térben, lebonyolított kvalifikációs tor-
nákról 32-en szereztek indulási jogot. (A ma-
gyar szövetség két élő és egy online versenyt 
rendezett.) A döntőre végül 28-an jöttek el. A 
magyarok mellett német, svájci, osztrák, olasz, 
román, moldáv, szlovák, és szlovén versenyzők 
ültek asztalhoz az Írottkő Hotelban. A versenyt 
egyenes kieséses rendszerben bonyolították. A 
hosszú mérkőzések biztosították, hogy ne a sze-
rencse, hanem a játéktudás döntsön. A magyar 
versenyzők remekeltek: a legjobb 16 közé 10-
en, a negyeddöntőbe 5-en jutottak. A legjobb 
négy között már csak hazai versenyző ült asz-
talhoz. A kőszegi székhelyű magyar szövetség 
elnöke, Táncsics Péter nem csak a szervezésből 
vette ki nagyban a részét, hanem a versenyen 
is eredményesen szerepelt. Döntőbe jutott, ahol 
19 órás csatában, minimális különbséggel, 
666-651-re győzte le a szombathelyi Horváth 
Dánielt, vívta ki a bajnoki címet.
A 15 éves Magyar Snapszer Szövetség büszke 
a rendezvény sikerére. Az elnök úgy véli, hogy 
a VB jó reklámja volt a játéknak és a magyar 
szövetségnek egyaránt. Reméli, nem utoljára 
rendezhettek ilyen jelentős versenyt. A sikert az 
is mutatja, hogy a VB óta a magyar játékosok 
számos külföldi versenymeghívást kaptak.

Futball tábor: Rekordlétszám
Minden eddiginél többen, 130-an jelentkeztek 
a Kőszegi Lóránt FC napközis sport táborába. A 
többség futballt, 40-en atlétikát választottak. A 
fő programot természetesen a napi edzések je-
lentették, de mellette jutott idő gokartra, Dottóra, 
iskolabuszra, paintballra, dartsra. A résztvevők 
meglátogatták az Illés Akadémiát és a Sugár 
Úti Atlétika Centrumot. Kirándultak a Csónaká-
zótóhoz. Fürödtek Lékán vagy Szombathelyen (a 
védettségtől függően). Nem maradt el – a tűz-
oltók segítségével – a hagyományos habparti és 
csúszdapark és a tábor zárásaként a tábortűz és 
a villanyfényes szülők-gyerekek mérkőzés sem. A 
gyerekek naponta 8-tól délután 4-ig teljes ellá-
tást kaptak. Az ebédet a Strucc, a Bécsi Kapu és 
a Garabonciás vendéglátóhelyeken költhették el. 
Desszertként nem maradt el a fagyi, a jégkrém. 
Egy ilyen nagyságrendű tábor nem jöhet létre 
önzetlen segítők nélkül. Közel 15-en végezték a 
napi feladatokat az edzéstől a tízórai készítésig. A 
Szulejmán és a Garabonciás pizzériák jóvoltából 
pizzapartira is sor került. A záró estre Kovács Mik-
lós készítette a pörköltet. A cél a sport, a foci és az 
atlétika megszerettetése volt, de a későbbiekben 
nem csak a táborozókat, hanem minden érdek-
lődőt várnak az edzéseken. (Fociedzések: hétfő-
szerda-péntek, atlétika: kedd-csütörtök. Érdek-
lődni lehet Őri Gábornál: +36-20/610-6890.)
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