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ÉG A VÁROS
Égett város az Ostromnapok péntek esti prog-
ramja szerint, a valóságban 20.32 órakor lobbant 
lángra a várárokban a várat jelképező építmény.  
Augusztus 5 – 7. közötti napokon a Kőszegi Ost-
romnapok 44 fajta programpontja tette vonzóvá 
az eseményeket az érdeklődők számára. A lángot 
a törökök nyilai lobbantották fel. Aki augusztus 
5-én ott volt a várárokban, az egykori játszóté-
ren, látta, hogy Ibrahim Martalócai settenkedtek a 
„Vár” mellé, hogy rombolják. A történelmet azért 
is szimbolizálta az „Ég a város, ég a vár is” tüzes 
játék, mert 490 évvel ezelőtt, 1532-ben augusz-
tus 5-én érkezett meg az oszmán túlerő a város 
falaihoz. A Martalócok – török jelmezben – ízig-
vérig Kőszeghez tartoznak, akik azon az estén is 
– a rombolás látványa mellett – azért küzdöttek, 
hogy három napon át sokféle programmal a he-
lyiek és a vendégek számára maradandó élményt, 
eseménydús órákat nyújtsanak. Polák Norbert 
vezetésével a Martalócok csoportja mindenkor 
kiszolgálja, megvalósítja a Kőszegi Ostromnapok 
Egyesület programjait. A mindent magára vállaló 
elnök, Horváth Gábor az Ostromnapokon Ibrahim 
nagyvezért személyesítette meg. Szervezőként irá-
nyította az eseményeket, csapatával sokat vállal-
tak önkéntesen. Vasárnap Jurisics Miklós szobrának 
koszorúzása előtt megköszönte a városlakók rész-
vételét az eseményeken, azon személyek megérté-
sét, akiknek pihenését megzavarták a durranások 
vagy az éjszakába  nyúló nyáresti programok. El-
mondta, hogy mintegy negyven csapattárs dolgo-
zott a háromnapos programok megvalósításán. 
Biztos számadat nincs a nézők létszámát illetően, 
de tény, hogy pénteken és szombaton délután, kü-
lönösen este tömve volt a Fő tér.
A várárok azon a péntek estén tele volt hagyo-
mányőrzőkkel. A törököket, majd a várvédőket 
megjelenítő lovasok először kisebb csatákat vívtak 
egy-egy fegyvertársi barátságot jelző mozdulatok-
kal együtt. Rendezett sorokban vonultak harctérre 
a török hadak, a várfal alá a Kőszegi Darabontok 
és a fiatalságot képviselő Jurisics Bandérium kato-
nái. Ott fenn a várfalon állva irányította a csatákat 
Jurisics Miklós, vagyis Pintér Richárd (fotó), aki a 
várvédő kapitányt személyesítette meg, szerepét 
ismét közkincsé tette. Azon az estén iszonytatóan 
erős durranások, puskatüzek taroltak bele a csen-
des éjszakába. Deze, a szpíker záró mondataiban 
arra emlékeztetett, hogy 1532-ben a várvédők a 
magyar föld védelméért életüket áldozták. 

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

15. KŐSZEGI OSTROMNAPOK
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

 Szakorvosi látásvizsgálat
Gyermekszemészet és szaktanácsadás!

Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista
Dr. Gáti Éva 

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ:
felületkezelt, kékfényszűrős szemüveglencsék

20% kedvezménnyel!

 MULTIFOKÁLIS szemüveglencse
akár 50% kedvezménnyel!

NYÁR VÉGI NAPSZEMÜVEG LEÁRAZÁS 
egyes modellek 20% kedvezménnyel

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!
Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: szeptember 7.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: augusztus 17., szeptember 14.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: szeptember 21.

DR. NAGY EDINA aljegyző: szeptember 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

Megjelenés 
Kedves Olvasók! A következő 
lapszám szeptember 12-én je-
lenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 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.

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

Hulladékszállítás napjai 
Szelektív gyűjtés: SZEPTEMBER
Szeptember 5. (1. körzet) – Szeptember 6. (2. körzet) – Szeptember 7. 
(3. körzet) – Szeptember 8. (4. körzet)

Zöldhulladék gyűjtés: AUGUSZTUS – SZEPTEMBER
Szeptember 2. péntek (1. körzet) – Szeptember 9. péntek (2. körzet) 
–  Augusztus 19., szeptember 16. péntek (3. körzet) –  Augusztus 26.,   
szeptember 23. péntek (4. körzet)

Anyakönyvi hírek
Házasság: Kalló Dorottya – Terdik Tamás, Keresztényi Krisztina – 
Horváth Károly, Hoós Timea Mária – Hangya János György, Faller Ta-
mara – Horváth Tibor, Ágfalvi Flóra Réka – Varga Tamás, Hock-Sirson 
Richárd Tihamér – Horváth Elizabet, Nagy Fanny Franciska – Hajnal 
András Bence, Vasiová Anikó – Silye Milán Krisztián, Kovács Gréta – 
Gaál Bence, Tóth Fruzsina Fanni – Wurst Dávid, Mozsár Petra Diána 
– Magyar Ádám, Biró Szilvia Erzsébet – Lepold Attila, Savanyó Gábor 
– Gaál Tünde, Rózsa Gertrúd Barbara – Döbrösi Roland, Kenéz Lola – 
Horváth Tamás.

Halálozás: Horváth Tibor.
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Utak és templomok
Szent István napja közelít. Állam-
alapító nagy királyunk ünnepe, 
Magyarország születésnapja, az 
Alkotmány, az Újkenyér, az Or-
szágépítés ünnepe. Egy ünnep, 
melynek gyökere 1083-ig, István 
király szentté avatásának évéig 
nyúlik vissza. László királyunk az 
ő életművére építve stabilizálta 
az Árpádok korszakát. Több, mint 
900 éve ünnepeljük egyházi ün-
nepként, népi ünnepként, majd 
állami ünnepként. Országalapként, 
melyre az Árpád-kortól uralkodó 
családjaink legitimációja épült, és 
lelki alapkőként, mely a Magya-
rok Nagyasszonya ünnepével egy 
ünnepkört alkotva sorsformáló 
világnézeti alapot, lelki erőt adott 
népünknek egész történelme folya-
mán, a legnehezebb időkben is. 
Ünnepeljük Királyunkat, aki Ha-
zává tette a szállásterületet, aki 
államhatárrá szilárdította a Kár-
pátok természet formálta vonalát, 
aki kifelé megvédte, befelé pedig 
megszervezte birodalmának né-
peit. Harmincnyolc évig uralkodott 

háborúban és békében, 
és életművét mi sem 
fejezi ki jobban, mint 
szentté avatásának, 
szentként történő elfo-
gadásának teljessége: 
az 1054-es nagy egy-
házszakadás óta Ő az 
első szent, akit mind a 
nyugati, mind a keleti 
kereszténység szentként 
ismer el, személye öku-
menikus hídként köti 
össze a nyugatot a kelettel. Legen-
dává emelkedő alakja küldetést 
és célt adott a Kárpát-medence 
népének: nyugat és kelet határán 
megmaradni, a népek vándorútján 
őrt állni, vég nélkül jövőt hinni, a 
tudásával érkező idegent is befo-
gadni, őt a nagyszerű közös célnak 
megnyerve Hazát építeni.
Legyünk hálásak Szent István mű-
véért, amely természetesen ideali-
zált, és ezer évvel ezelőtti racionális 
valóságától elszakadt, elemelke-
dett. Olyan véget nem érő épít-
kezéssé vált, amelybe minden kor 

embere bekapcsolódhat, amelyet 
mindenkor folytathatunk, amely-
nek kereteiben elhelyezhetjük és 
fizikai korlátain túlmutatóvá tehet-
jük mindennapjainkat. Ettől ünnep, 
az ünnep: időben és térben átjár-
hatóvá teszi emberi határainkat, 
találkozási és azonosulási lehető-
séget biztosít, közösségbe léptet 
egymással, az előttünk és utánunk 
élőkkel.
Az ünnep bátorságot és bizo-
nyosságot ad. A történelmi távlat 
elszédít, de egyben fel is bátorít. 
Engedjük a jelent a múlt mellé áll-

ni! Önbizalmat nyújt, ha azt látjuk, 
jó irányba tartunk, ha pedig nem, 
kínálja magát a korrekció.
Ez a szembenézés, a nagy példakép 
elé járulás Kőszegen is megtörténik 
évről évre. Az Országépítő Király 
képe ékesíti a Városházát, utat mu-
tat és önvizsgálatra késztet. Színe 
előtt adunk hálát az építés látvá-
nyos korszakaiért, mint amilyen-
ben ma is élünk. Amerre járunk, 
Kőszegen mindenhol építkezések, 
utak, templomok megújulása lát-
ható. Vegyük észre: a megújulás 
korában élünk, egy olyan meg-
újuláséban, amely nem eltörölni, 
leváltani akarja a város értékeit, 
hanem méltóságba emelni, és hoz-
zájuk méltónak lenni. Hajlamosak 
lehetünk mindezek mögött csak a 
pénzt, az anyagi forrást látni. Annál 
fontosabb felhívnunk a figyelmet 
arra, hogy minden kornak legfőbb 
értéke és mértéke az azt megélő, 
alakító ember. A körülmények vál-
tozhatnak, az országépítő feladat 
állandó.
„Magyarok fénye, Ország reménye, 
Légy áldott, szent István Király!”

Básthy Béla
polgármester
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Főpolgármester választás Vaihingen an der Enz-ben
Gerd Maisch 16 esztendő után búcsút vesz a város vezetésétől

Szeptember 1-jétől az 51 eszten-
dős Uwe Skrzypek lesz Vaihingen 
an der Enz főpolgármestere, Gerd 
Maisch nem vállalta tovább a vá-
ros vezetését, nem indult el a vá-
lasztásokon. Kőszeg testvérvárosát 
szeptember 1-jétől új főpolgár-
mester irányítja. A választás má-
sodik fordulójában a pártfüggetlen 
Uwe Skrzypek a szavazatok 52,35 
%-át kapta meg, így a jogot is, 
hogy betöltse a főpolgármester fel-
adatkörét.
2022. augusztus 31-ig hivatalban 
lévő főpolgármester, Gerd Maisch 
2021 novemberében jelentette 
be, hogy a nagyváros élén eltöl-
tött 16 év után nem indul el újra 

a választásokon. Négy jelölt sze-
rezte meg a jogot a választáson 
való induláshoz: Sven Haumacher 
(Notzingen polgármestere), Uwe 
Skrzypek (egykori Daimler me-
nedzser), Matthias Beck (Korntal-
Müncheni szakmai vezető) illetve 
Bernd Rothmann (technikai szerelő 
Vaihingen an der Enz-ből). A sza-
vazás első fordulója után 2022. 
július 3-án visszalépett az első he-
lyen végző Sven Haumacher. Majd 
három héttel később, 2022. július 
24-én tartották meg a szavazás 
második fordulóját. Akkor az előző 
forduló második helyezettje, Uwe 
Skrzypek megkapta a szavazatok 
52,35 %-át, második helyen Mat-

thias Beck 45,32 %-ot ért el.
Néhány hét múlva búcsút vesz 
Gerd Maisch Vaihingen önkor-
mányzatától és a munkatársaitól. 
A város augusztus 31-én egy fo-
gadás keretében hivatalosan mond 
köszönetet a főpolgármesternek a 
munkájáért. Gerd Maisch főpol-
gármester a testvérváros, Kőszeg 
lakóinak szívélyes üdvözletét küldi. 
„Egy barátság, egy jó kapcsolat 
csak mindkét partner aktív hoz-
zájárulásával fejlődhet” – fogal-
mazta meg az 58 éves városveze-
tő. „Ezért folytattam örömmel a 
hivatali elődöm, Heinz Kälberer 
munkáját, ápoltam és építettem 
tovább a testvérvárosi kapcsola-

tot. Fájdalommal éltem meg azt, 
hogy a pandémia időszakában, 
az elmúlt két évben majdhogy-
nem lehetetlenné vált a városok 
közötti kapcsolat fenntartása. 
Remélem és egyben kívánom is, 
hogy a kőszegi és a vaihingeni 
polgárok a jövőben gondtalanul 
tudjanak találkozni, és legyen 
meg a lehetőség a határokon 
átnyúló barátság ápolására. A 
szolgálatom vége felé ezúton 
szívélyesen köszönöm a sok-sok 
felejthetetlen találkozást!“ 
Uwe Skrzypek, Vaihingen követ-
kező főpolgármesterének különös 
szívügye Kőszeg testvérvárossal a 
kapcsolat ápolása, erről így beszélt 
„A gyermekkori élményeim elvá-
laszthatatlanok Magyarországtól, 
Balaton északnyugati partjánál 
töltöttem szüleimmel a hosszú 
nyaralásokat. Különösen él az 
emlékeimben a vendégszeretet, 
az ott tapasztalt életöröm, és a 
magyar konyha ízei miatt előre 
örülök a látogatásoknak. Európa 
alappillére a barátság. Nagy ér-
deklődéssel fordulok Kőszeg felé, 
örömmel várom a majdani sok-
oldalú találkozásokat. Ezúton is 
előre küldöm a szívélyes üdvöz-
letemet Kőszeg polgárainak!“ 

Martina Fischer
Gerd Maisch Uwe Skrzypek

 Gyermekorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Önkormányzat a gyermekorvosi 
alapellátás zavartalan működése érdekében 2022. december 31-ig szerző-
dést kötött az eddig is helyettesítő Dr. Szalados Katalinnal és dr. Izer Ildikóval, 
továbbá a Savanest Kft.-vel, a szombathelyi praxisközösség konzorciumve-
zetőjével. Ezért az 1. és 2. számú gyermekorvosi körzetben a rendelés és 
a tanácsadás 2022. szeptember 1-től az alábbiak szerint változik: 
1. és 2. számú körzet: (94/360-191, 94/360-148)

Hétfő   08.30 – 11.30 Dr. Gábriel András János 
Kedd   14.00 – 17.00 Dr. Szalados Katalin
Szerda  08.00 – 11.00 Dr. Szalados Katalin
Csütörtök  08.00 – 11.00 Dr. Fenyvesi Krisztina
Péntek  08.30 – 11.30 Dr. Sárosi Barbara Réka

Tanácsadás:  csütörtök 12.00 – 16.00 Dr. Izer Ildikó
A gyermekorvosi rendelést továbbra is helyettesítéssel látják el orvosaink, 
ezért a rendelésre és a tanácsadásra is előzetes telefonos időpont egyezte-
tés alapján várják a gyermekeket. 
Időpont kérés (94/360-191, 94/360-148)

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek:   12.00 – 17.00
Kedd     08.00 – 12.00

Sürgős esetben hétfőtől péntekig 08.00 és 17.00 óra között fenti tele-
fonszámok hívhatók, indokolt esetben orvos rendelkezésre áll. 
Az adminisztrációs kéréseket az alábbi e-mail címeken fogadják (táppénz 
igény, beutaló, igazolás, receptek, stb.), amelyre legkésőbb 48 órán belül 
válaszolnak:
1.gyerekrendelo@gmail.com, koszeggyermekrendelo2@gmail.com 
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Felújítások városszerte
Tavasszal kezdődtek el, és több 
helyen vége felé közelednek a vá-
ros közlekedésében egész nyáron 
nehézséget okozó út- és közmű-
felújítások. A Magyarország Kor-
mányától Ágh Péter országgyűlési 
képviselő segítségével 2020 no-
vemberében elnyert 2,8 milliárd 
forintos útfelújítási támogatásból 
és a nyertes városi pályázatokból 
nemcsak útburkolatok újulnak 
meg, hanem az évtizedek óta el-
használódott burkolat alatti köz-
művek cseréje is megtörténik. A 
felújításokkal járó közlekedési ne-
hézségek miatt második éve kérjük 
a lakosság megértését. Különösen 
hosszú lezárásokkal szembesülünk 
a szennyvízrekonstrukciók helyszí-
nein, mivel az akár három méter 

mélységben megvalósuló munká-
latok sokszor jelentős talajcserét 
igényelnek, és a tömörödés hosszú 
időt vesz igénybe.
A kőszegi Várkör alatt a megye 
egyik legöregebb közműhálóza-
ta húzódik. A több szakaszban 
megújuló, fontos belvárosi út Or-
szágzászló és Károly Róbert tér 
közti szakaszán ez év márciusában 
kezdte meg a kivitelező a szenny-
vízelvezető rendszer rekonstrukciós 
munkálatait, mely a napokban fe-
jeződik be. A következő hetekben 
az ugyancsak elöregedett ivó-
víz-vezeték cseréje következik. A 
közműhálózat felújítását követően 
szeptember-október hónapban a 
látványos és jóval kisebb közleke-
dési korlátozásokkal járó felszíni 
munkálatok (térköves járda, par-
kolók építése, új aszfaltburkolat, 
csapadékvíz-elvezetést szolgáló 

folyóka építése, fák ültetése) után 
az autósok ezen az útszakaszon is 
zavartalanul közlekedhetnek majd. 
A Gyöngyös utcában a szennyvíz-
elvezető rendszer teljes cseréje és 
az ivóvízvezeték bekötések cseréje 
után jelenleg a megbontott útsza-
kaszok helyreállítása zajlik. Ezután 
kétoldali szegélycsere, majd új asz-
faltburkolat készítése valósul meg 
várhatóan szeptember első felében.
A Mélyút utca 160 méter hosszú 
meredek, eddig kőzúzalékos szaka-
szán a nyáron beton vápaút épült. 
Ezzel egy régóta fennálló problémát 
számolt fel az Önkormányzat: heve-
sebb esőzések során a kavicsot egé-
szen a Károly Róbert térig hordta le 
innen a csapadékvíz. A kizárólag 
gyalogos és kerékpáros forgalom 

számára megnyíló beton vápaúthoz 
tartozó nagy méretű hordalékfogók 
részben már korábban megépültek.
A Hegyalja utca északi részén je-
lentős környezetvédelmi beruházás-
ként új szennyvízcsatorna szakasz 
és elkülönített csapadékvízelvezető 
rendszer épült, valamint az utca 
teljes hosszában új ivóvíz-
vezeték került a földbe. 
Augusztus utolsó napja-
iban megkezdődhet az 
új utca- és járdaburkolat 
építése is. Ezzel párhuza-
mosan folynak a Hegyalja 
utca Mentőállomástól a 
Szőlőskert utcáig tartó 
szakaszának építési, asz-
faltozási munkálatai is.
A Vasivíz Zrt. kivitelezésé-
ben a Táncsics Mihály 
utcában az utca teljes 
hosszában elkészült az új 

vízvezeték-gerinc és új bekötések 
is létesültek. A lap megjelenésének 
időpontjában az autósok már az új 
aszfaltfelületen közelíthetik meg 
ingatlanjaikat és a Bersek iskolát 
is. Az utca felújítása még a tan-
évkezdés előtt az új járdaburkolat 
kialakításával zárul le. 
A Rómer Flóris utca Velemi utca 
– Űrhajósok útja közötti szaka-
szának felújítása júliusban befeje-
ződött, mely az új aszfaltburkolat 
kialakításán túl magában foglalta a 
kétoldali szegély cseréjét és a vízel-
vezető rendszer felújítását is. 
Az igen rossz állapotú Ólmodi út 
aszfaltburkolatának megerősíté-
sével – a tavaly elkészült Dózsa 
György utcai fejlesztést megtoldva 
– megújult a belvárosból kivezető 
egyik legfontosabb útvonal. A Vas 
Megyei Önkormányzattal együtt-
működve a napokban megkez-

dődött többek között az 
Ólmodi út melletti vízel-
vezető árok korszerűsíté-
sének tervezése, melynek 
nyomán lehetőség nyílik 
az út szélesítésére, a közle-
kedés feltételeinek további 
javítására.
A 650 méter hosszú Felső 
körút teljes rekonstruk-
ción esett át. A biztonsá-
gos kétirányú közlekedés 
megteremtése érdekében 
átlagosan 6 méter széles 
útpálya került kialakításra, 
teljes hosszban új, térkö-

ves járda épült, a villanyoszlopok 
szükség szerinti áthelyezése is meg-
történt. A csatlakozó Munkás utca 
útburkolata is megújulhatott. A 
tervezés és kivitelezés folyamán az 
Önkormányzat törekedett arra, hogy 
a helyi védettség alatt álló hársfák 
közül minél több megmaradhasson. 

A beruházásból még hátravan a két 
biztonságos közlekedést segítő for-
galomlassító sziget kialakítása.
Csapadékvíz elvezetés: Kőszeg 
város belterületi csapadékvíz-elve-
zetési rendszerének fejlesztése ke-
retében 5 helyszínen folynak vagy 
fejeződtek már be a munkálatok.
Kőszegfalván a Sobak-árok 700 
méteres szakaszának kitisztítása 
valósult meg.
A Gesztenyefa utca felső sza-
kaszán elkészült a több mint 400 
méter hosszú beton vápaút, vala-
mint az alsó szakaszon új nyílt árok 
épült, az ingatlanokat ezentúl új, 
egységes kapubejárókon keresztül 
közelíthetik meg tulajdonosaik. 
Szeptember közepéig a Geszte-
nyefa utca középső szakasza is új 
aszfalt burkolatot kap.
A Csőszház utcában és a Hadik 
András utca alsó szakaszán be-
tonvápás út készült. Mindkét hely-
színen kisebb munkálatok vannak 
még hátra. A Hadik utcából érkező 
csapadékvíz elvezetésének útvonala 
is megépült a Királyvölgy irányába.
A Puskapor utcában a régi, fala-
zott, részben a házak és kerítések 
alatt húzódó vízelvezető csatorna 
kiváltása céljából készült új, zárt 
csapadékvíz-elvezető csatorna. Az 
utcában a házak ereszcsatornáit is 
az új elvezetőrendszerbe vezetik be, 
jelentősen csökkentve a házak fa-
laihoz, alapjaihoz és a közterületre 
érkező csapadékvíz mennyiségét. 
A beruházás részeként az utca fel-
újítással érintett, közel 110 méter 
hosszú szakasza hamarosan új asz-
faltburkolatot kap.
A Kálvária stációk útját, a Hideg-
völgyi út alsó szakaszát, valamint 
az Erdő utca felső szakaszát érintő 
csapadékvíz elvezető fejlesztések 
az ősz elején fejeződhetnek be.

Várkör

Felső körút
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tábortüzet, és lesz főzés. Természetesen jóféle 
disznóságokat reggelizünk, ebédet a Bécsikapu 
Étteremből hoznak nekünk, meg a többi hagyo-
mányőrzőnek. Vidám itt a társaság, azt mondjuk 
mi, Ibrahim Martalócai nem vagyunk muszlimok, 
csak a török zsoldért harcolunk, így vagyunk a 
sörrel is ebben a forróságban. Az egyesületünk 
ad a csatákhoz magyar és török harcosokat is. 
Vannak olyan rendezvények, koszorúzások, ami-
kor mindenki magyar uniformist visel, minekünk 
megvan mindkét felszerelésünk. A 90-es évek 

végén, mint íjász csöppentem bele a várjáté-
kokba. Oda Csabai József hívott, majd később 
Mozsolicz Tibor szervezett be az Ostromnapokra.  
Az első két évben magyar voltam, a tűzoltósági 
munkám kezdetével átkerültem a török táborba.   
– A történelmet két csapat nélkül újrajátszani 
lehetetlen. Szerepünk szerint törökök vagyunk, 
de a szívünk az magyar. A gyerekeink is szere-
pelnek, beleszülettek – mondta Bea. – A kislá-
nyunk már féléves korában velem volt, amikor 
a csatába vonultunk, az ágyú és puskalövések-
re fel sem riadt, a harc végén a tapsra ébredt 
fel. Eleinte azt hitték a nézők, hogy játékbabát 
viszek a hordozókendőben, és így támogató 
hátteret biztosítok Gábornak. Mostanra már az 
egész család együtt van az ostromnapokon is. 
Kristóf 14, Kitti 12, Ákos 9 éves.   
– A gyermekeinknek is van jelmezük, imádják 
a játékot – mondta büszkén Gábor. – Ma este 
a tábortüzet a hagyományőrző gyerekeknek 
gyújtjuk meg. Mindenki maga gondoskodik 
a sátorban alváshoz a fekhelyéről, ami lehet 
hálózsák, matrac, tábori ágy, kinek mije van. 
Marton-Szálláson is voltak hagyományőrző 
táborban, ott két napot töltöttek el, a többit 
Kőszegen keddtől szombatig. Ma este egy ösz-
szetartás lesz tábortűz mellett, majd sátorban 
alszunk. A három gyermekünk a táborozás alatt 
ismerkedett meg a lovaglással, az íjászattal, a 
magyar hagyományokkal. Bőrfonásokat tanul-
tak, karkötőket, szütyőket készítettek, és hozták 
is haza. A sátorépítést gyakorolták, fegyverélesí-
tést végeztek. Ők lesznek a mi utódaink a törté-
nelmi várjátékokban. Vívás közben az összecsa-
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Kávészünet Németh Gábor családjával
 Az ötfős család az Ostromnapokon a török táborban, Ibrahim Martalócai

A Kőszegi Ostromnapokon, az 1532. évi 
– közel egy hónapig tartó – török ostrom 
emlékére mozdul meg szinte az egész város.  
A Jurisics vár nyugati oldalán, a vizesárok 
feletti parkban már augusztus 4-én, csütör-
tökön koraeste nagy volt a mozgolódás a 
török táborban. Állt már néhány sátor, itt-
ott csoportokba verődött középkorúak  és 
fiatalok beszélgettek az Ibrahim Martalócai 
feliratú török zászló alatt. Fát hoztak az esti 
tábortűzhöz, egy méretes hűtőszekrényt he-
lyeztek üzembe. Újabb sátrakat állítottak. 
Az aznap esti tervek szerint 20 – 30 fő éj-
szakázott a török táborban. Köztük Németh 
Gábor és a felesége, Bea a három gyerme-
kükkel. Ők azok közé tartoznak, akik kez-
dettől részt vesznek az Ostromnapok ren-
dezvényen. Bea mesélte, még ölbe volt Kitti 
lánya, amikor vele együtt ott volt a török 
harcosokat alakító csapatok között, vizet 
hozott nekik és ápolta a „sérülteket”. A fér-
jével mindketten tagjai a Kőszegi Ostrom-
napok Egyesületnek. Azon az augusztus 4-ei 
estén, 18.00 után érkezett meg burgenlandi 
munkahelyéről Gábor, majd rögtön hozzá-
látott a hétvégi várostrom megtartásához 
szükséges munkák elvégzéséhez. Volt ott a 
sátraikban szőnyeg, kaftán, csizma, zászló, 
fegyverzet, minden, ami az élethű látvány-
hoz és az éjszakai alváshoz szükséges az 
ötfős családnak. Kerestünk egy csendes he-
lyet, ahol válthatunk pár szót az előkészü-
letek közepette. Ők ketten, Gábor és Bea a 
Kőszegi Ostromnapok Egyesületen belül az 
Ibrahim Martalócai csapathoz tartoznak. A 
hagyományőrzők minden év februárjában 
disznót vágnak, feldolgozzák, sonkát, sza-
lonnát, húsos kolbászt készítenek, megfüs-
tölik és vákuumcsomagolásban tárolják. 
Évközben ezt éli fel a csapat, ezt az ételt vi-
szik magukkal a más városokban tartott ha-
gyományőrző rendezvényekre. Hiszen egyre 
több felkérés érkezik különböző helyekről 
a Kőszegi Ostromnapok Egyesülethez, amit 
rendszerint martalócok teljesítenek. Az 
utóbbi időben reneszánszát élik a várjáté-
kok, a hagyományőrző rendezvények.  A fő 
szezonban az önkéntesen tevékenykedő ha-
gyományőrzők szabad ideje foglalt.
– Augusztus 1-jén jöttünk vissza az egyesüle-
tünk tagjaival a lengyelországi Woyniczból, a 
Dunajec völgyében fekvő kisvárosból, ahol a 
Várpalotai Darabontokkal együtt az 1655-ös 
csata emlékét őrzik, a várjátékokban a magyar 
segítséget mi képviseltük a betörő svéd csapa-
tok ellen.
– Ma itt, péntek este belakjuk a tábort. Gyújtunk 

pódó szablyák lapjai sorjásak lesznek, amelyek 
sérülést, ruharongálást okozhatnak egy lecsúszó 
vágásnál. Ezért megtanulták a sorját lecsiszolni. 
– Megpróbálunk hűek lenni a történelmi ese-
ményekhez, az évek során mindig bekerül va-
lami újdonság a kutatási eredmények alapján.  
Alkalmazkodni kell a csata során a helyszínhez.  
Minden csata, minden megmozdulás, szereplés 
előtt van egy eligazító megbeszélés a csapatok 
vezetővel, akik meghatározzák a feladatainkat, 
majd bejárjuk a helyszínt, a pontos érkezési és 

szereplési helyeket. Mindenki pontosan tudja: 
mi történik, és abban neki mi a szerepe.   
– Nagyon komolyak a szabályok. A szablya-
víváskor az ellenfél szemébe kell néznünk, 
megpróbálunk a fej fölött vívni, sorbatámadás 
alkalmával nem szabad átdöfködni. A puskával 
harcolóknak egy pirotechnikai tanfolyamon kell 
részt venniük, vizsgáznak is a tanultakból.
– Idén sokasodtak az egyesület rendezvényei. 
Voltunk Tatán, Várpalotán, Kapuváron, Sárváron, 
Woyniczban, Ostromnapokon itthon vagyunk, 
aztán következik Körmend, Szigetvár, majd 
szeptember végén Erdélybe, Szilágysomlyóra 
megyünk hagyományt őrizni. Egy kisebb csoport 
egri programokon vesz részt. A hagyományőr-
zést szabadidőnkben önként végezzük.
– Az Ostromnapok után Törökországba, Kemerbe 
utazunk a családdal nyaralni. Eláruljuk, hogy ez 
egyben a családunk részére egy beszerző utazás 
is lesz. Autentikus török eszközöket szeretnénk 
hazahozni, hogy még élethűbb módon tudjuk 
a török tábor hangulatát megjeleníteni. A ha-
gyományőrző programokra a gyerekek és a 
nők ruházatát nagyrészt a családok veszik meg 
vagy készítik el. A Kőszegi Ostromnapok Egye-
sület szűkös anyagi keretek között gazdálkodik. 
Amikor más város programjain vesznek részt a 
tagok, kizárólag az egyesület részesülhet költ-
ségtérítésben. Ebből, és különböző pályázati 
támogatásokból tudják az utazás költségeit 
finanszírozni. A tagok önkéntesen végzik a ha-
gyományőrzést. Nekünk a nézők tapsa a fizet-
ség. Köszönjük! 

Kiss János     
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339 Ft/
10 dkg

Palini   Füstölt -Főtt 
Császárszalonna  3190Ft/kg  

319 Ft/
10 dkg

Coop Ínyenc Fürdői  
Füstölt Sonka 3390 Ft/kg  Pick  Szalametti 

Szalámi   Borsos vagy  Sajtos
 Szvg. 70g, 7 843 Ft/kg  Több Ízben  

599 Ft/
db

Stuffer  Füstölt
 Házikolbász 2990 Ft/kg 

299 Ft/
10 dkg

Rama 
Sütőmargarin 

Tégla vagy   Vajas Íz  vagy 
Laktózmentes 250g, 2 196 Ft/kg 

499Ft 
1996Ft/kg

449 Ft/
db

Coop 
Cukrozott 

Tejszínspray 
242ml, 2 475 Ft/l 

Magyar 
Tejföl 20%

 330g, 1361 Ft/kg 

Eduscho  
Kávé

 Őrölt 
Dupla vagy  

Wiener  Extra
  250g, 2796 Ft/kg 

699 Ft/
db

Aquablu 
Ásványvíz 

Szénsavas vagy 
Szénsavmentes 

1.5l, 66 Ft/l 

99 Ft/
db

Koch 
Hagyományos 

Ételecet  20% 1l 

459 Ft/
db

299 Ft/
db

Szeletes Jégkrém Snickers Single
 48g, 6229Ft/kg vagy Mars 41.8g, 7153 Ft/kg 

269 Ft/
db

Soproni 
Sör 

Dobozos 
4.5% 

0.5l, 538Ft/l 

2199 Ft/
db

Jagermeister 
Keserűlikőr 

35% 0.2l,
 10 995 Ft/l 

379 Ft/
db

Szénsavas 
Üdítőital Pepsi 

Cola vagy Pepsi 
Black/Max vagy 

Pepsi Lime Pet 1L 

549 Ft/
db

Pick  Szalametti 

549 Ft/
db

169 Ft/
db

Pöttyös 
Tejsüti 

Tejes vagy 
Mega Csoki 

Csokibevonóval  
vagy Karamellás 
28g, 6 036 Ft/kg 
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15. Kőszegi Ostromnapok
Augusztus 5 – 7. között tartották 
meg a város jelentős turisztikai 
eseményét. Ezúttal is a szervezés 
minden feladatát a Kőszegi Ost-
romnapok Egyesület vezetősége a 
kapcsolódó tagokkal együtt végez-
te el. A munkájuk kitartó és önkén-
tes volt. A programok megtartása 
érdekében kaptak támogatást az 
önkormányzattól, pályázati forrás 
is segítette a finanszírozást. Csak 
a szombat esti – egyébként telthá-
zas – várostrom volt belépőjegyes, 
a többi szórakoztató eseményen 
ingyenesen vehettek részt a kősze-
giek és a turisták. Aki járt azon a 
három napon a belvárosban, sok 
idegennel találkozhatott, délután 
és este tömegek töltötték meg a 
belvárost. 
A műsoráradatot a BE-JÓ Történel-
mi Táncegyüttes (1.) indította el, 
amely a szervező egyesület alapí-
tó tagja. Először délután a Jurisics 
téren léptek ’színpadra’, varázsla-
tosan vitték vissza a nézőt a rég-
múltba, majd a sötét éjszakában a 
Tűztánc fényét árasztották sok száz 
érdeklődő felé. 
Az esti sötétség előtt a városbíró, 
alias, Terplán Zoltán kihirdette az 
ostromállapotot. Forintos Mátyás, 
alias, Móricz Imre ismertette a vá-
ros védelmét szolgáló döntéseket. 
Azt is, hogy a várat át nem adják 
a töröknek. Péntek este támadott 
a török a várárokban, dörögtek a 
fegyverek, égett a ’mini’ vár. Har-
madszor tartották meg az „Ég a 
város…” programot, amely mos-
tanra egy látványos esemény lett. 
A nézők serege ezért töltötte meg a 
harctér melletti domboldalt.
A szombati nap zsúfolt volt a 
programoktól. Színpadra lépett a 
Kőszegi Orientális Táncklub (6.). 
Félórás káprázatos, hastáncot be-
mutató műsorukat a közönség 
hangos tapssal jutalmazta. Aki te-
hette, közel állt a színpadhoz. 

A „nézőterek” igazán estefelé teltek 
meg, az ostromszereplők felvonu-
lásakor már sokan tapsoltak. Elsők 
között az Ostromnapok első tíz évét 
visszaidéző horvátoknak (2.), akik 
ifjakkal, nőkkel érkeztek a Fő térre. 
Idézték a horvát származású Juri-
sics Miklóst, alias, Pintér Richárd, 
aki átvette a város védelmét jelké-
pező kulcsot. Azon a három napon 
a várkapitány kiváló harc, és egy-
ben színészi képességeivel vezette 
a vár védelmét. Nemcsak, ahogy 
a fogadalom tételénél mondta, a 
valóságban is megszolgálta a feléje 
áramló bizalmat. Kérte a plébánost, 
alias, Rácz Ágoston újmisés papot 
a várvédők megáldására. Majd fél 
óra múlva a Diáksétány zöldjén, 
a várfal alá érkeztek a harcokat 
bemutató hagyományőrzők. Az 
a hetven perc emléket állított az 
1532-es, a város védelmét szol-
gáló harcnak. Ebben a várfalon 
részt vettek kőszegeik, a Kőszegi 
Darabontok (3-4.) és a Jurisics 
Miklós Bandérium Hagyományőrző 
Egyesület (4.) ifjú katonái. Az egyik 
főszervező Csiki István történész 
is. (7.) Ágyútűz, puskaropogások 
után a törökök, közöttük sok-sok 
bokszoló mászott fel a várfalra 
létrán. Ez az a látvány, amit az 
országban más hagyományőrző 
programon nem lehet véghezvinni. 
Küzdöttek a vár elfoglalásáért Ib-
rahim Martalócai (5.), akik a mai 
életben magyarok és Kőszeghez 
erősen kötődnek. A színjáték része-
ként robbantották be a várkaput. A 
várvédők megvédték Kőszeg falait. 
Másnap, vasárnap délelőtt tartott 
kisebb ostromon a fehér lovon ér-
kező Szent Márton által nyújtott 
védelem is azt sugallta a töröknek, 
hogy a várat nem tudják elfoglalni, 
csak békével elhagyni.
Az Ostromnapok programjai is bé-
kéről, a védelem ígéretének betar-
tásáról is szóltak. 

1.

2.

3.

4.

5.6.



 XXXV.ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2022 . AUGUSZTUS  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

9

O
ST

R
O

M
N

AP
O

K

Kőszegen a 11 órai harangszó a 
helyi identitás egyik jellemzője. 
Erre építették augusztus 7-én 
10.30 órakor kezdődő hagyo-
mányőrző harcot, várostromot. 
Ennek vége után, de még a Juri-
sics-szobor koszorúzása előtt kér-
deztük Horváth Gábort, a Kőszegi 
Ostromnapok Egyesület elnökét, 
a hét végi programban Ibrahim 
nagyvezér megszemélyesítőjét, 
aki egyben fő szervezőként vette 

a vállára a 15. Ostromnapokat. 
– Hogy érzed magad a program-
dömping vége felé?
– Fáradtan, sok élménnyel, több 
tapasztalattal. Azt már régóta tud-
juk, hogy az Ostromnapok megtar-
tásához a teljes csapatra szükség 
van. Közel negyven fő dolgozott 
már a játékok megkezdése előtt. Tíz 
főre tehető, akik a legtöbbet tették. 
Az idei napok szervezése valójában 
egy éve kezdődött el, az akkori ese-

mények kiértéke-
lésével. Idén is ezt 
tesszük a következő 
napokban. 
Most itt, vasárnap 
délután még futnak 
a programok, de 
az egyesület tagjai 
megkezdik az épít-
ményeink bontását. 
Örömmel fogadtuk 
a jó időt, elkerültük 
a forróságot. Min-
den programunk 
sikeresen lefutott, 
a szombat esti ost-
rom vége felé kap-
tunk néhány csepp 

esőt, de csak ennyi volt, nem gá-
tolt semmit. Azt sem, hogy péntek 
és szombat éjszaka zsúfolt volt az 
érdeklődőktől a belváros, és kivá-
ló hangulat a koncerteken. Csak 
a köszönetemet tudom kifejezni 
minden résztvevőnek, hogy meg-
értették a kérésünket, méltó hoz-
záállásukkal emelték az Ostromna-
pok évtized alatt elért értékeit. Azt 
láttam, de szerintem a közönség 
is, hogy nagyon élvezte a mintegy 
220 fő hagyományőrző is a kőszegi 
eseménysorozatot. Kaptunk több 
alkalommal – talán előbb, a mos-
tani szemléltető, rövidített ostrom 
után – végső tapsot is. Ezért ér-
demes csinálni, ez jelenti nekünk a 
díjazást, különösen, ha látjuk, hall-
juk a nézők jelzéseit. Köszönet és 
köszönet érte, amit át kell adnunk 
minden ostromnapos szereplőnek 
és segítőnek. 
– Mi következik még, hogyan to-
vább?
– A mostanit kiértékeljük, külö-
nösen azt, mit csinálnánk jövőre 
másként. Voltak apróbb eltérések a 
tervtől, de az élő műsort nem lehet 
mindig pontosan megtervezni. Fi-
gyelnünk kell arra, ami egyszerűb-
bé teszi az életünket Várjuk a kő-
szegiek, minden néző észrevételét, 

a jót is, mert azt talán még jobban 
ki tudjuk emelni a jövőben, és azt 
is, amelyen változtatni szeretnének 
a nézők. A véleményekben a segítő 
szándékot látjuk, és azt szeretnénk 
hasznosítani. Talán azért is, mert 
megkezdődött az 1532. évi ostrom 
500. évfordulójára a visszaszámlá-
lás. Akkor lesz a városnak egy tör-
ténelmi évfordulója, nagyon közel 
vagyunk már ahhoz.
– Az elmúlt években két prog-
ramelem újként beépült, és azóta 
is bővül.
– Mindig próbálunk változtatni, 
közelíteni a történelmi hűséghez. 
Mi nem abban a korban élünk, de  
vissza akarjuk adni a nézőknek a 
16. század jellegzetességeit. Tudjuk 
sok a tennivaló, ebben Csiki Ist-
ván történészként jelentősen segíti 
a munkánkat, megírta, formálta 
a párbeszédek szövegeit. Sokan 
dolgoztak a programok sikereiért, 
de szükség van ehhez a pályázati 
támogatásokra, az önkormányzat 
pénzügyi segítségére, a várostól 
kapott sokféle segítségre. Együtt 
kell, és szabad megcsinálni Kőszeg 
város jellegzetes programját, ahogy 
volt ez régen, és végezték ezt egy 
évtizeden át az elődeink.  

KZ 

A főszervező és főszereplő

Deze ígéretéről is. Egy évvel ezelőtt 
Marádi Takács Péter azt kérdezte 
párjától: ÷Annyit kérdeznék, drága 
szívem, hogy jövőre mondhatom 
mindenkinek, hogy te vagy a fe-
leségem”. Az akkori válasz igen. 
Idén Deze (8.) bejelentette, hogy 
egy héttel korábban megtörtént 
Évával (8.) a hivatalos házasságkö-
tés, az ostrom után az addig titkolt 
esketés, majd a baráti lagzi. Szép 
volt Deze családias, hagyomány-
őrzős esketése, Neki a három – az 
Ostrom Kupával együtt – négy nap 

alatt narrátorként sok feladat jutott.
A 15. Kőszegi Ostromnapoknak 
igazi, szép zárása volt az Ataru Taiko 
ütőegyüttes (9.) koncertje a vár bel-
ső udvarán. Aznap éjszaka a nézőtér 
félig megtelt. A zenészek dobpergé-
sét már délután a Marton-Szállás 
lovasbemutatójának nézői is hal-
lották. De nem látták a zenét kísérő 
fény játékát, amit erősített a tűzijá-
ték, és ütemes taps kísért. Mindezt 
hirtelen lezárta, de a koncert vég-
pontján az égből lezúduló eső.

Kámán Z 

7.

8.

9.

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:
bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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Játékok ütközetek között
Schneider Katalin szombaton 
augusztus 6-án hétállomásos vitézi 
próbával fogadta a „legbátrabba-
kat”. A résztvevő gyerekek és szüleik 
örömére, ebben az esztendőben sem 
maradtak el az ostromnapi játékok, 
kézműves foglalkozások. Segítőként 
tevékenykedtek a kőszegi általános 
iskolások. A helyi horvátság képvi-
seletében Jurisics Miklósnak kíván-
tak emléket állítani a leküzdendő, 
megoldandó feladatokkal. „Ő volt a 
harcok nagy hőse” – mondta a kő-
szegi kapitányról Schneider Katalin. 
A kitöltendő totó is az alaposabb 
megismerést célozta. Megtudhat-
ták belőle a védők létszámát, de 
konkrét neveket is megismerhettek 
a „játékosok”. Nem mindenki tudta, 
ki is volt Jurisics Miklós, és hogy kik 
harcoltak a falakon.
A vitézségi próbát – a Diáksétány-
ról indulva – egy „alagúton” átha-
ladva kezdhették a kis harcosok. 
Megtanulták a nemzetségek címe-
reit, le kellett küzdeni a mocsáron 
történő áthaladás nehézségeit, 
meg kellett vívni a törökkel. A sike-

res próbatételek után eljuthattak a 
vár pincéjébe, ahol korabeli ízekkel, 
készítményekkel, fűszernövények 
illataival ismerkedhettek meg.
Schneider Katalin a kezdetektől 
szervezi, vezeti az Ostromnapok 
vitézi próbáját, és a kézműves fog-
lalkozásokat. Tapasztalatai alapján 
saját ötleteket dolgozott ki. Ennek is 
köszönhető, hogy ezen a szombaton 
is sokan meglátogatták a horvátok 
sátrát, ahol kipróbálhatták az ér-
deklődők a kötélverés mikéntjét, és 
mézeskalács-címereket is festhet-
tek. Üveggyöngyökből nyakláncot, 
karkötőt készíthettek, papírvirágot 
hajtogathattak. Minden résztvevő 
hitelesített oklevéllel távozhatott, 
amit a „kihelyezett kancellárián” 
Jurisics pecsétjével is elláttak.
A Csók István Művészkör által 
szervezett kézműves foglalkozás is az 
Ostromnapok szerves részévé vált. 
Vasárnap Palcsó Julianna, Jencsky 
Beatrix és Kolnhofer Ildikó várta 
a gyerekeket a külső várudvaron.  
„Délután egy óráig megrohamoz-
tak bennünket a gyerekek” – tud-

tuk meg. Délután már érezhető volt, 
hogy többen megindultak hazafelé, 
de a foglalkozások ekkor is sokakat 
odacsábítottak az asztalokhoz.
A kötélverés most is a különlegessé-
gek közé tartozott. A „művészpalán-
ták” kis és nagy kövekre festhettek 
tájakat, virágokat, állatokat. A lányok 
között népszerű volt a párta és hom-

lokpánt készítése. Fogytak a gyön-
gyök, szaporodtak a nyakláncok, 
karkötők, készültek a papírból össze-
állított (ragasztott) várak. A családi 
programnak is megfelelő időtöltés-
ben minden korosztály megtalálta a 
kedvére valót. Az elkészített remek-
műveket mindenki hazavihette.

TáF.

Vásárütés
A szultán szombat délelőtt a ja-
nicsárjaival indult el a vásárba 
adót szedni. Vitték magukkal a 
háremhölgyeket, a Diáksétány 
végén fogtak maguknak egy an-
golul beszélő nőt, talán azért mert 
sortot viselt. Aztán a párja 100 
méter után kiváltotta, és nevetve 
indultak tovább. A zsákmánysze-
dők gyorsan odaértek a oroszlános 
kút vonalában lévő árusokhoz. A 
poharakat áruló asszonytól a tö-
rök főtiszt követelte az idei adó 
megfizetését. „Egy szabad királyi 
városban nincs adófizetés” – vá-
gott vissza szóban az árus. Aztán 
mégis lesújtott rá a szultán adója. 

Az adószedők köré gyűlt tömegből 
egy ötéves fiút janicsárnak akartak 
elvinni, de a fiú túlbeszélte, túlne-
vette a törököt, lemondtak róla. 
A janicsárok észrevették az egyik 
sátorban lógó fújtató pumpát, amit 
aztán haza akartak vinni, mármint 
a középkorba, szolgálva a sátor 
légkondicionálását. Az adószedés-
sel vittek magukkal fakardokat a 
kicsi janicsárok képzésére. Azon 
már meglepődtek, hogy az egyik 
háremhölgy lábaira két ballábas 
cipőt kaptak adóként. A közel 150 
kg-os kovácsmestert keményebb 
fából faragták, bosszús lett, amikor 
a munkatársát akarta a török el-
vinni. A padok között, a szökőkút 
mellett két janicsárt nyomott le a 
túlsúlyával a föld felé.

Gyermekostrom
Egyre nyilvánvalóbb, hogy bármi-
lyen kicsi szórakozató programhoz 
kell kapcsolni ajánlatot a gyerme-
kek számára. A 15. Ostromnapok 
sokrétűem szóltak a felnőttekhez, 
és hangsúlyosan a kicsikhez. Ezért 
rendezték meg, többször is, a gyer-
mekek várostromát. A piros-kék 
kardok jelezték, hogy a harcos a tö-
rök vagy a várvédő oldalon áll. Küz-
döttek – szivacs bevonattal készült 
– karddal egymás ellen az azonos 
oldalon állok is, na de a bomba, az 
ágyúgolyó az más volt, messzire 
lehetett dobni a zokniba csomagolt 

puha anyagot. Vasárnap délután 
már igazi ostromtapasztalattal ren-
delkező kőszegi hagyományőrzők is 
védték a bástya mellett felállított 
gyermekvárat. Jurisics, alias, Pintér 
Richárd biztatta a kicsi várvédőket, 
hogy a bedobott bombákat gyűjt-
sék össze, majd zúduljon ágyútűz 
a törökre. Csiki István, Németh 
Gábor, Polák Norbert irányították 
a harcokat, amelyben mindenki 
győzött, és amely közös fotózással 
ért véget. Az biztos, hogy a kicsik a 
harc után elmesélték élményeiket, 
otthon talán még többet.
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Kőszegi Kisvonat
Kék színű, Kőszegi Kisvonat a Vár-
körön lévő buszmegállóból nyári 
időszakban rendszerint elindul a 
kőszegi hegyekbe természetjárás-
ra. A fotó augusztus 3-án készült 
a délutáni indulás előtt, amikor 
Hegyvári Ferenc túravezető (balról) 
a vendégek fogadását kicsit meg-
szakítva beszélt az útról. Stajrits 
Tamás (jobbról) mozdonyvezető 
akkor még nem indította a csen-
desen zakatoló motort, elmondta, 
hogy ötórás útból mintegy két órát 
vonatoznak, a többi időt az utasok 
a fák árnyékában, a hegyben rejlő 
értékek megismerésével töltik. A 
Várkörön, a Szabóhegyen átha-
ladva mennek tovább a sísánctól a 
Szent Vid-templom parkolójáig. Ott 
tudnak megfordulni, ha nincs sok 
autó, megállnak Velemben a büfé-
nél, majd a Cáki pincesoron ismét 
gazdag turista látványosságban 
van része a vendégeknek. 
Hegyvári Ferenc 12 éves múlttal 
rendelkező túravezető, aki valójá-
ban idegenvezetést végez, a vég-
zettsége szerint bányamérnök. A 
tanult szakmáját a hegy jellegze-
tességeinek ismertetésekor jól tud-
ja hasznosítani. Arról beszélt, hogy 
„óriási nyeremény a vonatozás 
azoknak az utasoknak is, akik 
talán a fizikai állapotuk miatt 
még az erdő szélére sem tudtak 
kimenni, itt egy órán belül szív-
hatják a kőszegi, hegyi, tiszta le-
vegőt, ott az erdő közepén”. Majd 
hozzáfűzte, közel két órán belül a 
Szent Vid-templom környezetében 
lehet sétálni, 650 méter magasság-
ban, aki távolról jön, annak mindez 
a természet különös csodája. 
Majd Ferenc arról beszélt, hogy a 
Gyöngyös utcába érkezéssel a vá-
ros középkori múltja kerül előtér-
be, az akkori vízfolyások okán is. 
Részletesen beszél a turistáknak 
a város történelméről, jellegze-
tességeiről, különösen azért, hogy 
mindazt a hozzánk érkezők még 
jobban megismerjék. Végzi ő a 
dolgát natúrparkos és a természet-
védő szemszögéből is. Ahogy ezt 
az egyik blogger megfogalmazta: 
„fáradhatatlanul”, és természete-
sen szakértelemmel, mert a kőszegi 
hegység kiváló ismerője. Egyik al-

kalommal szerencséje volt a Szent 
Vid-templom környékén, mert a 
piros kardos madársisak virágzá-
sát is láthatta. A fehér színű (Vas 
megye védett növényei 466. old.) 
gyakran előfordul, de a piros színű 
nagyon ritka. Beszélt arról is, hogy 
július végén óriási meglepetés érte, 
amikor beértek Velembe, az Erdő 
utcába, és „néhány méterrel előt-
tünk haladt a falu felé az arany-
sakál”, más néven: réti farkas. Az 
erdőjáró lepkék, nyulak, és sokféle 
állat mellett más különlegességgel 
is találkozhat. Ferenc is beszámolt 
arról, hogy augusztus 1-jén a cáki 
úton haladva két őz, a bak és suta 
ott futott mellettük az üzekedés 
időszakában. 
A túravezető és mozdonyvezető 
tapasztalata szerint a kisvonato-
zás családias program, az idege-
nek már félúton közeli ismerőssé 
válnak.  
Hogyan indult a Kőszegi Kisvonat 
első útja? – erről kérdeztük Tóth 
Pétert, aki társaival együtt egyedi 
vállalkozást indított a Szombathelyi 
út mellett. Paintball, állatsimogató, 
gokart pálya szolgáltatásait kínál-
ja a Kőszegre érkezőknek. Ahogy 
ő mondta: nem kell gondolkodnia 
a vendégnek, mivel töltse idejét 
a város kulturális kínálatán kívül. 
Részéről az is kínálat, hogy a diá-
koknak nyári táborokat szervezett, 
nekik az USA iskolabuszban történő 
utazás is rendkívüli élmény.
Az is rendkívüli volt, ahogy Tóth Pé-
ter mondta augusztus 3-án, hogy 
2019-ben elindították próbaként 
hegyi kirándulásokra a Kőszegi Kis-
vonatot. Ez nem Dotto, mert a vo-
nat kőszegi. Más városokban, ahol 
Dotto közlekedik, ott a vonat a bel-
városban tesz egyórás körutazást. 
Péter azt mondta: „Kőszegen a 
belváros építészeti struktúrája, az 
utak kapcsolati rendszere miatt 
városi körutazást nem lehet meg-
valósítani”. Majd hangsúlyosan 
beszélt arról, hogy Kőszeg hegyei-
ben rejtő lehetőségek nincsenek ki-
aknázva. Ezért indították el a hegy-
re menő járatokat. Néhány alkalom 
jelezte az érdeklődést. Mostanra 
már – nyáron rendszerint kétszer 
is – felmegy a kisvonat a hegyre. 

Péter elmondása szerint van olyan 
turista, aki ezért jön el Kőszegre. A 
napi kétszeri indításokat segíti a 
kőszegi szállásadók ajánlása. Tény, 
hogy a legtöbb utas az Írottkő Ho-
telben foglalt szállást. Az is tény, 
hogy a Kőszegi Kisvonatot sokan 
megtalálják az interneten. Az is 
biztos, hogy csak előfoglalással le-
het a körutazáson részt venni. Pé-
ter a szezonban egész nap teszi a 
dolgát, de azon gondolkodik, hogy 

alkalmanként, az esti szürkületben 
egy-egy zenés városbéli, városszéli 
kisvonatozást megszervezzen, ha 
lesz rá igény. Azon nem gondolko-
dott, hogy az Ostromnapok idején, 
csatlakozzon a Fitt-Boxos csapat 
jótékonysági gyűjtéséhez. Pénte-
ken este két alkalommal egyórás 
kisvonatozást indított el, és ennek 
bevételét felajánlotta az előre el-
tervezett jótékonysági célra. 

Kámán Z.

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:
bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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Árpád-házi
Szeptember 1-jén biztosan meg-
kezdődik a tanítás az Árpád-házi 
Szent Margit Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium 
épületeiben, addigra a felújtás ok-
tatást érintő része befejeződik – 
mondta Fitos Mihály projektmene-
dzser augusztus 5-én. Elmondta: 
a műszaki ellenőr hetente kétszer 
végez alapos ellenőrzést, a tervező 
mérnökök helyszínen vesznek részt 
az építőkkel történő konzultáció-
ban. Az Árpád-házi iskola bővítése 
márciusban kezdődött, majd amikor 
júniusban befejeződött a tanítás, el-
kezdődött a régi épület felújítása 
három szinten. Július végén Petra 
nővér és Deák Viktória Hedvig Op. 
rendfőnök megtekintette a felújí-
tás akkori állapotát, és elfogadták 
azt a helyzetjelentést, amely sze-
rint szeptemberben kezdődhet a 
tanítás. Ezzel egyet ért a műszaki 
ellenőr is. A fotó készítésekor még 
négy hét volt az iskolakezdésig, ak-
kor 65 fő dolgozott az épület szinte 
minden pontján intenzíven. A föld-
szint és az első emelet folyosóin az 
új csempéket már felrakták. Fitos 
Mihály elmondta, hogy összesen 
960 m2 felületen cserélik a csem-
péket, az összes darabszáma közelít 
az 50 ezerhez.  A második emele-
ten ikervári szakemberek dolgoz-

tak precízen. A projektmenedzser 
elmondása szerint elsődlegesen a 
környéken működő alvállalkozókat 
bízták meg a munkával. A kőszegi 
Szala-Maler festők csapata öt fővel 
dolgozik, de nem ecsettel, henger-
rel, hanem szórással vitték fel a 
falra a festéket. Óriási méretű fal-
felületeket kell nekik újjávarázsolni. 
A földszinten lévő osztálytermek 
teljes felújítást kapnak, felszedték a 
régi pvc-padlót is, akkor még több 
teremben aljzat beton kiegyenlíté-
sét végezték. A felsőbb emeleteken 
megmaradt a pvc-padló, mert ott 
néhány éve végezték el a felújítást. 
A diákok a fotógaléria képein felis-
merhetik az osztályaikat, leginkább 
azért, mert a táblákon ott vannak 
az utolsó feliratok. A vakáció is. 
Fitos Mihály elmondta a tervek 
szerint dolgoznak. Augusztus 8-től 
újabb 20 fő szakember érkezett 
meg az építkezésre. „Nagy lesz a 
hajtás” – mondta a projektmene-
dzser, aki a találkozásunk napján 
állapodott meg a takarítást végző 
csapattal, az augusztus 22-én kez-
dődő munkavégzésről. Miközben 
az iskola régi épületrészén a fel-
újításon dolgoztak, az új részeken 
is intenzív volt a munka. Az iskola 
bejáratánál építenek a mozgáskor-
látozottak számára egy átemelőt a 
lépcsőn. Az új blokknak része egy 
lift is, amely a pincéből indul, és 
felér a felső szintre. Az iskola udvar 

felöli bejáratánál, szemben a torna-
csarnokkal volt egy kétszintes épü-
let, erre húznak fel – a fejlesztés 
részeként – egy harmadikat, ahol 
mosdókat alakítanak ki a 2022/23 
tanévig.  Amikor idén szeptember-
ben megérkeznek a diákok, már ezt 
az épületrészt elzárják az oktatást 
szolgáló résztől. Még egy éve van a 
kft.-nek a beruházás befejezésére.
Soltész Miklós államtitkár 2022. 
március 16-án jelentette be, hogy 
az Árpád-házi iskola két ütemben 
1,2 milliárd Ft támogatást kapott 
a Kormánytól, a márciusban elkez-
dett beruházásra 633 millió Ft-ot.  
A politikus kiemelte, hogy a Do-
monkos nővérek terveznek és akar-
nak, erősítik az iskolát, az óvodát, 

és „ebben 100%-os erőbedobás-
sal partner Ágh Péter országgyű-
lési képviselő”.
Deák Viktória Hedvig Op, a rend 
vezetője elmondta, hogy a Kősze-
gen lévő óvoda, általános iskola és 
gimnázium gyermeklétszáma az el-
múlt tanévben 564 fő volt, 44 fős a 
tantestület, és 11 Domonkos nővér 
vesz részt a diákok nevelésében. A 
fejlesztés egyik legfőbb indoka az 
volt, hogy a diákoknak nem állt 
rendelkezésre akkora tér, hogy al-
kalmanként együtt ünnepeljenek. 
Ennek érdekében a régi dísztermet 
bővítik, hozzáépítik a mellette lévő 
udvarrészt, és így kialakul egy egy-
séges aula.

KZ

Lomilottó 
Kisorsolták a Hulladékudvar szol-
gáltatásait júliusban igénybe vevők 
között a vásárlási utalványokat.
Kőszeg Önkormányzata a TESCO és 
a COOP támogatásával 2021. szep-
tember 15-től indította a város tisz-
taságát és rendezettségét is erősítő 
Lomilottó játékát, amelyben havonta 
100.000 forintot nyerhet 5 felelősen 
gondolkodó szerencsés kőszegi pol-
gár. A nyereményjáték szabályzata 
szerint azon kőszegi, hulladékgaz-
dálkodási szerződéssel rendelkező 
ügyfelek, akik igénybe veszik a kő-
szegi Hulladékudvar szolgáltatásait, 
részt vehetnek a nyereményjáték-
ban. A július havi és megmaradó át 
nem vett nyereményeket újrasorsol-
ták. Július hónapban 400 db sors-

jegy talált gazdára, ennyien vitték be 
hulladékaikat a kőszegi zöldudvarba.
E havi nyerőszámok:
PIROS 44:  40.000 Ft
KÉK 15:  30.000 Ft
ZÖLD 3:  15.000 Ft
ZÖLD 22:  10.000 Ft
PIROS 95:  5.000 Ft
A megmaradók újrasorsolva:
SÁRGA 23:  40.000 Ft
ZÖLD 53:  30.000 Ft
KÉK 46:  15.000 Ft
PIROS 90:  15.000 Ft
KÉK 16:  10.000 Ft
ZÖLD 6:  5.000 Ft
A nyertesek legkésőbb augusztus 
26-ig vehetik át személyesen a 
júliusi pecséttel ellátott utalványo-
kat a Kőszegi Közös Önkormányza-
ti Hivatal ügyfélfogadási napjain a 
Városüzemeltetési Osztályon.

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:
bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Barát és nem ellenség

2022. 08. 08.

A napjainkban is zajló éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 
egyik fontos eleme a zöldterületek megóvása és újak létrehozása, 
melyek különösen a városokban segítik a szélsőséges időjárási je-
lenségek (hőhullámok, viharok) hatásainak enyhítését. A füves-fás 
területek fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű 
csapadék és szükség esetén öntözés. A hevesebb esőzések során 
keletkező többletvizek helyben tartására számos megoldás létezik.
A települések sűrűn beépített részein, illetve az olyan domborzati- és 
tulajdonviszonyokkal rendelkező településrészeken, ahol az önkor-
mányzati ingatlanokon nem áll rendelkezésre elegendő hely nyílt árkok 
létrehozására, zárt (föld alatti) csapadékvíz-elvezető rendszerrel kell elvezetni a csapadékvizet a legközelebbi nyílt 
befogadóig, mely lehet természetes vízfolyás vagy egy mesterségesen kialakított árok is.
Kőszeg tágabban vett belvárosa, valamint a hegyvidék folyamatosan beépülő völgyei ebbe a kategóriába tartoznak. A 
korábban kőből kifalazott, napjainkban beton vagy műanyag csőből megépített csatornák legnagyobb előnye - amel-
lett, hogy helytakarékosak - abban rejlik, hogy szakszerű kialakítás esetén akár teljesen gondozásmentesek. Ehhez 
azonban meg kell akadályozni hordalék (föld, kavics, ágak) bejutását a rendszerbe, amely sok esetben nem könnyű 
feladat. A hordalék eltávolítása gépi mosatással, rosszabb esetben feltárással, a burkolat megbontásával orvosolható. 
A legnagyobb hátránya azonban, hogy kiépítése költséges és a területen keletkező csapadékvíz 100 %-át elvezeti, így 
a közelében található növényzet kevesebb csapadékhoz jut.
A nyílt árkok legnagyobb előnyei ezzel szemben, hogy kiépítésük költségtakarékos és „szem előtt” vannak, az esetle-
gesen felmerülő problémák könnyen és gyorsan orvosolhatóak. A zárt rendszerekhez képest viszont rendszeres kar-
bantartást igényelnek (kaszálás, kotrás). Ahol egyéb műszaki indokok nem teszik szükségessé, a nyílt árok kiburkolását 
kerülni kell, mivel egy füves árok az azon keresztül folyó csapadékvíz 30-50 %-át is képes helyben elnyelni, segítve 
ezzel a környezetében a mélyebb talajrétegek feltöltődését.
Mind műszaki, mind környezeti fenntarthatóság szempontjából a legideálisabb eset, amikor a nyílt vagy akár zárt csator-
nákból a csapadékvíz egészét vagy egy részét szomszédos zöldterületre, víztárolóba vezetjük. Előbbire a legjobb példa 
Kőszegen a Kálvária-hegy alatt található Hideg-völgy, ahol az út mentén kialakított nyílt árokból két helyszínen is kive-
zetésre kerül a csapadékvíz. Az árok terhelése ezáltal csökken a heves esőzések alkalmával, és egyúttal a szomszédos 
fűvel borított gyümölcsösök vízellátása jelentősen javul. Ehhez természetesen szükség van olyan modern gondolkodá-
sú telektulajdonosokra is, akik felismerik a fenti megoldás előnyeit, mivel az Önkormányzat sajnos ritkán rendelkezik az 
utak, árkok mentén ilyen ingatlanokkal, éppen a megfelelő helyeken. Jelen projekt keretében a Kálvária-templomhoz 
vezető stációk útjának vizét is öt ponton a szomszédos önkormányzati erdőbe, illetve magánterületre vezetjük majd ki.
Jelenleg is zajlanak olyan tervezések, ahol az út melletti árkok vizét a szomszédos erdőterületre (Napsugár utca, Töl-
gyes utca), vagy éppen egy szőlőterületre (Poncichter út) kívánjuk kivezetni.
Egy nyílt árok azonban nem csupán a vízelvezetést és a talaj vízháztartásának javítását szolgálhatja, hanem egyben 
tetszetős zöldfelületek is létrehozhatóak a segítségével. Természeténél fogva az árkok közelében a nyári aszályos 
időszakokban is jobb a talaj vízellátása így öntözésre sincsen szükség és az ott elültetett fák, cserjék egészséges nö-
vekedése is biztosított. 
Kőszegen az elmúlt hetekben elkészült új beton vápautak a vízelvezetés egy speciális formáját mutatják be, ahol a 
gépjárművel is járható szilárd útburkolat egyben a víz elvezetését is szolgálja. Olyan elsősorban hegylábi utak esetében 
alkalmazandó, ahol nincsen elegendő hely az út mellett nyílt árok kialakítására, illetve nem rendelkeznek szilárd útbur-
kolattal, így zárt csapadékcsatorna sem építhető, ugyanis a víz bejutását - víznyelőkön keresztül - hatékonyan csak 
szilárd burkolat esetén lehet megvalósítani.
Utolsó cikkünkben Kőszegen 2022-ben megvalósult, a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítését szolgáló fejlesztéseket 
mutatjuk be.
A sajtóközlemény a „Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése” című 
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó szemléletformáló akció keretében jele-
nik meg. A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg. A vissza 
nem térítendő támogatás összege 299.99 millió Ft.
A projektről bővebb információ: www.koszeg.hu/palyazatok 

Vizes árok, mely öltözteti az utcát is
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Kertépítés, Kertépítés, 
kertgondozás

Alpok k Gardendd

Kerttervezés, kertépítés
Füvesítés
Fűnyírás, szegélyezés, gyomlálás
Gyepszellőztetés
Rotálás
Sövényvágás
Gyümölcsfa-, dísznövénymetszés
Növényültetés
Növényápolási munkálatok

Horváth Attila
+
Horváth AttilaHorváth Attila
++36 30 299 1968+36 30 299 196836 30 299 1968
alpokgarden@gmail.comalpokgarden@gmail.com
facebook.com/alpokgarden

A Gyöngyös-patak
A Gyöngyös-patak 6+400 km 
szelvényében a Lukácsházi árvíz-
csúcs-csökkentő tározó leeresztő 
műtárgynál, a gátnál építenek egy 
uszadékterelőt. A leeresztő műtár-
gyat eredetileg egy acélszerkezetű 
uszadékfogó rács védte az eltömő-
déstől, de üzemeltetési tapaszta-
latok alapján egy kiegészítő elem 
beépítését látta szükségesnek a 
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazga-
tóság. Ennek célja az uszadékfogó 
rácsra érkező uszadék mennyisé-
gének csökkentése, az uszadékfogó 
rács tehermentesítése. Az uszadék 
eltávolítása nehéz feladat, ha nem 
történik meg, veszélyezteti a mű-
tárgyat, vagyis a gátat és a töltést.
Augusztusban kivitelezés alatt lévő 

műtárgy lényegében egy a vízen 
úszó, nagy átmérőjű acélcső, mely 
a meder két partján kialakított vas-
beton pillérszerkezetekhez rögzített 
egy-egy függőleges kis átmérőjű 
acélrúdhoz kapcsolódik, biztosítva 
annak a vízszinthez igazodó füg-
gőleges mozgását a patakmeder 
teljes mélységi tartományában. A 
meder tengelyéhez képest 58°-os 
szögben elhelyezett úszómű az ér-
kező uszadékot a bal parton rám-
paszerűen kialakított uszadéktérbe 
tereli, ahonnan megfelelő időkö-
zönként gépi eszközökkel egysze-
rűen eltávolítható.
A munkálatok június elején egy 
megkerülő csatorna kialakításá-
val kezdődtek, majd az előkészítő 

munkák után június végén a szer-
kezet építése kezdődött. Augusztus 
elején az alaplemezek elkészültek, 
megkezdődött az uszadékfogó két 
pillérjének a betonozása. Ennek 
megtörténtével szerkezetkész lesz 
a műtárgy. Augusztus végén az 
alvízi oldalon található csillapító 
medence kiiszapolása és a burko-
latok helyreállítása következik. A 
lukácsházi helyszínen várhatóan 
szeptember vége felé fejeződik be 
a munka.
a Vízügyi Igazgatóság elvégezteti a 
projekt keretében a Nemezgyártól 
a víztározóig a Gyöngyös-patak 
11+940 – 16+030 km szelvénye 
közötti kőszegi szakaszának ökoló-
giai célú mederrendezését is. Célja 
a vízlefolyás javítása, hordalékok 
eltávolítása. A jelenlegi meder 
padkás szelvényű, összetett alakú, 

amelyben jelentős iszap és 
hordalék lerakódás alakult ki. 
A mederrendezés négy ütem-
ben valósul meg, több mint 
4 km hosszban. Az első két 
ütemben a földmunkák elké-
szültek, augusztus elején utó-
munkákat végeztek, többek 
között a keserűfű irtást is. A 
gokart pálya hídja és a Szom-
bathelyi úti benzinkút között 
ugyancsak zajlik a munka-
végzés, majd nyár végén, ősz 
elején megtörténik a belvárosi 
szakasz rendezése is. 
Minden építési ütemben a 
munkavégzés az akadályozó 

vízparti növényzet és aljnövényzet 
eltávolításával kezdődik, illetve a 
kivitelezést akadályozó fák kivá-
gásával, majd a mederben történő 
rézsűrendezéssel. A kikotort iszapot 
engedéllyel rendelkező hulladékle-
rakóba, a téglagyár mögötti terü-
letre szállítják. 
A projektben a gokart pályához 
vezető híd mellett található vízrajzi 
törzsállomás is fejlesztésre kerül. A 
megfelelő előrejelzések készítése 
érdekében a létesítmény felújítása, 
átépítése, korszerűsítése indokolt. A 
vízmérce szelvénye jobb és bal par-
ton 3 m szélességben betonba ra-
kott terméskő burkolattal van ellát-
va. A mérőhely környezetében és az 
alatta lévő szakaszon a megbízható 
előrejelzés készítéséhez szükséges 
mérések elvégzése érdekében a 
padka rekonstrukciója indokolt. 
A mérőhely hálózati áramellátása 
felújítása is szükséges.
A közbeszerzési eljárásban a kivite-
lezést a Szabadics Építőipari Zrt. és 
a Meliorációs és Rekultivációs Kft. 
közösen nyerték el. A Fővállalkozók 
megbízták a SOLVEX Környezet- és 
Vízgazdálkodási Tervező és Kivite-
lező Kft.-t a projekt kiviteli terve-
inek elkészítésével.
Ugyanezen projekt keretében meg-
valósulnak a Rába mentén is az 
árvízbiztonságot növelő beavatkozá-
sok, ezzel együtt a projekt teljes költ-
sége 2,606 milliárd forint, az Euró-
pai Uniós támogatás mértéke 100%.

KéV
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Alpokalja Társasházkezelés – Kőszeg
0-24 órás átláthatóság, dokumentumok – számlák – bank ellenőrizhetősége minden

tulajdonosnak saját ügyfélfiókból. 1.600 Ft / albetéttől
Tulajdonosi szemlélet – megbízható – átlátható – ellenőrizhető

infó: +36 20 468 1191

A lovasok élete Marton-Szálláson
Festői körülmények között, a 
zsidányi erdő mélyén, lankás 
dombok övezte völgyben működik 
Marton-Szállás. „Aki bejön a ka-
pun, azt igyekszem mihamarabb 
levinni a völgybe, hogy szakadjon 
ki a napi dolgaiból, és gyorsan fe-
lejtsen el mindent, ami ’kint’ van.” 
– fogalmazta meg Marton Ágoston 
július 31-én. Egy héttel később az 
Ostromnapok keretein belül, vasár-
nap két bemutatón adott ízelítőt 
a közönségnek Ágoston csapata a 
honfoglalás kori könnyűlovas harc-
modorról, illetve, az azt megalapo-
zó lóval való bánásmódról. Július 
végén Marton Ágostonnal bejártuk 
a ’Szállás’ 16 hektáros területét.  
A kaput könnyű megtalálni, ha 
Kőszegről Horvátzsidány felé me-
gyünk, a régi almáskert felé jobbra 
van egy betonút, azon még 700 
méter a bejáratig. A jelenleg 17 
lovat ellátó legelőt erdő öleli körül, 
ott élnek – télen, nyáron – sza-
badon a (többnyire) Shagya-arab 
’katonalovak’, amelyek tenyészté-
se 1816-ban kezdődött Bábolnán 
a kőszegi születésű gróf Csekonits 
József vezetésével. A látogató azt 
gondolhatná, hogy a szabadtartás 
a lovaknak ’büntetés’, hiszen nin-
csenek állandóan fedél alatt. Ágos-
ton szavai szerint azonban ez nekik 
„egy igazi paradicsomi állapot”. 
A ló, ha teheti, a nap kétharmadát 
legeléssel tölti, megválogatja mit 
eszik, a kicsi apró szálú füvet szereti 
a legjobban, az emésztőrendszeré-
nek felépítése miatt. A lovaknak a 
tér a szabadságot, a túlélést jelenti, 
ez ad nekik biztonságot, nyugod-
tabbá és szelídebbé teszi őket az 
istállóban tartott lovakhoz képest. 
Tapasztaltam a fotózásnál, hihetet-
len közelségbe jöttek, belenéztek a 
lencsébe. Ágoston elmondta, ha a 
ló veszélyt érez, nem támadással 
válaszol, hanem menekül. Tűzijá-
ték vagy villámlás esetén a terület 

közepén gyűlnek össze, mert onnét 
bármilyen irányba tudnak mene-
külni. Éjszakánként a völgy mélyé-
ben pihennek, reggel hat körül fel-
sétálnak a karámba az istállóhoz, 
ami mindig a rendelkezésükre áll. 
A lovak a Marton-Szállás fenntar-
tása érdekében együtt dolgoznak 
az emberekkel. Az istálló és a kör-
nyezete a közös munka kiindulási 
pontja.
Mindez 2001-ben kezdődött, 
amikor Marton Ágoston a 
Peruška Mária Kápolnához 
menet, útközben meglátta 
a magára hagyott területet, 
amit osztatlan közös tulaj-
donként 36 fő birtokolt. Más-
fél évig tartott a teljes terület 
megvásárlása, az épületek 
2004-ben készültek el, akkor 
érkeztek meg az első lovak is. 
A lóutánpótlás érdekében, a 
’lóóvoda’ elkülönített terü-
letén jelenleg három csikó 
növekszik és ismerkedik a 
szabad élettel. Hat ló már itt 
a Szálláson született. Mar-
ton Ágoston a hivatali rend 
szerint mezőgazdasági vállalko-
zó, a tanult szakmája cipőtervező 
mérnök, ahogy megfogalmazta „a 
lovas életbe belecsöppentem”, és 
ennek részeként 2004 óta „a nap 
24 órájában nincs időm unatkoz-
ni, de ez így van rendjén”. 
Marton-Szállásnak, mint gazda-
ságnak is kialakult a napi menet-
rendje. Nyáron a bejelentkezett 
lovasok kora reggel érkeznek, mert 
akkor még nincs nagy hőség és 
az azzal járó bagócsok.  A lovak 
szelídsége és idomítottsága miatt 
mind a kicsi gyermek, mind a fel-
nőttek tudnak itt tanulni. Marton 
Ágoston a lovasoktatás minden 
szakágáról rendelkezik vizsgával, 
oktatja a kezdőket és a haladókat, 
akik itt mindannyian egy ezer-
éves időutazáson vehetnek részt. 

fogadnak, hogy jusson idő bőven 
a lovaglás megismertetésére. A fő 
cél, hogy „a gyerkőc a lovat és a 
természetet társnak tekintse”. A 
völgyben lévő három fasátorban 
– amelyekben csak matracok van-
nak – az ifjak a nomád életmódba 
kóstolhatnak bele.
A fasátrak a lovas akadálypályák 
közelében állnak. Az egyik bejá-
ratánál van egy csengő is, amivel 
versenypályán haladó lovasnak kell 
csengetnie. A Marton-Szálláson lévő 
’Puszták Népe’ versenypálya ÷kife-
jezetten hosszú és nehéz” – vé-

lekedett Ágoston. Augusztus 
6-án harminc versenyző ka-
pott lehetőséget ’harcos’ és 
’levente’ kategóriában.   Díj-
ként a kategóriák első három 
helyezettje korhű fegyvereket 
kapott. A martonszállásiak 
sok-sok érmet hoztak el az 
elmúlt években a hason-
ló versenyekről és a hosszú 
évek munkájának hála mára 
az egész országban ismerik 
őket. Kiváló eredménye-
ket ért el: Ecker András és 
Máté, Asztalos Zoé, Nickl 
Blanka és Ákos. Ők az Ost-
romnapokon is megmutatták 

lovastudásukat, és a fegyverhaszná-
latban való jártasságukat. Ágoston 
ebből július 31-én megmutatta az 
íjászat alapjait, a fotózás után érez-
hettem a szablya súlyát, annak élét.

Kámán Z

A tanulást nyereg nélkül, ’szőrén’ 
kezdik, hogy kialakuljon a ló és 
az ember kapcsolata. Szakmailag 
az ’egyszerű’(nek tűnő) lovaglás 
felett van a lovon történő fegyver-
használat. Látványnak is kiváló, 
amit az Ostromnapok vasárnapján 
is láthatott a közönség. A Szállá-
son, az erdő közelében rendszerint 
bemutatják kisebb nagyobb cso-
portoknak az ősök harcmodorát, a 
lóról történő nyilazást, a szablya és 

fokos forgatását, kelevéz hajítását. 
Az sem ritka, hogy 50–60 km-es 
lovastúrára is elindulnak. Amikor 
erről beszéltünk, Ágoston rámu-
tatott a fák túloldalán lévő mély 
árokra és arról beszélt, hogy onnét 
száz méterre ömlik a mederbe a 
Jurisics-forrás vize, ami az Ablánc-
patakba, majd a Répcébe folytatja 
útját. A meder száraz partoldalán a 
nyaranta több turnusban itt tábo-
rozó gyermekek is szívesen tölte-
nek időt. Egy-egy táborba húsz főt 

Lakóház építésére alkalmas
ÉPÍTÉSI TELKET keresünk

Kőszeg belterületén, minimum 500 nm, 
saját részre. Telefon. +36305258058

Fotógaléria
az újság írásaihoz 

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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Csúzlis tábor 
Bozsok: Igazi bozsoki összefo-
gással zajlott a napközis tábor 28 
gyerek részvételével. A szervezést 
a Bozsoki Plébánia és a Bozsoki 
Kökörcsin Egyesület végezte, a 
programokhoz igénybe vették a 
Castanea Egészséges Középkorúa-
kért Egyesület Kneipp-házát, és az 
önkormányzat termeit. A gyerme-
kek tízóraira a Kerekes Cukrászda 
finomságait fogyasztották, az ebé-
det a Bozsoki Vendégház - Imperial 
Pub éttermében ették meg. A tábort 
támogatta a Bozsoki SE is. A tábort 
három bozsoki édesanya szervezte 

és vezette társadalmi munkában. 
A gyermekeket életkornak megfe-
lelően 3 csoportba osztották be, és 
legtöbbször forgószínpad-szerűen 
foglalkoztak velük. A tábor ideje 
alatt 3 csoportban 3 mesejátékot 
tanítottak be a táborozóknak, ame-
lyeket a pénteki táborzárón előad-
tak a Bozsoki Kultúrház nagyter-
mében. Az érdeklődő családtagok 
és barátok zsúfolásig megtöltötték 
a nézőteret. A gyerekek megérde-
melten vastapsot kaptak.
A színdarabok tanulása mellett 
a nagyszülők köszöntésére is ké-
szültek, hisz a templom búcsúján 
(Szent Anna), a szentmise elején 
a gyermekek versekkel köszöntik 

nagyszüleiket. Külön öröm volt a 
nagyszülőknél nyaraló 12 gyer-
mek, akik részt vettek a színjátszó 
táborban.
A sok-sok játék, próba, pingpon-
gozás, kézműves foglalkozás, dísz-
let- és plakátgyártás mellett jutott 
idő beszélgetésre, dalolásra is. Az 
egyik délutánon a gyerekek ki-

próbálták az íjászatot. Utolsó nap 
délelőtt közös gyalogtúrát szervez-
tek. Loyd Pradeep atya a bozsoki 
Szent Anna templom freskóiról, 
szobrairól tartott foglalkozást a 
templomban. A legkülönlegesebb 
program a helyi cukrászüzem be-
mutatása volt.

Frank-Sziklai Márta

A nagy nap
 
Bozsok: Július 16-án ünnepelte 
a Bozsoki Sportegyesület fenn-
állásának 20. évfordulóját. Verő-
fényes napsütésben ünnepélyes 
megnyitóval kezdődött az ese-
mény, Banga Anikó polgármester 
díszoklevelet adott át a 2002-
ben alapított Sportegyesületnek a 
Bozsoki Önkormányzat nevében. 
Ezt követően a gyerekek kapták 
a főszerepet, három korosztály-
ban (U7, U9, U11) mérték össze 
tudásukat a kis focisták. Ezt kö-
vette a közös palacsintázás, nem 
maradt ki a szülinapi torta sem. A 

délután koordinátora Darabosné 
Karba Katalin felkonferálásában az 
egyesület emlékmezeket adott át 
munkásságuk elismeréseként Kiss 
Rozáliának, Kutics Lászlónak, Ban-
ga Lászlónak és Szárnyas Jánosnak. 
A bozsoki szurkolók emlékvideót és 
kitűzőt készítettek a játékosoknak 
és külön díjazták Jakab Balázs, 

Szárnyas János, Kratochwill Zoltán 
és Dévényi Zoltán munkásságát. A 
20 éves történelem felidézésekor 
az elmúlt évek edzői, Lukács Dáni-
el, Karvalits Gábor, Sántha Szilárd, 
Lackner László, Németh Róbert te-
vékenysége, és Tóth Ádám szervező 
munkája is méltatásra került.
Öregfiúk mérkőzéssel folytatódott a 

nap, a kőszegi és a bozsoki öregfiúk 
léptek pályára. Nagy sikert arattak 
egy-egy remek megmozdulással, 
szép jelenettel. 
Az újdonsült bronzérmes Bozsok 
csapata Lukácsházával mérkőzőtt 
a nap végén, felkészülési mér-
kőzésen. A kicsi egyesület nagy 
napja volt, ünnepnap. A szervezők 
köszönik mindenkinek az önkéntes 
segítséget.

Kratochwill Zoltán

A képen a bozsoki öregfiúk csapata 
látható, balról Kiss Rozália, alapító 
elnök, mellette Jakab Balázs jelen-
legi elnök (2004 óta), az egyesület 
motorja.

Nemescsó
Büszkén mondhatjuk, hogy Nemes-
csóban igazán összetartó közösség 
van. Méltóképpen őrzi, fenntart-
ja és átadja azt a tudást, értéket, 
mellyel gyermekeink is többek 
lesznek. Július 3-án felidéztük a 
búcsúi hangulatot, beszélgettünk 
és merítkeztünk a régi és új élmé-
nyekből. Jó hangulatban, csodás 
emberekkel és jó helyen és jó idő-
ben. Köszönet minden résztvevő-
nek, segítőnek, támogatónak, akik 

minden alkalommal időt és ener-
giát fordítanak arra, hogy ez a kis 
közösség még tovább virágozzon!
Július 23-án tartottuk a Falunapot, 
5 kondérban főtt az étel.  Délután 
a kemencében langallót és piz-
zát sütöttek a tüzes csapat tagjai 
nagy hozzáértéssel. A megnyitón 
Szerdahelyi-Bánó Irén felsorolta az 
eredményes pályázatokat, megkö-
szönte a testület támogatását. El-
mondta, hogy a falunapi költségekre 
a Nemescsói Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület pályázati forrást kapott, amely-

ből a hangosítást, sátrat, cateringet 
és a fellépők egy részét tudták 
finanszírozni. Ágh Péter országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy a jó 
együttműködésnek köszönhetően a 
település szépen fejlődik. Az ebédet 
kulturális programok követték. Az 
Ács Mihály Művészetoktatási Intéz-
mény nemescsói növendékei, Tézsula 
Nótakör, Monarchia Operett, Kovács 
Géza bábműsora, Incifinci gyermek-
foglalkoztató, a nemescsói Felelős 
Kutyabarátok Szabadidő és Sport 
Egyesületének bemutatója, Rony és 

végül a Dinamit bál zárta a napot. 
Volt habparti, arc és csillámfestés, 
lufibohóc, légvár is. Köszönetemet 
fejezem ki minden segítőnek, tá-
mogatónak! 
Augusztus 20-án a Nemescsói 
Tézsula Hagyományőrző Egyesület 
megrendezi hagyományos Újke-
nyér ünnepét. 12 órától régi ételek 
kóstolásával, kézműves mestersé-
gek bemutatásával, rétes készítés-
sel, nótakörök fellépéseivel és jó 
hangulattal várja a vendégeket.

Szerdahelyi-Bánó Irén

Cák
Az eső sem moshatta el a július 
23-án megrendezett Falunapot, 
az előkészületekbe is aktívan be-
kapcsolódott a falu közössége. A 
Kőszegi Kutyaiskola bemutató-
ja a zápor miatt elmaradt, de a 
kis kedvenceket simogathatták a 

gyermekek, volt részük élményfes-
tésen, arcfestésen és játszhattak a 
Hungarikum játékokkal. A helyi és 
a Kőszegfalváról érkezett főző csa-
patok finom ételekkel látták el a 
résztvevőket.  
A „Nagyi sütije” versenyben a fiata-
lokat is megszégyenítő lendülettel 
vettek részt a Paukovics Józsefné, 

Margit vezette Idősek Klubja tagjai. 
A nagymamák 14-féle sütemény-
nyel neveztek a versenybe. Hálás 
köszönet a rengeteg sütemény és 
tombolatárgy felajánlásért. Egyik 
csúcspont volt a táncoslábú cáki 
lányok és asszonyok fergeteges 
produkciója, amely „MaCák” né-
ven szórakoztatta a közönséget. A 

programokat színesítette Bujtás Er-
vin énekes zenész, Regős-Foki Ve-
ronika színművész, Nagy Jonathan 
bűvész és a White Tiger Akrobatikus 
Rock and Roll Club műsora, fellé-
pett a „DemFer” zenekar Demjén 
Ferenc népszerű dalaival, majd a 
zápor után felfrissült sátorban haj-
nalig tartott a bál.

VID
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Lukácsháza
 
Július 9-én tartott falunapon 
ismét megmutatkozott a helyi civi-
lek összetartása, a közösség ereje. 
Az előkészületek már pénteken el-
kezdődtek, amikor az önkéntesek, 
egyesületi tagok közel 200 kg húst, 
és egyéb alapanyagot dolgoztak 
fel. A falunapi előkészületekben 
a Gyöngyösmenti Nonprofit Kft 
dolgozói aktív szerepet vállaltak, 
a helyszín berendezésével, a sátor 
építéssel, a terület előkészítésével. 
A Közösségi Ház idén három tá-
bor helyszíne volt. Július 11 – 15-

ig  fúvós tábort szervezett Madár 
Ágnes az Ács Mihály AMI növen-
dékeinek. A tábort koncert zárta, 
melyet a helyiek is meghallgathat-
tak. Az aktív készülés mellett sok-
sok szabadidős program is helyett 
kapott. A gyerekek strandon jártak, 
kézműveskedtek, Komálovics Ottó-
val a Kilátónál fogatoztak, kemen-
cében langallót sütöttek. Ez a tábor 
hagyományteremtő szándékkal 
indult el.
Július 18 – 22-ig Kocsis Beatrix 
vezetésével 30 gyerek vett részt a 
kézműves táborban, ahol koron-
gozás, festés, batikolás, strandolás, 
számháborúzás volt a programok 

között. Csütörtökön az udvaron 
sátrakat állítottak a gyerekek, a 
szalonnasütés után  éjszakai bú-
jócska volt. A kevés alvás után egy 
túra indult pénteken, a Debreceni 
családi gazdasághoz megnézni 
Bambit, a szarvas fiút, Borbálát, a 
szamarat. A táborokban Közösségi 
Szolgálatos fiatalok, és önkéntes 
civilek segítettek. 
Július 25 – 29-ig Visnyovszky 
Gergő vezetésével a White Tiger 
akrobatikus rock and roll tánccso-
port táborozott. Új koreográfiával 
készülnek a fellépésekre és a ver-
senyekre, csapatépítő és fejlesztő 
játékokkal, edzésekkel telt a gyere-

kek hete. A táborokat Lukácsháza 
Község Önkormányzata támogatta.  
A Közösségi Házban működő 
Könyvtár bekapcsolódott a Könyv-
tár Mozi programba. Szeptembertől 
ingyenes filmvetítés lesz, a részle-
tekről Kocsis Beatrix ad felvilágo-
sítást. 
Augusztus 20-án ismét meg-
rendezésre kerül a Kilátónál, az 
Új Kenyér napi piknik, és főző-
verseny. A helyi főzőcsapatok, 
baráti társaságok jelentkezé-
sét a +36204145619-es tele-
fonszámon, vagy a lukacshaza.
kozossegihaz@gmail e-mail címen 
várják a szervezők.

Fafűtés
Gyöngyösfalu: A településen el-
kezdődtek a fejlesztések beruhá-
zásai. A vasúti csomópontban és a 
temető előtti útszakaszon a vízhá-
lózat és szennyvízcsatorna kiépíté-
se a terveknek megfelelően halad. 
A felmerült kellemetlenségekért 
megértésüket köszönöm!
Hosszú évek stabilitása után kis 
plébániánk megint új papot ka-
pott. Inzsöl Richárd atya (18.old) 
augusztus 6-án költözött be a plé-
bániaházba. Abban bízom, hogy a 

vidám közvetlen természete meg-
szólítja a híveket. Bokor Zoltán atya 
július 31-én tartotta búcsú miséjét. 
Erős hitet és kitartást kívánunk to-
vábbi munkájához. 
A templomtorony bádogozása 
augusztus második hetében meg-
kezdődött, a pala cseréje mellett, 
a tartószerkezet javítása is meg-
történik.
A sertéspestis terjedése miatt a 
település sertéstartóit össze kel-
lett írni. Az ő számukra a beteg-
ség terjedésével kapcsolatban 
majd tájékoztatást nyújtunk. Nagy 
öröm számomra, hogy a környék 

településeihez képest  a falura  a 
nagy számú állattartás a jellemző. 
A felmérés szerint birkát, kecskét 
tartanak a faluban, és több háznál 
baromfit. Az állattartás felelősség-
teljes feladat, de az önellátás egyik 
alapja a falusi élet szerves része.  
Az önkormányzat készül az eset-
leges energetikai vészhelyzetre, 
a Közösségi ház már fafűtéssel 
üzemel, és most a tornacsarnok 
fűtésének átalakítása is megtörté-
nik.  A beruházás tárgyi feltételeit 
Lukácsháza, mint társtulajdonos is 
támogatja, köszönet érte. A további 
megtakarítási lehetőségeken dol-

gozunk, mert a megnövekedett ter-
hek megnehezítik az önkormányzat 
működését. A Tolnay Sándor Általá-
nos Iskola idén is kibérelte a Köz-
ségi Ház kistermét, mert az új is-
kolabővítés még nem kezdődött el.
Ebben az évben is pályázatot nyúj-
tottunk be szociális tűzifára. Az 
eredmények ismeretében kiértesít-
jük a lakosságot. 
Augusztus utolsó szombatján a Li-
getben és a hegyen nyárzáró zenés 
estét tartunk, minden lakost szere-
tettel lát vendégül az önkormány-
zat.

Tóth Árpád

Falunap
Kőszegpaty: Július 30-án mire 
ébredek? Szakad az eső! Mi lesz a 
Falunappal? Mégis bográcsokban 
rotyogott a körömpörkölt és készí-
tették elő a vadpörkölt anyagát. Az 
önkormányzat a Kőszegpaty Jövő-
jéért Egyesülettel közösen tartotta 
a Közös Főzőnapot, amely délután 
Falunapként folytatódott. Az idén 
már nyolc csapat főzte az ételeket. 
Főzés közben biztatgattuk egy-
mást, hogy megáll az eső. Valóban 
13 órára kisütött a nap! Aztán mi, 
a főző csapatok vártuk az éhesen 
érkező látogatókat. Sokan megta-
lálták a fogukra valót. 
A falunap 14.00 órakor kezdődött. 
Májerhoffer Attila Polgármester 
Úr köszöntötte a megjelenteket! 
Külön Gyarmati Kálmán bácsit, 
aki mindig megtisztel bennünket 
a jelenlétével. Ezúttal Franciaor-
szágból hozott sálat ajándékba. 
Bogdán Lajosnak, közösségünkért 

végzett munkájáért, nyugdíjba vo-
nulása alkalmával aj ándékot adott 
a Polgármester Úr, aki örömmel 
számolt be az új falubusz beszer-
zéséről. Nagy szükség volt rá, hisz 
az elmúlt télen a havas úton a fa-
lubusz használhatatlanná vált. Vas 
Csaba András plébános megáldot-
ta az új falubuszt. 
Aztán következett Zumba a helyi 
lányok bemutatója, a Derű nép-
táncegyüttes fellépése, az Orfeum 
Operett musical társulat operett 

műsora, a Varnyú Country együttes 
előadása, Tűzoltóautó bemutató, 
majd kutyás bemutató szórakoz-
tatta a jelenlévőket. A gyermekek 
az ugráló várban, a homokozóban, 
a játszótéren szórakoztak. Hűsítő-
ként megérkezett a „fagyis” autó. 
Dégi István és párja frissen készí-
tette el a koktélokat, az alapanya-
gokat felajánlásokból biztosították. 
Gazdára talált a rengeteg tombo-
latárgy, majd Bakos Roland zené-
jére megkezdődött a bál. 

Köszönöm minden részvevőnek a 
jelenlétét, és mindenkinek a meg-
valósításban nyújtott segítségét. Jó 
volt látni a lelkesedést, a jó kedvet, 
a vidám arcokat!

Milos Lászlóné

Ólmod: A Bellovich-kápolna meg-
újulása után tartott rendezvényen 
dr. Németh László püspöki helynök 
misét mondott a kápolnánál, és 
megáldotta. A hívek gyalogme-
nettel haladtak  a községházára, az 
agapéra, majd a templomban az 
atya litánia keretében áldotta meg 
az 1722-ben épült Szent Márton-
templomot. Ezután kultúrműsorral 
folytatódott a program. 

Virágok
A Velemhez tartozó Szent Vid-ká-
polnában újra mondanak misét 
vasárnap délután négy órakor. 
Mindezt visszahozta a régi rend-
szerből Kőszegszerdahely plébáno-
sa, Loyd atya, a verbita rend tagja. 
A régi-új szokás nyáron indult el, 
a mostani tervek szerint tartanak 
misét a perenyeiek zarándoklatá-
ig. A templomot virággal díszítik 
az önkéntesek. Szombaton az út 
szélén lévő kannákba teszik bele a 
velemiek a kertjükben szedett virá-
got. Bármennyi is van, másnap a 
templom díszét szolgálja.
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Négy falu plébánosa augusztustól
Gyöngyösfalui plébániához tartozó 
falvaknak augusztus 1-jétől Inzsöl 
Richárd a plébánosa. A ludadi 
kápolnában tartott negyedik reg-
geli miséje után, augusztus 4-én 
beszélgettünk. Két nappal később 
költözött be az elmúlt évben felújí-
tott plébánia épületébe. Vasárnap a 
Szent Márton-templomban tartott 
miséje után először Ő ment ki a 
templomból, hogy az ajtónál kö-
szönthesse a híveket, és mindenki-
nek látni akarta az arcát.
– Az életem egy nyitott könyv, 
azt kérem a hívektől, hogy bátran 
szólítsanak meg, segítsenek az is-
merkedésben, építsük, munkáljuk 
együtt Isten országát – mondta 
augusztus 4-én a ludadi temp-
lomban. – Sokirányba is érdeklődő 
embernek tartom magamat, Vas-
keresztesen voltam önkéntes tűz-
oltó, énekkarok tagja. Mindenhol 
ott akarok lenni, az eddigi életem 
során végeztem családfa kutatá-
sokat, akár egy-egy keresztelőhöz 
vagy esküvőhöz kapcsolva. Öröm-
mel tettem, mert azt látom, hogy 
létezik az identitásvesztés, és azt 
is, mekkora örömet jelent az, ha a 
család tagjai megismernek valamit 
az ősök életéből. Végzek levéltári 
kutatásokat, a püspök atya kérése 

szerint tagja vagyok 
annak a csoportnak, 
amely az egyházme-
gye templomainak a 
történtét dolgozza fel.
– Talán a Szent Már-
ton-templomét is?
– Nem, de ismerem 
a történetét. A plébá-
nia és az itteni egy-
házi hagyományok, 
szokásokról keveset 
tudok. Tudom, hogy 
a hagyomány egy 
erős törvény, de több 
mindent szeretnék 
elkezdeni, és ezekbe erősen bevon-
ni a közösségeket, egyeztetve az 
igényekkel. Az egyházi életünk le-
gyen egyre erősebb, a jövőt jelentő 
ministránsok számomra fontosak, 
ugyanígy az óvodások, az iskolá-
sok hittanoktatása vagy a felnőttek 
számára tartott bibliai órák. Az egy-
házi életünk fontos részei legyenek 
a közös programok, a kirándulások, 
a túrák, mindaz, amit a közösségek 
szeretnének.
– Egyik ilyen volt a Szent Márton-
templom felújítása.
– Hálás vagyok elődeimnek, 
Porpáczy József és Bokor Zoltán 
atyáknak az egyházi ingatlanok 

felújításáért. Hálás vagyok, hogy a 
plébánia épülete teljesen korsze-
rű, felújított állapotban van. Külön 
köszönöm Balaton Tihamér egyház-
községi elnök úrnak, a Tanácsadó 
Testület minden tagjának, a köz-
ségek polgármestereinek, és mind-
azoknak, akik fáradoztak az egyházi 
ingatlanok karbantartásáért, és 
elkötelezetten, jó szívvel dolgoztak. 
Mindezzel segítették a plébániai kö-
zösségek életét. Kérem, és egyben 
számítok is a jövőbeni segítségükre!
– Mikor tudta meg a plébánosi 
megbízásának helyét?
– A Szentpéterfai Plébániához 
2016. január 1-jén érkeztem káp-

lánként, hat nemzetiségi falu lel-
kipásztori szolgálatát végeztem. 
A legfőbb állomáshelyem a Vas-
keresztesen lévő egykori plébánia 
épülete volt.  Váratlan nem volt az 
áthelyezés, de a helyszín meg az 
időpont igen. 2022. június 6-án 
volt a bérmálás Szentpéterfán, és 
akkor kérte a püspök atya a szemé-
lyes beszélgetést. Ott mondta el a 
szándékát, a kérésre azonnal igent 
mondtam. Jó szívvel, örömmel ér-
keztem, és szeretettel gondolok az 
elmúlt hét év nemzetiségi falvainak 
híveire. Kérték tőlem, hogy tovább-
ra is maradjak az önkéntes tűzoltó 
egyesület tagja.
Inzsöl Richárd plébános 1978-ban 
született, a fiatal korát Szelestén 
töltötte, édesanyja ma is ott él, 
édesapja 18 éve elhunyt. Az atya 
13 éves korában már kántorkodott. 
Szombathelyi középiskolásként az 
Egyházmegyei Fiúkollégium lakója 
volt. 2003. június 13-án Konkoly 
megyéspüspök szentelte premont-
rei szerzetesként pappá. 2005-ben 
Inzsöl Richárd kérte, hogy lehes-
sen a Szombathelyi Egyházmegye 
papja. A plébános megfogalmaz-
ta: „A bencés szerzetesekkel a 
ponnonhalmi éveim óta testvéri 
kapcsolatot ápolok. Lelkiségemet, 
az egyházról és világról alkotott 
képeimet nekik köszönhetem”. 

Kámán Z

Életben maradt
Kiss Tamás a lesújtott villámcsapás 
után az életben maradását ünne-
pelte augusztus második hetében, 
a 61. születésnapján. A Jézus Szí-
ve-templom melletti területre július 
23-én délután – mennydörgős, esős 
órák részeként – villám sújtott le, 
Tamás akkor és ott a munkáját vé-
gezte, amikor 15.58 órakor lecsa-
pott a villám. Abban a percben Kiss 
Tamás egy zárt műanyag dobozban 

volt, amely valójában egy konténer-
WC, annak a falazata a villám terje-
désének útját akadályozta. Tamás a 
fal kicsi nyílásain át látta a lakóko-
csiban, munkájának egyik állomás-
helyén a fényjelenséget, a lesújtott 
villámot. Akkor, ahogy augusztus 
5-én mondta, alig tudta felfogni a 
helyzetet, de amikor onnét kilépett, 
érezte, hogy ott a túlélés csodája 
történt meg. Nem volt senki a Fő té-

ren, de elvégezte a munkájával járó 
kötelességét, majd bement a Strucc 
Étterembe, ott sem volt áram, ki-
aludtak a számítógépek. Sebestyén 
József az étterem működtetője 
mondta Kiss Tamásnak, a mostan-
ra már közismertté vált mondatot: 
„Köszöntelek az élők sorában”. 
A mondatban rejlő tények erejét 

Kiss Tamás már percekkel korábban 
felismerte. Akkor este, a hét órakor 
kezdődő, orgonajáték nélküli misé-
re bement a templomba, és imával 
köszönte meg a segítséget. Eddigi 
életében nem ez volt az első eset, 
hogy imával mondott köszönetet az 
életben maradásért.

KZ

H
ITÉLET



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 1190 Ft 1290 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1800 Ft 1900 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1800 Ft 1900 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1800 Ft 1900 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1800 Ft 1900 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1850 Ft 1950 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1850 Ft 1950 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1850 Ft 1950 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1850 Ft 1950 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1850 Ft 1950 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1850 Ft 1950 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1890 Ft 1990 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1950 Ft 2050 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1950 Ft 2050 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 2050 Ft 2150 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! 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV.ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2022 . AUGUSZTUS  15 . 

20

A Rodler család története
A halottaktól nem kell félni 

A városban terjed a hír, miszerint 
a Lóránt Gyula utcában létesülő 
új temető építését a hatóság leál-
lította, amely nem más, mintegy 
hamis hír. Az építők a tervek sze-
rint dolgoznak, amit Vermes Csaba 
építésvezető is megerősített. Az új 
temető építése nagyon aktuális, 
hiszen a jelenlegi a túltelíettség 
határán van. Az építéshez szükség 
volt a 800 millió Ft kormányzati 
támogatásra.
A belvárosban lévő, 300 éves 
temető területe hét hold, az ott 
eltemetett elhunytak nyilván-
tartását betűrendben írták be a 
sírhelynyilvántartó-könyvbe. A 
könyv asztalméretű papírlapokból 
áll, az első bejegyzéseket 1900-
ban tették meg. Id. Kuntner Fe-
renc 1983-ban térképezte fel a 
temetőt, a pontosabb nyilvántar-
tások érdekében. 
A jelenleg felújítás alatt lévő 
kápolna 1747-ben épült meg a 
homlokzaton lévő évszám sze-
rint. Erről beszélt július 31-én 
Horváth Bálint a Temetkezési Kft. 
Kőszegi Kirendeltségének vezető-
je, aki 2020-ban kapta meg ezt a 
feladatot. Előtte 10 évig a temető 
irodájában adminisztrációs mun-
kát végzett. Beszélt arról, hogy a 
temetőben sok védett síremlék áll, 
ezek alapján a város történelme 
csaknem áttekinthető. Időnként a 
Hősök tornya alatt lévő táblán fel-
soroltak rokonai, vagy mások kere-
sik a temetőben az ősök sírhelyét. 
Hat fő látja el a kőszegi temető 
működését szolgáló feladatokat. 
Bálint elmondta sok segítséget 
kapnak – a feladatmegosztás okán 
is – a Városüzemeltetőtől. 
Horváth Bálint egy kétszáz éves 
– Rodler családhoz kötődő – tör-
ténelem egyik szereplője. Okkal 
lehet feltételezni, hogy nincs az 
országban még egy olyan család, 
akik a városuk temetőjét legalább 
kettőszáz éven át gondozták ge-
nerációkon keresztül. Elképesztő 
számadat egy alábecsült számítás 
szerint, hogy a Rodler család tagjai 
évszázadokon át legalább húsz-
ezer ember végső búcsúztatását 
készítették elő, abban részt vettek, 

gondozták a temetőt és annak kör-
nyezetét. Bálint apjára, nagyapjára 
hivatkozva mondta, hogy a koráb-
bi időkben a mostani sírok között 
az utak alatt is találtak emberi 
csontokat, valószínűleg a korábbi 
évszázadokban oda is temethettek 
halottakat. Bálint két éve vette át a 
kirendeltségvezető feladatkört, foly-
tatta az elhunyt édesapja, Horváth 
Zsolt 33 éven végzett munkáját.  

Horváth Zsolt a vezetői feladatot 
1987-ben vette át felesége, Rodler 
Ágota édesanyjától, Rodler István-
nétól Veri nénitől, aki 81 éves korá-
ban is tiszteletbeli munkatárs volt, 
amilyen csendesen dolgozott egy 
életén át, olyan csendesen tért át 
a végső nyugalomba. Ők ketten a 
férjével, Rodler István Domonkos-
sal ikonikus személyiségei lettek a 
kőszegi temető közelmúlti történe-
tének. Házasságot kötöttek 1957-
ben, két lányuk született: Veronika 
és Ágota. Domi bácsi gondnok, 
temetőőr, sírásó fizikai munkát is 
végzett 1948-tól. Amint a lánya 
elmondta, részt kellett vennie a 
hatósági boncolásokban, amit még 
a múlt század közepén a temető-
ben végeztek el. Domi bácsi, vagyis 
Rodler István Domonkos a temetői 
házban született, ami jelenleg iro-
daként működik. Az 1995-ös nyi-
latkozatában arról beszélt, nem fél 
a halottaktól, „ők már nem bán-
tanak senkit. Sajnos. Nem volt 
könnyű a halott ember látványát 
megszokni. Először, amikor 1953-

ban két kisgyermek a ’Barakban’ 
elégett, nekem kellett elmennem 
a halottakért. Én fektettem őket a 
koporsóba”. Számára nem munka 
volt a temetés, mert ÷Valakit elve-
szíteni borzasztó érzés. Tisztelet-
tel és kegyelettel kell a teendőket 
elvégezni”.
Domi bácsi 1996. novemberig dol-
gozott. Akkor még a Mindenszentek 
ünnepe, Halottak Napja megem-
lékezéseket a temetőben végzett 
munkájával segítette. A családta-
gok elmondása szerint Domi bácsi 
az 1990-es évek elején veje, Zsolt 
lelkére kötötte, hogy a kapubejá-

ratnál lévő, temetői ház mögötti, 
melletti területet sírhelyként csak 
végső esetben adja ki, mert egy 
katasztrófa, tömegbaleset esetén 
nem lesz szabad hely. Domi bácsi 
végső nyughelyére tért 1997. ja-
nuár 24-én, pontosan két évvel ké-
sőbb megtörtént Deutschlandsberg 
tragédiája. Akkor Horváth Zsolt a 
végső tiszteletadás feladataiból 
sokat vállalt magára, a munkáját 
megköszönte Básthy Tamás pol-
gármester. Ahogy a feleség, Rodler 
Ágota 2022. július 31-én elmond-
ta, Zsolt lelkén viselte minden el-
hunyt hozzátartozó terheit. Legjob-
ban akkor, ha gyermekek, fiatalok, 
ismerősök érkeztek meg a végső 
nyughelyükre. Ágota szavai szerint 
a család 1995-ig ott élt a temető 
bejáratánál lévő házban, és ott sok-
sok szomorúságot láttak, mégis élni 
kellett, ott töltötték a gyermekko-
rukat. A ház hátsó oldala gazdasági 
épület volt, ott tároltak különböző 
eszközöket, voltak csirkék, sokkal 
korábban még tehenek is. Az ál-
lattartás 1985-től megszűnt, csak 

eszköztároló lett az épület hátsó 
részéből, tíz év múlva a lakásból 
irodát alakítottak ki. Akkor szűnt 
meg a Strucc Étterem mellett, a je-
lenlegi Vanília üzlet helyén működő 
iroda. Az 1970-es évekig nem volt 
hűtő a temetőben, a lakóházakban 
elhunytakat Torda Sándor fuvaros 
vitte el a temetőbe egy fekete, hin-
tószerű lovaskocsival, amely aztán 
egy filmforgatáson is szerepelt. 
Ágota elmondta, hogy az 1990-es 
évek elején Gerhard Tietze kereste 
az édesapja, az egykori német ka-
tona sírját, Domi bácsi és Zsolt se-
gítségével megtalálta, az idős férfi 

több éven át eljött és lerótta 
kegyeletét az édesapja sírjánál.
A kőszegi temető az 1940-es 
évek végéig a katolikus egyház 
kezelésében volt. Székely Lász-
ló apátplébános 1940. február 
7. kelt feljegyzésében így írt 
Domi bácsi édesapjáról, Rodler 
Istvánról: „becsületes ember, 
munkáját jól végzi, tudása 
szinte nélkülözhetetlen a te-
metőben”. A második generá-
ciós István 1887-ben született, 
14 évesen kezdte el munkát a 
temetőben. Az I. világháborúban 
sérülést szenvedett, csererok-
kantként jött vissza Kőszegre. 
Ahogy Domi bácsi nyilatkozta, 

a világháborúban sok-sok halottat 
helyezett el tömegsírba. Jutott neki 
keményebb feladat is. Neki mondta 
1919. június 6-án a Szálasi-külö-
nítmény tisztje: „Rodler, takarítsa 
el ezeket a kutyákat”. Akkor gyil-
kolták meg a temetőben Hersics 
György velemi bírót és Waisbecker 
Jenő századost. Az emberiség elle-
ni tettet jelző mondatot Veri néni, 
Domi bácsi felesége adta tovább a 
családnak, ők ezt soha nem felejtik. 
Ágota szerint Domi bácsi csendben 
dolgozott, alig mondott valamit a 
gyermekeknek, az utódoknak. Biz-
tosan tudta: miért.
A Rodler családfa kutatása az 
1800-as évek elején született 
Rodler Istvánról is beszél, az ő 
gyermekei a mostani temetői ház-
ban születtek. Tisztázatlan okok mi-
att ő egy ideig a zsidó temetőben, 
az akkor még meglévő házban la-
kott. Ezzel együtt lehet számolni a 
Rodler család temető gondozásával 
töltött kétszáz évéről.
Az összeállítást készítette:

Kámán Z
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Palástos Madonna
Két évvel ezelőtt, 2020. augusztus 
11-én a Kálvária utcában, a szo-
ciális otthon előtti parkban felállí-
tott Palástos Madonna táblaképet 
Norbert atya áldotta meg. Azóta 
Szövényi Zsolt alkotása a zarándo-
kok indulása pontja. Így történt ez 
idén is, június 22-én, amikor 30 fő 
elindult a Sándor atya által celeb-
rált mise után Máriazellbe. Akkor is 
évszázados hagyományt folytattak, 
első, „újrakezdett” magyar zarán-
doklat először 1994-ben indult 
útnak. (A horvátok zarándoklata 
az Ausztriában élő nemzetiséggel 
közösen 1984-ben.) Egy évvel ké-
sőbbi útjukon elhelyezték a zarán-
doklat emlékét a Gschedl-hágón, 
amit a köznyelv Siratónak nevez. A 
kicsi kápolnát tartó oszlopon rög-
zítették: Kőszeg 110 km, Máriacell 
30 km. A kicsi kápolna őrizte éve-
ken át a tűzzománccal készült Má-
ria-domborművet, amely a későbbi 
utak során megállóhelyként várta 
a zarándokokat. A domborművet 
az időjárás megviselte, töredezett, 
majd darabokban hozták haza, a 
kápolna üresen maradt. Az elmúlt 
év végén Weigl Zsuzsa és Schneider 
Katalin kérése volt Szövényi Zsolt 
felé, hogy készítse el a Kálvária ut-
cában lévő Palástos Madonna kicsi 
változatát, amely szolgálja majd a 
zarándok utakat. Az ízig-vérig kő-
szegi és keresztény Szövényi Zsolt 
idén tavasszal bejelentette, hogy 
elkészült az alkotás. 
Június 22-én elindult a zarándok 
csoport, vitték magukkal a Palás-
tos Madonna kicsi változatát, a 
kereszt-, és zászlóvivő után a har-
madik személy hátán lévő táská-
ban vitte Szövényi Zsolt alkotását. 
A Madonna „szemével követve, 
segítette” a zarándokok útját. A 
hátitáskát Nagy Csaba készségesen 
alakította át úgy, hogy az nyitott, 
védett, szállítható legyen.
Amikor odaértek a Gschedl-hágón 
lévő Síratóhoz, rövid időre elhe-
lyezték a kicsi Kápolnában. A vég-
cél ennél több volt és ismeretlen, 
csak azt tudták a zarándokok biz-
tosan – ahogy ezt augusztus 2-án 
Petkovits Sándor és Schneider Ka-
talin elmondta – a kicsi Palástos 
Madonnát Máriazellben meg kell 
áldani a misét mondó atyának.  Ez 

a négynapos zarán-
dokút azért is volt 
különleges, mert a 
Mária Rádió napon-
ta többször adott 
tudósítást. Ennek 
szervezője, intézője 
volt dr. Szabó Tamás 
a rádió alapító elnö-
ke. Az adások a napi 
aktualitásokon kívül 
arról szóltak: miként 
történt 1994-ben a 
zarándoklatok újrain-
dítása. 
És arról is, hogy 
Máriazellben a Csor-
nán lévő Premont-
rei Rend szerzetese, István atya 
megáldotta a zarándokok Palástos 
Madonnáját. Az atya három éve, 
nyaranta ott teljesít szolgálatot, de 
azóta ez volt első – csoportnak tar-
tott – magyar nyelvű miséje.  
A negyedi zarándoknap estéjén 
négy kisbusszal indult haza a har-
mincfős csoport. Egyik a kísérő, 
amit Milos Márton vezetett haza-
felé is, a felesége, Ági vállalta a 
zarándokok igényeinek a kiszolgá-
lását. Petkovits Sándor köszönetét 
kifejezve elmondta, hogy nagy se-
gítséget kaptak az önkormányzat-
tól, mert ingyenesen átadtak egy 
kisbuszt a hazautazás érdekében. 
Ezt a járművet a Poropatich család 
egyik tagja vezette, és a másik két 
kisbuszt is, amit a család segítség-
ként adott át a zarándokoknak. 
Mindezeknek eredményeként min-
den zarándok a felajánlása szerint 
megtett út után hazaért.
A kicsi Palástos Madonna táblakép 
jövőbeni felhasználásáról még nem 
érkezett meg a zarándokoknak a 
sugallat. Többféle is lehet. Egyik, 
hogy elhelyezik a Gschedl-hágónál 
lévő oszlopos kápolnában. A másik: 
mindig magukkal viszik, ahogy ezt 
teszik a zászlóval és a kereszttel. A 
harmadik: van egy hely, egy múze-
um Máriazellben, ahol a zarándo-
kok el tudnak helyezni, leltárba ve-
tetni egy-egy emléktárgyat. Ennek 
lajstroma örökéletű, megtalálható 
lesz évszázadok múlva is.
Szövényi Zsolt a június 22-én in-
dult zarándokoknak átadott a 
saját történelmi adathalmazából 

egy 1739. május 20-án keltezett 
városbírói előterjesztést. A városi 
jegyzőkönyv rögzíti, hogy „Szvetics 
József Kőszeg városbírája „mi-
vel Budán és Nyitra vármegyé-
ben az döghalál pusztít”, ezért 
1739. május 20-án több rendel-
kezést is hozott. A rendelkezések 
5. pontjában: „Azt ajánlja, hogy 
Máriacellbe processzió menjen 
egy képet csináltassanak, mint 
fogadalmi ajándékot a város ne-
vében.” Egy későbbi határozatában 
azt is előírta, hogy minden pápista 

családból egy-egy személy vegyen 
részt a zarándoklaton.
A zarándokok keresik ennek a dön-
tésnek a megvalósult tényeit.
Szövényi Zsolt, aki egy hársfa-
tömbből kifaragta a kicsi Palástos 
Madonnát, kérdésünkre így fogal-
mazott: „A fogadalmi ajándékok 
az adott történelmi korszak tör-
ténései vagy eseményei miatt 
a hálaadásról vagy valamiben 
a segítség kéréséről is szólnak. 
S ma 2022-ben a Szűz Anyá-
nak egyaránt adhatunk hálát a 
pusztító covid járvány enyhülé-
séért, és kérhetünk közbenjárást 
a szenvedést hozó háború befe-
jezéséért”.
Szövényi Zsolt átgondolta az em-
lékdombormű faragását. Foga-
dalmi jelkép hátoldalán Ferenc 

pápa imáját rögzítette, amit az 
orosz – ukrán háború befejezésért 
mondott: ÷Te, földi a mennyek-
ben, vezesd vissza a világot az 
isteni harmóniához!” Mindezt 
azért tette Szövényi Zsolt, mert: 
÷A járványban és a háborúban 
egyaránt megfeledkeztünk a 
Teremtő szándékáról, a világ el-
vesztette, megbontotta a Teremtő 
isteni rendjét. Ezzel a szándékkal 
adtam át a zarándokoknak a fa-
ragványt”. 

Kámán Z
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Erasmus+ egy kívülálló szemével
 Külsős segítőként belecsöppentem 
számomra egy teljesen új világba, 
a Jurisich Miklós Gimnázium öt 
országot érintő diákprojektjébe, 
amelynek utolsó találkozója au-
gusztus 08-tól zajlott Kőszegen.
Egy új világ bontakozott ki, kez-
detben szkeptikus voltam amiatt, 
hogy ez a sok munka, befektetés 
megéri-e. A válaszom: mindenkép-
pen igen, de az eredményt később 
lehet realizálni.  Jó volt látni a más 
kultúrákból érkező gyerekeket, azt, 
hogyan dolgoznak együtt, hogyan 
szövődnek barátságok, hogyan 
lehet integrálni öt ország diákjait 
és tanárait. A téma volt az egész-

séges életmódra 
való nevelés, így a 
professzionális sport 
egészségre való ha-
tása, a táplálkozás 
és a megelőzés fon-
tossága, a mentális 
egészség fenntartá-
sa. A májusi mad-
ridi, majd a júniusi 
olaszországi talál-
kozó utáni első hetet 
eltöltöttem szlovéni-
ai testvérvárosunk-
ban, Skofja Lokában, majd később 
Kolozsváron a másodikat a gimná-
zium diákjaival. Az élmény különle-

ges volt. A rengeteg munka mellett, 
amit a diákok, és a kísérő tanárok 
elvégeztek, maradt idő kirándulá-

sokra, városnézésre. Felfedezéseink 
helyszíne volt többek között: Tordai 

sóbánya, olimpiai síugrópálya 
Planicén, Piran tengerpartja. Jó 
volt látni, hogyan ötvözték a mo-
dern kor vívmányait, az emberi 
fizikumot próbára tevő kirándu-
lásokkal, sétákkal.
Azt gondolom: ha tíz év múlva 
egy spanyol diák Magyarorszá-
gon jár, felveszi a kapcsolatot 
valamelyik magyar partnerével, 
ez lehet a barátságon túl egy 
munkakapcsolat is. A diáktalál-
kozók meggyőztek arról, hogy a 
felbolydult, kicsit őrült világban, 
ezek a projektek a béke, és ösz-

szetartozás szigetei, ami szerintem 
Európa jövőjét is jelenti.

 Mestyák Richárd 

Rajzoltak a Szabóhegyen
Németh János művész-tanár úr 
rajzszakkörének tagja, Kőfalvi Etel-
ka javaslata alapján a nyári szünet-
ben bemutattuk a gyermekeknek 
a Szabóhegy kincseit és szépségét. 
A Szabóhegyért Közösen Egyesület 
vezetősége a tag ötletét támogatta, 
és öt alkalommal kaptak lehetősé-
get a gyermekek a délelőtti foglal-
kozásra. A rajzolás és festés a gyer-
mekek számára különös élményt 
nyújtott a szabadban a jó levegőn. 

A túrázással, a mozgás örömével 
összekapcsolva figyelhették meg a 
természetet, annak szín és forma 
gazdagságát. Ugyanakkor ez lehe-
tőséget is nyújt felhívni a figyelmet 
a természet szeretetére és annak 
megóvására. Játékos formákkal, 
színekkel, variációkkal az önálló 
gondolkodás, kreativitás volt a cél. 
Az is, hogy a gyermekek ismerjék 
meg a szabóhegyi tornapálya útvo-
nalát, a gyalogos utak szépségét, a 

hegyoldal gazdag nö-
vény- és állatvilágát, a 
termésektől a gyümöl-
csökig, a bogaraktól a 
mókusokig. A felújított 
szerpentin és a Szabó-
hegyért Közösen Egye-
sület kisháza helyet 
adott a találkozások-
nak. Augusztus 2-án 
már három foglalkozás 
megtörtént.  A kis csa-
pat a Sziklakaréj festői 
környezetében a rajzo-
 lás és festés élményét 
élték át a Szabóhegyen.

55 év 
Eltelt 55 év, elérkezett az érettségi 
találkozónk ideje, július 16-án, a 
kőszegi Jurisich Miklós Gimnázi-
umban.

Első angolos osztály volt a miénk, 
utunk az E osztály első emeleti 
termébe vezetett, ahol felidéztük 
emlékeinket drága tanárainkról, és 
szomorúan gondoltunk osztálytársa-
inkra, akik már nem lehetnek közöt-
tünk. Az év elején küldtünk meghívót 

Németh Sándor osztályfőnökünknek, 
de sajnos őt is elvesztettük négy hó-
nappal ezelőtt. A társakra emlékezve 
idéztük fel emlékeinket, beszámol-
tunk arról is, mi történt velünk utolsó 
találkozásunk óta. Sajnos, néhány 
társunk nem tudott részt venni az 
összejövetelen; Gyöngyi, Kati, Anikó, 

Erzsi, Marika, Lajos, Hajni, rátok is 
szeretettel gondoltunk. Az eszme-
cserét Eszti osztálytársunk napfényes 
kiskertjében folytattuk, az est tört 
fényében ígéretet tettünk arra, hogy 
jövőre újra együtt egészségben, 
meghittségben találkozunk.

Hegyvári I. Edit
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Organizatorska ekipa ÷Dana sela” u Prisiki

Hrenovica, lepanj i vrtanj
Na Prisiki na „Danu sela” već tradicionalno 
(po šesti put) su dostala važnost hrvatska jila: 
hrenovica s mjesom, lepanj bučom i sirenjem 
ili makom, kot i vrtanj. U organizaciji Seoske 
samouprave, Hrvatke samouprave i Zbirke sa-
kralne umjetnosti Hrvata u Madjarskoj šikane 
ženske ruke i čvrste, muške ruke pekle i kuhale 
su cijelo dopodne da na objed budu gotova jila 
i kolači. U tri kotli su Prisičani kuhali perkelt od 
divlje svinje, lukindroska ekipa je mišala „gais-
burger marsch”, kruh s kvasom su misili Čepre-

žani, a Plajgorci su doprimili 
dalmatinske ukuse s čevapi i 
pljeskavicom. Prisičke žene su 
rasukale zajdeno tjesto, i na-
punjevale su je bučom + sirom 
i bučom +makom. Plele su se 
kosice iz tjesta za vrtanj, ča je 
pak Kristijan Kelemen pometal 
va peć. Hrenovicu i skuhano 
mjeso su doprimili iz Židana, 
ča su u tamošnjem Staračkom 
domu židanske žene skupa 
spravile. Dica pod peljanjem 
Nore Pantos Kulcsar pod ša-
torom su  bastljala, farbala. Na 

podne se je pojavilo i sunce, tako da su ljudi 
pod vedrim nebom uživali hrvatska jila, naravno 
i pila. Otpodne 30. julija su zanimljivi programi 
još čekali ljude na prisički „Dan sela”, u najvećoj 
suradnji sa susjedskimi seli. Organizatorska eki-
pa: načelnik sela Gyula Orban, članica hrvatske 
samoprave Edit Kelemen, peljačica Kulturnoga 
doma Eszter Kirizs Koósz i predsjednik hrvatske 
samouprave Pavle Nickl su uspješno skupa do-
primili ov cijelodnevni program.
Július utolsó hétvégéjén tartották Peresznyén 
a Falunapot, melynek hagyományőrző gaszt-
ronómiai jellegét főleg a hrenovica (zsem-
lyés-tormás köret), a lepények és a kalinkó 
adja. Egyéb inycsiklandó ennivalók, valamint  
kulturális, zenés programok gazdagították a 
falunap eseményeit.

Marija Fülöp Huljev

Napunjuju se lepnji s bučom i makom

Dili se hrenovica s mjesom

Musical in der Balog Schule: Tausend Farben hat die Welt

A nyelvtanulás lehet élmény is…
Közeleg a szeptember. Jól teszik a diákok, ha 
nem csak arra koncentrálnak, hogy a jövő évben 
milyen megpróbáltatások várnak rájuk, hanem 
kicsit visszatekintenek azokra a pillanatokra is, 
amelyek megszínesítették az elmúlt tanévet. Ta-
lán így könnyebb az iskolakezdés. Ilyen színes 
élmény volt a Kőszegi Béri Balog Ádám Álta-
lános Iskola 4.a osztályos tanulóinak  német 
nyelvű zenés színdarabja. A 1000 Farben hat 
die Welt (Ezerszínű a világ) című művet Dorothe 
Schröder és Rita Mölders írta, zenéjét Reinhard 
Horn szerezte. Köszönjük a kiadónak (Kontakte 
Musikverlag), hogy lehetővé tette számunk-

ra ezt a különleges „nyelvtanulási módszert”, 
ahol ének és mozgás kíséretében gyakoroltuk a 
német nyelvet. Büszke vagyok tanítványaimra, 
hogy iskolai teendőik mellett vállalták a plusz 
munkát, szerintem nem bánták meg. Hiszen ez 
olyan élmény, amire talán nyugdíjas korukban is 
emlékezni fognak. Külön köszönöm Láng-Hor-
váth Rita kolleganőmnek az énekek betanítását 
és Nacsa-Németh Szilvia osztályfőnöknek a 
sok-sok segítséget. Ezer színű a világ, próbál-
juk a szépet, a jót körülöttünk meglátni, s azt 
értékelni.  

Kolarich Edina
Fénykép: Dr. Szárnyas István

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszön-
tötte a város szépkorú lakóit születésnapjuk 
alkalmából: Kieser Rolf Friedrichet (99 éves)
Hauer Jánosné Prédli Irént (93 éves), Venyegei 
Ferencné Dröszler Idát (92 éves), Beczők Jenő 
Józsefet (93 éves), Dr. Tóth Sándorné Jenkei Teo-
dóra Margitot (91éves), és Vasvári Ernőné Tangl 
Franciskát (92 éves).
A városvezető személyesen köszöntötte Ráduly 
Frigyesné Bonya Annát, valamint Fülöp Lajosné 
Dési Máriát 90. születésnapjuk alkalmából.
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Mága Zoltán – Sebestyén Ernő – Gráf Zsuzsanna
Július 15-én a Jézus Szíve-temp-
lomban tartott jótékonyági kon-
certet Mága Zoltán Liszt-díjas 
hegedűvész. A templom zsúfolásig 
megtelt, a varázslatos koncert tisz-
teletbeli művészvendége volt a Kő-
szegen élő Sebestyén Ernő világhí-
rű hegedűművész, koncertmester, a 
Müncheni Zeneművészeti Egyetem 
korábbi tanszékvezető professzora. 
A két hegedűművész között a tisz-
telet, az ismeretség egy évtizednél 
hosszabb időszakra nyúlik vissza.  
Mága Zoltán kérte fel a közös ze-
nélésre a professzor urat, amit már 
korábban többször is megtett. A 
művészek eljátszották J. S. Bach 
d-moll kettősversenyének első té-
telét, amely két szólóhegedűre és 
zenekarra írt barokk remekmű. Az 
előadást a közönség állva tapsolta, 
amit a koncertmester, tanszékve-
zető köszönettel fogadott a 82. 
születésnapja előtt néhány nappal. 
Egyedi probléma miatt a terv nem 
valósulhatott meg, hogy Mága Zol-
tán azzal a hegedűvel zenélhessen, 
amit a kiváló kőszegi származású 
hangszerkészítő mester, Szatmári 
Gábor készített. Sebestyén Ernő 

a koncert után arról beszélt, hogy 
Mága Zoltán kiváló hegedűművész, 
akit világszerte elismernek, szemé-
lyisége a közönség számára meg-
nyerő, jótékonysági tevékenysége 
kimagasló. Ezideig több mint száz 
ilyen célú koncertet tartott. A kő-
szegi adományok végösszege 640 
ezer Ft és 120 Euró volt, a temp-
lom perselyében elhelyezett és ott 
bejelentett adomány (473.300 Ft 
és 110 Euro), mert még a temp-
lomi koncert után többen adomá-

nyoztak. A 20.00 órakor kezdődött 
koncert házigazdája dr. Perger Gyu-
la plébános volt, hiszen a Szombat-
helyi Egyházmegyei Karitász által 
megvalósított jótékonysági koncert  
Kárpátaljáról menekült gyermekek 
megsegítését szolgálta. A város 
plébánosa tisztelettel és szeretet-
tel köszöntötte Mága Zoltán Liszt 
Ferenc díjas hegedűművészt, és 
felidézte szavait:
„Azért választottam a templo-
mokat a koncertek helyszínéül, 

mert Isten háza mindenki előtt 
nyitva áll, kezdeményezés csak 
úgy teljesedhet ki igazán, ha az 
egy hídépítő szerepet is betölt.”  
Majd a város plébánosa úgy fogal-
mazott, hogy „Mága Zoltán zené-
jével evangéliumot hirdet, hirdeti 
az emberi élet fontosságát és 
szépségét”.
A koncerten szólistaként közre-
működött a jelenleg a New York-i 
Juilliard Egyetemen tanuló ifj. Mága 
Zoltán, aki Pablo de Sarasate: Be-
vezetés és tarantella című nehéz 
darabját játszotta el virtuóz módon. 
Mindezt hallgatta Gráf Zsuzsan-
na karnagy, Kőszeg díszpolgára, 
az Angelica Leánykar vezetője, aki 
a Liszt Ferenc Zeneakadémián a 
rendkívüli tehetségek képzés ke-
retében három évig tanította ifjabb 
Mága Zoltánt.
A koncerteseményen felszólalt 
Pammer István, az Európai Borlova-
gok Magyarországi Rendjének elnöke. 
Köszönetet mondott a fellépő művé-
szeknek Básthy Béla polgármester, 
aki kiemelte és megköszönte az ado-
mányok nagy összegét.

KZ

Találkozás 
Harro Pirch kiállítása 
Rendhagyó „Találkozás”-ra in-
vitálta a közönséget a Kősze-
gi Művészeti Egyesület (KME) 
augusztus 4-én, Harro Pirch 
kiállításmegnyitóján. A válogatott 
képek kapcsán azokra a „találko-
zásokra” is gondolhatunk, amelyek 
során a nagyközönség  megtekint-
heti a festményeket. Erre utalt Pó-
cza Zoltán igazgató, amikor üdvö-
zölte a megjelenteket, és elmondta, 
hogy a Jurisics várban nagyon 
sokan látják a kiállított alkotáso-
kat. Arra invitált, hogy vigyék hírét 
az eseménynek. A város vezetése 
nevében Terplán Zoltán alpolgár-
mester szólt. Méltatta a KME te-
vékenységét. Az Ostromnapok 
rendezvényeihez kapcsolódva arról 
is beszélt, hogy „ezen a hétvégén 
a művészet és a történelem na-
gyon-nagyon emelkedett szimbi-
ózisban áll egymással.” 

Dr. Lőrincz Zoltán egyesületi elnök 
kalauzolta a közönséget. Harro 
Pirch osztrák festőművészről el-
mondta, hogy az alapító tagok közé 
tartozik. (Ötvenkét éve szervezi az 
Unterrabnitzi /Alsórámós/ festő-
heteket. A KME tizenhét esztendeje 
alakult.) Jelen kiállításával nem 
először jelentkezik városunkban. 
Ezúttal, a képei által, egy kisebb 
európai kirándulás részesei lehe-

tünk, melyet Lőrincz Zoltán egye-
sületi elnök vezetett. 
A lovagterem kiállítóterén körbeha-
ladva Olaszországból indulhatunk, 
és Spanyolországon/Andalúzián át 
érkezhetünk Magyarországra. „Itt a 
síkban történő gondolkodásmód, a 
színvilág megváltozása kicsit már 
másról mesél” – mondta az elnök. 
A fő falfelületet az expresszív szín-
világ, a bikaviadalok és a flamenkó 

hangulata hatja át. Felfedezhetők a 
kvatrocsentó és a konstruktívizmus 
jelei is. A szemközti falon a hazai 
táj (Burgenland) virágos vonulatai 
jelennek meg. A pasztellképek a 
lágyság az egymásba olvadó szí-
nek segítségével reagálnak Harro 
Pirch burgenlandi hovatartozására, 
a haza és a vidék gondolatkörében 
elfoglalt helyére.

TáF.



 XXXV.ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2022 . AUGUSZTUS  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

25

A kőszegi színész: Varga Ádám
Varga Ádám színész Kőszegen 
töltötte gyermekkorát születése 
után a harmadik naptól. A Jurisich 
Gimnáziumban érettségizett 2009-
ben. Nyilatkozataiban önmagáról 
kőszegiként beszél, így az interne-
ten elérhető adatok szerint Kősze-
gen született. A nagyszülei itt él-
nek a városban, szülei elköltöztek. 
Tavasszal Keszei Balázs igazgató 
kérésére a diákhéten előadást tar-
tott a színészetről a diákoknak. A 
Várszínházban 2020-ban a Túlélő 
monodrámát adta elő, 2019-ben a 
Rózsavölgyi Szalon produkciójában 
a Diplomácia darabban láthatta a 
közönség. Az idei évben a Kőszegi 
Várszínház működésének 40. év-
fordulóján felolvasószínház kere-
tében újra színre vitték Páskándi 
Géza: Az ígéret ostroma, avagy 
félhold és telihold című darabot. 
Abban Zaim, a janicsár szerepét 
játszotta el Varga Ádám. Az előadás 
kezdetén, amikor Csiby Gergely 
rendező bemutatta a színészeket, 
az ő neve elhangzásakor taps csat-
tant fel a nézőtérről. A július 17-én 
tartott színházi produkció jelképez-
te az alapítók iránti tiszteletet, akik 
közül többen ott ültek a lovagte-
remben. A kérdéseinket akkor nem, 
de július 22-én feltettük a kőszegi 
színésznek.
– Mennyire elfoglalt Ön? 
– Nagyon – kaptuk a választ, 
amit többször is nevetve megis-
mételt. – Hosszasan egyeztettük 
a gimnazistáknak tartott előadás 
időpontját is. Nyáron nincs min-
den nap előadásom, tegnap Mis-
kolcon volt egy koncertem. Az ezt 
megelőző napokban a Balatonon 
voltam, de ott sem tudtam mara-
déktalanul pihenni, szöveget ta-
nultam, gyakoroltam a dalokat  a 
koncertre. Évközben hat különböző 
színházban játszom, tizenegy a re-
pertoáron lévő előadásaim száma. 
Túl vagyok a Játékszínben tartott 
Szakonyi Károly: Adáshiba című 
darab bemutatóján. Egy színdarab 
próbafolyamata hat-nyolc hétig 
tart.   Mindehhez hozzájönnek még 
a forgatások. Augusztus közepétől 
lesz külföldön egy tartósabb elfog-
laltságom. Istennek hála, és leko-
pogom, nagyon elfoglalt vagyok.  
– Július 17-én az évfordulón 

Zaim, a janicsár szere-
pét játszotta. Mekkora 
színészi feladat volt ez 
a felolvasószínház ke-
retében. Negyven évvel 
ezelőtt Oszter Sándor 
személyesítette meg a 
kettős életet élő törö-
köt, aki magyar gyer-
mek volt. 
– Egy felolvasószínházi 
bemutató nem igényel 
heteken keresztül tartó 
próbákat, az előadáson 
nem volt díszlet, csu-
pán néhány széket és 
emelvényt használtunk, 
a bemutató tisztelet 
volt azok iránt, akik 40 
évvel ezelőtt létrehozták az ős-
bemutatót. Igaz, kevés próbánk 
volt és olvastuk a szöveget, de ez 
nem rótt ránk kisebb felelősséget. 
Egy színésznek a felolvasószín-
ház keretében is meg kell találnia 
az általa megszólaltatott szerep 
motivációját, szándékait. Egy-egy 
darab szövegét alapvetően gyor-
san megtanulom, aztán szeretem 
elhagyni a szövegkönyvet. Zavar 
az, ha olvasnom kell, és nem a 
partnert figyelem. Ez jelen eset-
ben extra koncentrációt igényelt. A 
felolvasószínháznak Csiby Gergely 
rendező adott egy sajátos formát, 
nem csupán ültünk a székeken és 
olvastuk a szöveget, hanem hasz-
náltuk a teret, Gergely volt a nar-
rátor és zenékkel, ritmusjátékokkal 
tette még gazdagabbá az előadást. 
Lélekemelő érzés volt ismét a lo-
vagteremben színpadra lépni, azért 
is, mert kőszegiként hazatérhettem, 
éppúgy, mint a darabban Zaim, 
akit elraboltak, töröknek nevel-
tek, és visszahoztak janicsárként, 
de bizalmat egyik oldalon sem 
kapott. Vívódott, kihez tartozzon, 
vágyódott vissza a szülőföldjére.  
Persze engem mindig mérhetetlen 
szeretettel várnak haza a Várszín-
házba Pócza Zoltánék.
– A színpadon Benedek, a vetély-
társ azt mondta Önnek, Zaimnak: 
÷nem neked való ez a világ, ezért 
csak menj el”. Ön, mint Zaim az 
egyik mondatában úgy fogalma-
zott: ÷újra magyar akartam lenni, 
de nem hagyják”.  

– A törököknél nem bíznak benne, 
mert janicsár, de szeretné megérez-
ni, hogy sajátjai visszafogadják-e? 
Mindezt Szeréna fogalmazza meg 
a legpontosabban: „olyan, mint a 
küszöb, se kinn se benn”. Zaim 
végül inkább visszatér janicsárnak, 
mert jobban fáj az, amikor a saját 
anyánk taszít el.  Zaimot rendkívül 
izgalmas szerepnek tartom, egyszer 
szívesen eljátszanám egy hagyo-
mányos színházi bemutató keretein 
belül is, talán egy következő évfor-
dulón.
– Az Ön életpályája, nyilatkozatai 
szerint is kőszegi színész, olyan 
ember, aki vállal extra, veszélyes 
feladatokat. Ezt tette a Tanár 
című tévésorozatban is.
– Ez abszolút így van, engem 
megtalálnak a deviáns szerepek, 
a szélsőséges karakterek. Élvezem 
a kaszkadőri feladatokat is igény-
lő szerepeket, a fizikai kihívásokat, 
egy-egy komoly verekedést meg-
csinálni a filmben, vagy ha le kell 
ugrani valahonnét, autóval szágul-
dozni. A filmforgatásokon ezeket a 
napokat várom legjobban.
– Milyen biztonsági elemeket 
építenek be a felvételekbe a fil-
mesek?
– Maximális a biztonság. Ha úgy 
ítéli meg a gyártás, hogy a jelenet-
ben a szereplőt sérülés érheti, mert 
az kaszkadőri szakértelmet kíván, 
akkor dublőrt alkalmaznak.  Ha egy 
sérülés miatt kiesik egy fontos sze-
replő, akkor súlyos károkat szen-
ved a forgatási menetrend, vagy a 

teljes film. Én azért mindig jelzem, 
hogy szeretném az adott jelenetet 
megcsinálni. Korábban az HBO-on 
futó A besúgó című sorozat fősze-
replője, Váradi Gergely szerette 
volna saját maga megcsinálni azt 
a jelenetet, amikor elüti egy taxi, 
de ezt természetesen a producerek 
nem engedték.
– Hogyan jutott Ön a sikeres té-
vésorozatban szerephez?
– A filmekhez a színész kiválasztá-
sa castingon történik, kap egy vagy 
több jelenetet a filmből, ezekből 
felkészül, de a szerep odaadásáról 
a döntés hónapokig is elhúzódhat. 
A besúgó esetében nálam nem 
így történt, mert már a kezdetek-
től benne voltam a projektben. Öt 
évvel ezelőtt Szentgyörgyi Bálint-
tal, aki kreátora volt a sorozatnak, 
találkoztam egy vendéglátóhelyen, 
és akkor én ott nagyon elememben 
voltam. Megjegyezte ezt a figurát, 
egy évvel később rám írta a film-
ben szereplő Máté karakterét, majd 
elkészítettük nulla pénzből az első 
epizódot. Bálint ezzel besétált a 
HBO-hoz, tavaly leforgattuk, és 
idén bemutatták az első évadot.
– Hogyan tudott felkészülni a 
filmben bemutatott 80-as évekre?
– Sokat olvastam róla, és utána 
jártam az akkori eseményeknek, de 
a kort a forgatás berendezett hely-
színei jelenítik meg. A szerepem 
arra volt hivatott, hogy behozza a 
nyugathoz kapcsolódó változásnak 
az előszelét. Máté igazi seftes csá-
vó, aki bármit be tud szerezni, és 
mindenből üzletet csinál. 
– Ön forgat filmet és színházban 
színpadra lép. Melyik áll Önhöz 
közelebb?
– Nehezen tudok különbséget 
tenni. A film teljesen más színészi 
eszközöket igényel, mint a színház. 
Én mindkettőben szeretek meg-
mártózni.
– A kettő között, előtt, mellett 
ott van a párja, Mercédesz, akit 
nagymamája gyűrűjével jegyzett 
el. A sok feladat mellett számára 
is jut idő?
– Mindent elkövetek, hogy minél 
több minőségi időt tudjunk együtt 
tölteni, a fellépéseimre rendszerint 
elkísér. Most is az Ő családjánál 
vagyunk. Odafigyelek arra, hogy 
Ő ne legyen az én elfoglaltságaim 
károsultja. 

Kámán Zoltán
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„Szaporodó nyári színjátszóhelye-
ink sorában a Kőszegi Várszínház 
a helyszín és a vendéglátó város 
adottságait tekintve könnyen ál-
landóvá lehetne” – írta negyven 
esztendővel ezelőtt a Film Színház 
Muzsika az alakuló kőszegi teát-
rumról.  
A lehetőség valósággá érett. A 
várszínház különösen gazdag prog-
rammal ünnepelte a negyvenedik 
évfordulóját. A nyári műsorfolyam 
középp ontjában a tíz napig tar-
tó Szín-Játék Színházi Fesztivál 
szerepelt, amely a Szentivánéji 
álom bemutatójával kezdődött. Ez 
alkalommal köszöntötte a várszín-
ház munkatársait és a közönséget 
Básthy Béla polgármester. Ugyan-
csak tiszteletét fejezte ki Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke. A Vas Megyei Önkormány-

zat Közgyűlésének negyvenéves 
jubileumi elismerő oklevelét, Pócza 
Zoltán betegsége miatt, Gelencsér 
Ildikó vette át. 
Fő „attrakciónak” számított a vár-
színház születésnapján, a július 
17-én előadott, 1982-es ősbemu-
tató olvasószínházi felidézése. Ily 
módon elevenítették fel Páskándi 
Géza Az ígéret ostroma, avagy 
félhold és telihold című törté-
nelmi drámáját. (Rendezte: Csiby 
Gergely.) Két nappal később pedig 
láthattuk a Szénakutyák (írta és 
rendezte: Göttinger Pál) című vár-
színházi saját darabot.
Kiemelt program volt, a Kőszegen 
működő interdiszciplináris tudás-
központtal, a Felsőbbfokú Tanulmá-
nyok Intézetével közösen rendezett 
szakmai konferencia, ahol a sza-
bad tér szabadságának elméleti és 

gyakorlati kérdéseivel 
is foglalkoztak. A július 
15-e és 24-e közötti na-
pokban külön figyelmet 
kaptak a Zwingerben 
megrendezett gyermek-
programok. A kínálat 
kedveskedett ügyességi 
játékkal, felhővadászat-
tal, a Mesebolt Báb-
színház, a Kultkikötő 
Produkció, a Magyar 
Népmese Színház és 
a Marica Bábszínhá-
za előadásaival, és a 
kedvelt bütyköldével. A 
várszínház színészeivel 

minden napra jutott egy-egy dél-
utáni mese is. 
A színház „ünnepi kezdeményezé-
sei” közül az egyik, talán a legjelen-
tősebb, hogy a Kőszegi Várszínház 
megalapította a Hollósi Frigyes-dí-
jat, amelyet a közönség választása 
alapján ítéltek oda, és a Szentiván-
éji álom egyik szereplője kaphatta 
meg. Legtöbben a Pukk figuráját 
alaktó Takács Katalinra szavaztak. 
Elsőként ő vehette át az elismerést, 
amit Hollósi Frigyes lánya, Hollósi 
Kata és Pócza Zoltán színházigaz-
gató adott át.
A fesztivál utolsó előadása Dan-
te: Pokol című Orlai Produkciója 
volt, de a várszínházi esték csak 
augusztus 3-án, Gergye Krisztián 
performanszával zárultak, mely-
ben szerepet kapott az a negyven 
Gergye-festmény is, amit negyven 
napig sütött a nap, vert az eső… 
szimbolizálva az elmúlt négy évtized 

emlékeinek feledésbe merülését. Az 
emlékállítás eszköze a mozgókép is. 
Az elmúlással dacolva a negyven 
esztendő egyes mozzanatait filmen 
is feldolgozzák. (Az alkotók: tech-
nikai munkatárs: Dömötör Katalin, 
zeneszerző: Kiss Dávid; légi felvéte-
lek: Wolf Ferenc, operatőr, szerkesz-
tő, vágó: Kaczmarski Ágnes.) Az 
összeállításban a Kőszegi Várszín-
ház életében fontos szerepet be-
töltő személyek közül huszonegyen 
emlékeznek vissza. Színészek, ren-
dezők, munkatársak szólalnak meg. 
„Barátságos taps, ha lesz, Pukk 
majd mindent helyre tesz”, hallhat-
tuk a – közönségdíjas – főszereplő 
tündértől, a Szentivánéji álom leg-
végén. Az elégedett taps megvolt, 
és többünkben az az érzés (remény) 
is, hogy egy ilyen szezon után tény-
leg minden a helyére kerül a szín-
padon és a (nagy)világban is.

TáF.

Pukk mindent helyre tesz

Interjú Hegedűs D. Géza tanárral, színész-rendezővel 
A Kőszegi Várszínház 40. évfordu-
lóján vitték színre Shakespeare: 
Szentivánéji álom című darabját. 
A nagyszínpadon hat alkalommal 
láthatta a közönség, a bemutatóig 
több váratlan esemény is történt. 
A fiatal rendező, Dicső Dániel be-
tegsége miatt Hegedűs D. Géza 
vette át a rendezést. Július 21-én, a 
negyedik előadás után tettük fel a 
kérdéseinket a színész-rendezőnek, 
aki színészként 50. évét tölti a bu-
dapesti Vígszínházban, a 2022/23-
as évadban.
– Amikor a darabban visszatért 
az álomból a valóságba, akkor 

azt mondta ÷egészen különös 
álomban volt részem”. Amikor 
felkérték Tompor Miklós szerepé-
re, érezte akkor, hogy ebből több 
is lesz?
– Az életem része ötven éve a 
színészet, 37 éve nevelek színész 
hallgatókat és harminc éve – mi-
után visszaültem az iskolapadba –, 
szereztem a rendezői diplomát. Az 
egyetemen, ahogyan haladunk a 
mesterség lépcsőfokain, a színész-
hallgatóknak találkozniuk kell olyan 
klasszikus szerzőkkel, akik csúcstel-
jesítményt hoztak létre a drámatör-
ténetben. Shakespeare műveivel, a 

Szentivánéji álom-mal rendszerint 
foglalkozunk. A művet alaposan is-
merem. Erős gondolataim vannak 
a szövegből kiolvasható különböző 
emberi viszonyokról, arról, aho-
gyan felépül a darab, és kiemelten 
érdekelt az adrenalintól duzzadó, 
nagy energiájú, bolondos Tompor 
Miklós szerepe. Ő, az egyik mes-
terember, túltelített önbizalmával 
tragikomikus alak, privát életünk-
ben is találkozhatunk ilyen típusú 
emberrel, aki mindent és minden-
kinél jobban tud. Tompor alakjából 
ismerőssé válik az is, amikor valaki 
kiszolgáltatott, abszurd helyzetbe 

kerül. Egyszerre szánjuk és mulat-
ságosnak is tartjuk. Amikor a gya-
nútlan ember ezen az ismeretlen 
világon egyszer átmegy, akkor az 
ott tapasztaltakból valamit bevall 
magának, valamit meg eltemet.  És 
ez titok marad. De nem is ember 
az, akinek nincsenek titkai. És ott 
van még a tudatalattink, amelynek 
mélyén őseink többezeréves, krea-
tív megoldásgyűjteménye sűrűsö-
dik, amit nem tudunk szabályozni, 
és a számunkra addig ismeretlen, 
szélsőséges, drámai pillanatokban, 
olyan cselekvésekre inspirál, amit a 
szocializációnk, szerzett kultúránk 

Waskovics Andrea és Tóth Zsófia a Szentivánéji álom előadásán

Takács Katalin Pukk szerepében
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a Shakespeare-mű bemutató előadásáról
sem tud megakadályozni. Szaba-
don megteszünk olyasmit, amit 
máskor nem vállalnánk fel, meg-
őrizzük titokként, és gazdagabbak 
leszünk általa, vagy anélkül, hogy 
felcimkéznénk, bevalljuk valame-
lyik művészi munkánkban. És igaz 
ez bármelyik művészeti ágra, hogy 
az alkotó embert nem lehet rajta-
kapni: mitől olyan az az alak, mitől 
olyan színgazdag az a festmény, 
mitől olyan felkavaróan érzéki az 
a szöveg, amit létrehoztak. Talán ez 
az embert érintő személyesség je-
lenik meg az általam életre keltett 
Tompor Miklós szerepében is, az, 
hogy már én is viselkedtem úgy, 
ahogyan ő, és talán voltam már 
olyan helyzetben, hogy szamarat 
csináltak belőlem is, vagy én vi-
selkedtem csacsi módon. A szemé-
lyesség hitelesíti azt a fiktív helyze-
tet, amit az író leírt. Bennünk van 
minden, amit bárki bármikor leírt.
– Az is benne volt Önben, hogy 
egyszer Kőszegen színre lép?
– Ami foglalkoztat, az mindig 
szembe jön velem. Megtalálják az 
embert azok a feladatok, amivel 
találkoznia kell. 
– Kőszegen történt rendezés is 
megtalálta Önt?
– Gyakorló rendező vagyok. Csak 
egy példa: a Pesti Színházban, az 
általam rendezett „A dzsungel 
könyve” című előadás már túl van 
az 1300. előadáson. Levehetetlen a 
műsorról, huszonhét éve. A „Szent-
ivánéji álom” rendezését, a fiatal 
rendező kollégám betegsége okán 
kellett átvennem. Hétfőn, június 
20-án kezdtünk az olvasópróbá-
val, kedden volt visszaolvasó pró-
ba, és négy nap rendelkező próba 
után, Dicső Dániel rendező jelezte, 
hogy beteg, és nem lesz energiája 
a feladathoz. Egy éjszakai gondol-
kodás után, vasárnap reggel már 
rendezőként én vezettem a pró-
bákat. A pompás színész kollégák 
és csodálatos alkotótársak – ren-
dező-asszisztens, díszlettervező, 
jelmeztervező, zeneszerző, drama-
turg, szcenikus, hangmérnök, vilá-
gítástervező, súgó, ügyelő, kellékes, 
fodrász, öltöztető – odaadó mun-
kája meghozta gyümölcsét, a pre-
mierre minőségi előadást tudtunk 
létrehozni. A közönség minden este 

imádja, mind a hat előadásra, min-
den jegy elkelt. Nagy dolog, hogy 
esténként, teltház előtt, 500 em-
bernek játszhatunk. Érezzük, hogy 
itt Kőszegen, szeretnek bennünket. 
Az előadás kritikai visszhangja is 
erős akusztikájú: az országos napi- 
és hetilapok, színházi szakportálok 
szakírói, kritikusai egyöntetűen 
elismerően írnak az előadásról, a 
színész kollégák alakításairól, az 
alkotóművésztársak munkájáról. 
Amikor nem vagyok a színpadon, 
hátul a lépcsőn hallgatom az elő-

adást, hogyan jön létre a közönség-
gel az együttműködés. Figyelem ezt 
az érzelmi hullámvasutat, amely 
egyik pillanatban a komédia han-
gos jókedvébe repít, majd mélybe 
zuhantat: a szerelmi vívódás re-
ménytelen, égető poklába, hogy 
aztán, a legköltőibb pillanatoktól 
meghatódva, már az emberi szép-
ség kápráztató, szívmelengető pil-
lanatait élhessük át. Shakespeare 
zsenije, lépten-nyomon megmutat-
ja, hogy a jó, hogyan válhat rosz-
szá, és hogy a rossz, hogyan válhat 
jóvá. Mindezek a mi, személyes vá-
lasztásaink, döntéseink függvényei, 
következményei.
– A színházi előadáson, a da-
rabon belül volt egy másik, egy 
belső színdarab is. Abban a 
színészek, a mesteremberek, a 
tehetségtelenséget mutatták be 
tehetségesen. Nemcsak ott és 
akkor voltak a Shakespeare-mű 
előadásában színészi képessége-
ket bemutató jelenetek.
– A színészi tehetségtelenséget a 

színpadon, csak a felkészült, tehet-
séges színészek tudják jól megmu-
tatni. Ez volt az egyik örömöm a 
rendezésben, a másik, hogy hány-
féle ízű, karakterű, formátumú szí-
nészt láthatott a közönség. Mind-
emellett komoly munkabarátság 
alakult ki a láthatatlan alkotótár-
sakkal is. Ők – a láthatók és lát-
hatatlanok –, valamennyien nem-
zedékük legjobbjai, megszállott 
színházcsinálók. Vállukon cipelik a 
színházukat, Kőszegen, Szombat-
helyen, Győrben, Kaposvárott, Pé-

csett, Zalaegerszegen, Budapesten. 
Csak megerősödött a hitem, hogy-
ha ilyen kvalitások éltetik a magyar 
színházművészetet, akkor itt van 
jövője a művészi munkánknak.
– Merő álomról is szólt a darab, 
mert Ön álmodni Tompor Miklós 
szerepének átvételekor erről a si-
kerről? A visszajelzések alapján 
biztosan lehet sikerről beszélni.
– Hevesi Sándor mondta: a színész 
egyetlen betétje a tehetség. Ami-

kor elkezdi a próbafolyamatot egy 
tehetséges alkotócsapat, annyit 
tudunk a leendő előadásról, amit 
a szerző leírt és kódolva elrejtett a 
darabja szövegében. Nincsen leírva 
semmi más: például, hogy milyen 
legyen a díszlet, milyen ruhát vi-
seljenek a szereplők, vagy legyen-e 
kísérőzene, milyen kellékei legye-
nek a szereplőknek, legyenek-e bú-
torok, ma játszódjon-e a történet, 
vagy esetleg a jövőben, hogy a lé-
lek bugyrait milyen merészséggel, 
szabadsággal, milyen mélységig 
tárjuk fel, hogy a hierarchikus világ 
szociológiája milyen minőségben 
jelenjen meg formailag, viselke-
désben, nyelvileg, és az álom vagy 
a valóság terei hogy mutatódjanak 
meg, no meg az átmenet, az átjár-
hatóság e két világ között. 
A próbák során mindig folyamat-
ban gondolkodunk, pillanatról, 
pillanatra, sohasem végeredmény-
ben. A próbák kezdetén elindulunk 
egy úton – mint, mondjuk annak-
idején Columbus Kristóf, Indiába 
– és az út végén felfedezzük a mi 
Amerikánkat. Szóval, csak azt aka-
rom mondani, hogy a próbák kez-
detén soha nem tudható, mi lesz a 
végeredmény, és a próbák alatt is 
csak sejteni véljük. De, ha sok te-
hetséges művész odaadó, kreatív, 
fantáziadús munkája összeadó-
dik, biztos, hogy felfedezünk egy 
újabb ’földrészt’, ahogy tette ezt 
Columbus, amikor Indiába készült.  
Most is ez történt. Az biztos, hogy 
ilyen Szentivánéji álom nem volt 
és nem lesz. Az én rendezői irányí-
tásommal, ezt az előadást, csak ez 
az alkotói csapat tudta létrehozni. 
Köszönet a lehetőségért a Pócza 
Zoltán által vezetett Kőszegi Vár-
színháznak.

Kámán Z 

Hegedűs D. Géza Tompor Miklós szerepében
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Programajánló
augusztus 18. 20.00 Jézus Szíve Templom Hírét zengje orgona és 

harsona - Ruppert István - orgona és Lugosi Róbert 
- harsona koncertje

augusztus 20.  20.00 Főtéri Zenés Esték - Kvarc Együttes
augusztus 21. 18.00 Főtéri Zenés Esték - Paris Gitano

augusztus 28.  15.00 KÖSZHÁZ - Történelmi Emlékülés a Kőszegi 
Polgári Kaszinó szervezésében

augusztus 28.  17.00 Jurisics vár külső udvara - Ostrom megemlé-
kezés és bajtársi találkozó

szeptember 10. Jurisics-vár – Vasi Vándorok Jurisics teljesítménytúrák
szeptember 10. ÍROTTKŐ VÁNDORLÁS - Nemzetközi teljesítmény-

túra a Kőszegi-hegység körül (Natúrpark)
szeptember 11.  História Futás 

2022. augusztus 21. 17 óra
Kőszeg, Kiss J. u. 31.

EGYMI főépület 3. emelet 
A belépés ingyenes.

Zsinagógák hete Kőszegen
az FTI-iASK szervezésében

2022. AUGUSZTUS 28. (vasárnap)
15.00 óra „Egy kőszegi sikertörténet: a Schey család” című kiállítás meg-

nyitója. A kiállítást megnyitja: Miszlivetz Ferenc főigazgató (FTI-iASK).
 Közreműködik: Mizsei Zoltán zenei kutató (FTI-iASK), Sebestyén Ernő 

hegedűművész, Söptei Imre levéltárvezető, kutató (FTI-iASK).
16.00 óra Kerekasztal-beszélgetés a „Zsinagógák múltja, jelene és 

jövője Magyarországon” címmel. 
18.00 óra  Szalonzene a Festetics Palotában (Kőszeg, Chernel u.  12.)
 Sebestyén Ernő (hegedű) és Bognár Ferenc (zongora).
2022. AUGUSZTUS 29. (hétfő)
Vezetett látogatás minden egész órában a zsinagógában 10 és 14 óra között 
14.30 óra „Zsidó emlékek Kőszegen” – vezetett séta a zsidótemető 

megtekintésével (Mátay Mónika történész és Gürtler Katalin régész)
16.30 óra Könyvbemutató
 Szántóné Balázs Edit: Pannon értékek nyomában. A körmendi zsidó 

közösség.
18.00 óra Előadás „A zsidó élet terei” címmel
 Előadó: Szántóné Balázs Edit vezető kutató, (FTI-iASK).



 XXXV.ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2022 . AUGUSZTUS  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

29

 Boksz: Ostrom Kupa

14. alkalommal rendezték meg az Ostrom Napok keretében az Ostrom 
Kupa nemzetközi ökölvívó gálát. Hét ország 264 ökölvívója, két ringben 
130 mérkőzést vívott. A hazai versenyzők közül Gombai Dominik (serdü-
lő 50 kg) válogató mérkőzést vívott meg a Serdülő Európa bajnokságon 
való részvételért, magabiztos bunyóval győzött. Pesti József (serdülő 50 
kg) nagy csatában maradt alul. Buza Rafael (ifjúsági 63,5 kg) és Jankó 
Krisztián (elit/felnőtt 71 kg) kétszer is szorítóba lépett. Egyik mérkőzésü-
kön sem találtak legyőzőre. Németh Dóra (serdülő 51 kg) a második me-
netben döntő fölénnyel győzött. Hámori Luca (női elit 60 kg) két izgalmas, 
lendületes bemutató mérkőzésen mutatta meg tudását a kőszegieknek. 
A szervezőket elégedettséggel töltötte el, hogy a már hagyományos gála 
ilyen népszerű. Az ország minden tájáról és a környező országokból érkező 
versenyzők izgalmas, kemény mérkőzésekkel szórakoztatták a közönséget. 
Az összefogás erejéről is újra tanúbizonyságot adott a rendezvény: a kihe-
lyezett urnában 262 ezer forint gyűlt össze Major Benedek gyógyulásának 
támogatására.
A Fitt-Boksz ÖE augusztus végén újabb rendezvénnyel emlékezik meg a 
történelmi hősökről és népszerűsíti a testmozgást sportolást. Augusztus 
26-27-én a 4. Mozdulj Kőszeg keretében sportági bemutatókat (Ugrókö-
tél, karate, cselgáncs, kick-boksz), hadászati és hagyományőrző program, 
testnevelés óra Erdei (Madár) Zsolt ökölvívó világbajnokkal. A Várvédő 
Jótékonysági Futás újra lehetőséget ad Major Benedek segítésére. Közre-
működnek a Be-Jó tűztáncosai és az Ataru Taiko dobegyüttes.

Fitt-Boxosok a nyárban
A nyári szünet ellenére is gazdag a programja a Fitt-Boksz versenyzőinek. 
Gombai Dominik a serdülőválogatott tagjaként a Gyergyó Open Nem-
zetközi Tornán lépett szorítóba. Keményen harcolt, voltak szép találatai, de 
igazán nem talált fogást ellenfelén. A mérkőzést román ellenfele nyerte.
Buza Rafael is Gyergyószentmiklóson járt. Az ifjúsági válogatott tagjaként 
edzőtáborozott.
Szombathelyen az I. Kajdi János Ökölvívó Versenyen (7.12.) négyen kép-
viselték a Fitt-Boxot. Pesti József és Rába Noémi győztek, Németh Dóra 
vereséget szenvedett, Jankó Krisztián bemutató mérkőzést vívott.
Vecsésen (7.17.) ugyancsak négy kőszegi lépett szorítóba. Az Üllő Vezér 
Kupán Pesti József (serdülő 52 kg) mérkőzésén az ellenfél rutinja döntött. 
Rába Noémi (junior női 52 kg) kicsit bealudt az elején, de később fö-
lénybe került, s ha osztott pontozással is, de hozta a mérkőzést. Kiss Áron 
(junior 60 kg) bokszából a dinamika hiányzott, ellenfele döntő fölénnyel 
győzött. Németh Dóra (serdülő női 51 kg) bemutató mérkőzésen próbálta 
ki tudását. 

Kőszeg, 2022.08.26 – 08.27. 
08.26. Péntek:

- 16.00 órai kezdéssel sportági bemutatók
(Jump Plus-ugráló kötél, Budoka Shotokan Karate Do-karate, Hala-
dás VSE-cselgáncs, kick-box)
- 18.00 órától Jurisics Ökölvívó Kupa 
- 20.30-tól Be-Jó Tűztánc

08.27. Szombat:
- 10.00 órától hadászati és hagyományőrző bemutató, mobil vár-
ostrom gyerekeknek
- 10.30 órától testnevelésóra és közös bemelegítés Erdei Zsolt, fél-
nehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó világbajnokkal
- 11.00  órai harangszóra Ostrom Várvédő Jótékonysági Futás. 
A futóknak a nagyobb lendületet az Ataru Taiko Ütőegyüttes adja. 
- 11.20-tól Kvízjáték apró ajándékokért.

Labdarúgó öregfiúk: Figyelem!
A KŐSZEGI SPORT EGYESÜLET labdarúgó öregfiúk csoportja
2022. szeptember 9-én, pénteken rendezi meg hagyományos 

éves találkozóját, amelyre szeretettel meghívunk!
PROGRAM:
16.30 koszorúzás a kőszegi temetőben
17.00 baráti beszélgetés Kaltenecker Lajos kertjében, 
 Kőszeg, Vízmű u. 6. (hozzájárulás a helyszínen a szo- 
 kásos módon)
KÉRJÜK, a részvételi szándékodat szeptember 5-ig jelezd.
Tel: +36/30/531-0759 vagy: +36/30/395-3192
A Szervező Bizottság nevében sporttársi üdvözlettel:

Wimmer László

Múzeum és Könyvtár hírei
Meghosszabbítottuk a „Műtárgymesék” beadási határidejét 2022. szep-
tember 16-ig. A pályamunkákat a programszervezes@kvmkl.hu e-mail 
címre várjuk! A felhívás teljes szövege megtekinthető az intézmény Facebook 
oldalán. További információkért kérjük a fenti e-mail címen érdeklődjenek!
A könyvtár nyitvatartása szeptember 1-től: 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
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A Pannon Egyetem Kőszeg Kampusz és
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete meghívja Önt

MÁRKA ZSUZSANNA
(Columbia Egyetem)

„Véletlen egybeesés, vagy valódi kozmikus esemény”
előadására

Helyszín: Napostető, Borterasz. Kőszeg, Poncichterek utca
Időpont: 2022. augusztus 22. Hétfő 18.00 óra
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Nyári sporttábor
Idén is sikert ara-
tott a Lóránt FC 
nyári sporttábora. 
Július utolsó he-
tében 115 fiatal 
töltött egy hetet a 
reggel 8-tól dél-
után 4-ig teljes 
ellátást biztosító 
programban. 48-
an az atlétikát, 
a többiek a focit 
választották sport-

águknak. A tábor sikeréért 25-30-an – edzők, segítők – dolgoztak na-
ponta. Az edzéseken túl az Illés Akadémia, a Sugár úti Atlétika Centrum 
meglátogatása a sportélményeket növelte. A programok felsorolása sem 
könnyű: gokart, Dottó, paintball, focis darts, játékos vetélkedő, Szabó he-
gyi és Csónakátó tavi kirándulás, lékai fürdőzés, habpartis csúszdapark, 
ugrálóvár, tábortűz szülők-gyerekek focimeccs. Szinte hihetetlen, hogy 
mindez belefért a hetes programba. Az éhes sereg jól tartásáról az Arany 
Strucc, a Bécsikapu, a Garabonciás, a Pizza Pellegrini és a Kani Büfé gon-
doskodott. A tábor bevallott célja: minél több gyereket megnyerni a rend-
szeres sportolásnak. Felsős ovis kortól várják hétfőn, szerdán, pénteken 
a focizni vágyókat (Információ: Őri Gábor +36-20/610-6890), kedden, 
csütörtökön az atlétika iránt érdeklődőket (Információ: Kiricsi Berill +36-
20/249-4188.). Az érdeklődők a Kőszegi Foci, Kőszegi Atlétika facebook 
oldalakon is tájákozódhatnak. 
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águknak. A tábor sikeréért 25-30-an – edzők, segítők – dolgoztak na-

Labdarúgás: Kezdődik a bajnokság
Őri Gábort Hani Tibor kérdezte

– Kérem, értékelje a tavalyi bajnokságot a saját szemszögéből. 
– Nehéz éven vagyunk túl, de a minimális célt teljesítettük. A csapat lé-
nyegében nagyon simán kiharcolta a bennmaradást a megyei I. osztály-
ban. A jó áprilisi teljesítménynek és a tabella első felében található csapa-
tok elleni bravúr eredményeknek köszönhetően az utolsó fordulókra nem 
maradtak izgalmak. Ezekre a sikerekre méltán vagyunk büszkék. A játéko-
sok ezeken a mérkőzéseken komoly munkát végeztek és nagy energiákat 
mozgósítottak. Csapatként működtek. Fájó viszont, hogy a velünk azonos 
vagy papíron gyengébb képességű csapatok ellen nem vagy kevésbé ment 
a játék. Sok pontot hullajtottunk el.
Edzői hitvallásom szerint szerettem volna, ha a csapat uralja és irányítja a 
mérkőzéseket. Ez a játékstílus viszont megköveteli a kevés hibát a meg-
fontolt türelmes játékot. Ugyanakkor a csapatok ezen a szinten többnyire 
az ellenfelek hibáiból nyerik a mérkőzéseket. Így volt ez egész évben: aki 
dominálni akarta a meccset, de sokat hibázott, az vesztett. A foci egyik 
közhelye sajnos igaz: Az ellenfél játékát könnyebb elrontani, mint a sajátot 
felépíteni. A mezőny színvonalát és a saját lehetőséginket nézve a 11. hely, 
a bennmaradás elérése erőn felüli teljesítmény volt. Oldalakat tudnék róla 
mesélni egy kávészünet nem lenne rá elég.
A szabadtéri bajnokság mellett nem szabad elfeledkezni futsal csapatunk 
történelmi sikeréről sem. 5 éves fennállása során eddigi legjobb helyezé-
sét érve el a tabella második helyén végzett.
– Milyen (jelentős) változások vannak a csapatnál? Mik a célkitűzé-
sek a 2022-23-as bajnokságban?
– Sajnos annyira jelentős változások történtek, hogy a vezetőségnek 
komoly döntést kellett meghoznia. Bár csapatunk kiharcolta a benn-
maradást a megyei első osztályban, visszalépett az első osztálytól és a 
következő szezonban a körzeti bajnokságban indul. A felnőtt és ifjúsági 
csapat létszáma annyira lecsökkent, hogy a legmagasabb megyei soro-
zatot felelőségteljesen nem lehetett vállalni. Az utánpótlás csapatainkat 
nem érinti a visszalépés. U16-U14-U13 korosztály a megyei bajnoksá-
gokban indul. Komoly előrelépés, hogy az U15-ös csapatunk az MLSZ 
regionális bajnokságába nevezhetett. U11-U9-U7 korosztályunk a Bozsik 
programban fog szerepelni. Minden maradó játékosunknak tudunk játék-
lehetőséget biztosítani vagy az utánpótlás korosztályokban vagy a felnőtt 
csapatunkban.
Futsal csapatunkat a szövetség felkérte az NB2-be indulásra. A lehetőség-
gel nem kívántunk élni továbbra is az NB3-ba neveztünk. 
– Hogyan alakul a csapat összetétele?
– A felnőtt csapat kerete még nem végleges. A kitartó játékosok mel-
lett vannak „nagy öreg” visszatérők. Nem vitás, az öregfiuk érzés átjárja 
a csapatot. Tisztelettel tartozom feléjük, jöttek az első hívó szóra, segítő 
szándékkal. Célunk minél előbb visszajutni a képességeinknek és lehető-
séginknek megfelelő szintre. A fiatalok minél magasabb színtű versenyez-
tetése, új generáció kinevelése. Kőszeg nem marad első csapat nélkül. A 
fiatalok lendületét ötvözve a rutinnal, szeretnénk gólgazdag közönségszó-
rakoztató mérkőzésekkel kiszolgálni támogató kedves szurkolóinkat.
Érkezők: Kovács Szabolcs (Kőszegfalva), Korényi Rudolf, Kovács András 
(Répcevis), Juhász Botond (Sopronkövesd). Várható érkező: Szolyák Tibor 
(Ausztria). Az U19 csapatból csatlakozók: Tóth Dominik, Horváth Levente, 
Németh Ádám Ede, Göngyösi András, Krug Ádám, Balogh Martin, Kolarich 
György, Kolarich Vilmos,
Távozók: Fehér Dániel NB I-es profi futsal szerződést kapott (átmenetileg 
felhagy a nagypályás futballal), Rákhely Martin (Szepetnek, Zala megye 
I.), Molnár Csaba (Söpte, megye I.) Szűcs Norbert, Csuka Levente (Lu-
kácsháza, megye II.), Abért Dávid, Németh Olivér (Bozsok, megye II.), 
Kelemen Péter (Kőszegfalva, megye III.), Németh Marcell (HVSE U19), 
Horváth Máté (Lurkó U19), Prán Adrián, Prán Dominik, Kovács Dominik, 

Szabella Olivér, Seper Noé, Maitz Gergő Ausztria legalsó osztályaiba után-
pótlás vagy felnőtt csapatokhoz. Márton Gergő és Csák Dominik még nem 
tudja, hol folytatja.
– Hogyan zajlott a bajnoki felkészülés?
– Heti két edzéssel egy edzőmérkőzéssel készültünk. Az SVSE ellen leját-
szott hazai edzőmérkőzésen kikaptunk 9:0-ra. Ekkor még úgy volt, hogy 
megyei első osztályban indulunk. A súlyos vereség több játékost megvi-
selt. Úgy érezték ez nekik nem motiváció. Sorra adták fel és igazoltak át, 
többségében alacsonyabb osztályokba. Ezután újra terveztük a felkészü-
lést már a körzeti bajnoksághoz igazítva. Két edzőmérkőzésen mindkétszer 
Kőszegszerdahelyt győztük le 4:1, 6:5-re, már az új csapat kialakítását 
figyelembe véve.
– Mikor kezdődnek a tétmérkőzések?
– A Halmosi Zoltán Megyei Kupában az első akadályt sikerrel vettük. A 
bajnokság rajtja Bucsu ellen augusztus 13-án, hazai pályán. 

Kőszegi továbbjutás a kupában
Az átalakult Lóránt FC sok fiatallal, s néhány tapasztalt, idősebb játé-
kossal vágott neki a szezon első tétmeccsének. A Halmosi Zoltán Megyei 
Kupában, Gyöngyösfalun a szoros első félidő után a második játékrészben 
biztossá tették a továbbjutást. A csapatban két 15 éves fiatal – Juhász 
Botond és Kolarich Vilmos – is pályára lépett

Eredmény: Halmosi Zoltán Megyei Kupa 1. kör: Gyöngyösfalu SE-
Kőszegi LFC 1:5  (1:2) gólok: Németh Márk (2) Kovács András, Kovács 
Szabolcs, Korényi Rudolf.

Idén is az első körben búcsúzott a Kőszegfalvi SE a Halmosi Zoltán Ku-
pától. A 70. percben kiállítás miatt emberelőnybe is kerülő, megyei I-es 
Répcelak nem adott esélyt. Nyolc góljukat egyenlően osztották el a két 
félidő között.

Eredmény: Halmosi Zoltán Megyei Kupa 1. kör: Kőszegfalvi SE 0:8 (0:4).
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Triatlon: Európa Kupa
Július 16-17-én Tiszaújvárosban triatlon Felnőtt és Junior Európa Kupát 
és Utánpótlás Gálát rendeztek. Négy fiú és egy lány képviselte a kőszegi 
klubot junior korcsoportban, Medvegy Nóra a felnőtt női mezőnyben raj-
tolt. A selejtező fordulóból, a várakozásoknak megfelelően, Hóbor Zalán 
jutott tovább. Csoprtjából első helyen lépett tovább, s a döntőben is kivá-
lóan teljesített: a dobogó harmadik fokára állhatott. Zalán jó úszás után 
a hazai pályán versenyző, Kovács Gyulával a mezőny élén jött ki a vízből. 

Tenisz: Bajnoki ezüst
A Kőszegi SE tenisz csapata 2020-ban a város sporttörténetének kiemel-
kedő sikerét érte el: A csapatbajnokság legmagasabb osztályában a do-
bogó harmadik fokára állhattak. Idén ezt a sikert is sikerült felülmúlniuk. 
Döntőbe jutottak a Szuper Ligában. A címvédő győriek ellen a döntőben 
sem volt ellenszerük, de az ezüstérem gyönyörűen csillog. 
A Kőszegi SE a szezon nyitányaként Siófokon (07.04.) rendkívül fontos 
mérkőzést nyert. Ezzel a szoros győzelemmel megalapozták a felsőházba 
jutást. A címvédő győriek ugyan Kőszegen (07.06.) is érvényesítették a 
papírformát, de az újonc Halas (07.07.) 6:1-es legyőzésével hazai pályán 
nyitották meg az utat a legjobb négy közé. Biztossá vált, hogy az előző 
kiírásban a kiesés elkerüléséért játszó KSE 15. szuperligás szezonjában 
nagyobb célokat tűzhet maga elé.
Budapesten, a Nemzeti Edzésközpontban a másik ág győztese, a Diego 
SC 5:2-es legyőzése döntőt ért. A fináléban újra a címvédésre készülő, öt 
Davis Kupa játékossal felálló győriek vártak a kőszegiekre. A csoda nem 
sikerült. A csapat becsületpontját Kovács Joachim szerezte. Mivel a mérkő-
zés eldőlt, a párosokat már nem kellett lejátszani.
A kőszegiek remek sikerükkel megelőzték az esélyesebbnek tartott FTC-
Diegot és az MTK-t. Koltay Árpád csapatvezető a nagyszerű eredményt 
a csapatmunkának és a jó formaidőzítésnek tulajdonította, de kiemelte 
Bartakovics Marcell és a Vörös Máté-Kéki Márk páros teljesítményét. Meg-
köszönte a támogatók – különösen Molnár Sándor – segítségét. Örült, 
hogy saját nevelésű fiatalok is bemutatkozhattak. 

Eredmények alapszakasz Siófoki Spartacus SE-Bregyó TE-Kőszegi 
SE 3/4. győzött: Bartakovics, Khín, Kéki, Kovács. Kőszegi SE-Somogyi 
Electronik-GYAC 2/5, győzött: Kovács és a Szappanos/Kéki páros, Kő-
szegi SE-halasi TC-Bebto Team 6/1, győzött: Bartakovics, Szappanos, 
Khín, Vörös és a Szappanos/Kéki páros. elődöntő: Kőszegi SE-(FTC) Di-
ego SC 5/2, győzött: Bartakovics, Vörös, Kéki valamint a Vörös/Kéki és 
a Bartakovics/Khín párosok. döntő Somogyi Electronik-GYAC-Kőszegi 
SE 4/1, győzött Kovács.
Az ezüstérmes Kőszegi SE kerete: Vörös Máté, Bartakovics Marcell, 
Szappanos Márton, Khin Dániel, Kéki Márk, Enyedi János, Kovács 
Joachim, Markovics Móric, Mayer László, Vágfalvi Simon, Markovits 
Márton, Lipták János (csapatkapitány), Tóth Szilárd (technikai vezető), 
Koltay Árpád (csapatvezető).

A kerékpározás utolsó körére az élboly 15 főre bővült. A futásban Zalán 
egyre feljebb jött, s ért harmadikként célba. A gálára Hóbor Enikő kapott 
meghívást. Eredményével elégedetlen volt, de maga a meghívás is fontos 
értékmérő.

Eredmények Junior EK selejtező leány 1. futam 16. Stumpf Anna 
41:42, fiú 1. futam 19. Hóbor Lehel 36:44, 26. Laki Barnabás 39:39, 
2. futam 1. Hóbor Zalán 34:31, 25. Medvegy András 38:07, döntő 
fiú 3. Hóbor Zalán 36:38. Felnőtt EK selejtező női 22. Medvegy Nóra 
1:11:20. 

Július 24-én Tá-
borban (Csehor-
szág) folytatódott 
az EK sorozat. 
Hóbor Zalán, ka-
nadai, olasz és 
ausztrál versenyző 
mögött második 
legjobb európai-
ként 4. helyen ért 
célba, fontos rang-
lista pontokat sze-

rezve erősítette helyét az összetett pontversenyben. Hóbor Lehel 64. lett.

Eredmények 4. Hóbor Zalán 59:02, 64. Hóbor Lehel 1:04:59.

Tenisz: A Tihanyi testvérek szezonja
Eredményes évük volt a Jurisich gimnáziumban tanuló, teniszező testvér-
párnak, Tihanyi Lucának és Leventének. A sport mellett a tanulást is első-
rendű fontosságúként kezelik. Luca kitűnő tanuló, Leventének is nagyon 
jók az eredményei, s mivel érettségi előtt áll, az ő életében most talán még 
előrébb is került a tudásszerzés.

Luca itthon és Ausztriában is nagyot lépett előre. A SavariaTC felnőtt női 
NB I-es csapatában négy egyéni mérkőzéséből háromszor győzött. 16 
évesen a felnőtt női ranglista 77. helyén áll. Ausztriában új csapatban 
szerepel. A bad Sauerbrunn együttesével a tartomány második legjobb-
jai lettek. Nagy fegyvertény, hogy a döntő mérkőzésen az osztrák U18-as 
ranglistavezetőt is legyőzte nagy küzdelemben. Winpassingban felnőtt ver-
senyen is győzött. Csapatban az U9-es korosztály megnyerése óta változó 
társsal (Schlapsy Daniela, Kirnbauer laura) egy kivétellel minden évben 
bajnoki címet szerzett a Sport Hotel Kurz színeiben. Most ITF versenyre és 
a korosztályos bajnokságra készül.
Leventének, a Savaria játékosaként ötven százalékos a mérlege a férfi 
csapatban. A felnőtt ranglista 247. helyezettje. A Sport Hotel Kurz újjá 
szervezett férfi együttesével veretlenül nyerték csoportjukat. Egyéniben ő 
is veretlen maradt. Fejlődését nagyban segíti, hogy sokat tanulhat a csapat 
első játékosától, az egykori sokszoros magyar válogatott Krocskó Józseftől.
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Lengyelországban győztek Ibrahim Martalócai
Július 28-án kora reggel 12 fővel 
indultak el az Ibrahim Martalócai – 
a Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
szervezésében – Lengyelországba 
egy hagyományőrző hétvégére a 
mintegy háromezer fős Woynicz 
városba. Komáromig utaztak az 
önkormányzattól kapott kisbusz-
szal, hozzákapcsolva a tűzoltók 
utánfutóját, onnét már a várpalo-
tai hagyományőrzők nagybuszával 
mentek tovább.  Velük együtt kép-
viselték a magyar, vagyis a zsoldo-
sok oldalát a – középkorban zajlott 
– svéd-lengyel háborúban. ÷Azzal 
a lendülettel, ahogy mi megér-
keztünk, lezúdult az eső. Abban 
a három napban 70 mm hullott 
le, kétszer áztunk el alaposan” – 
mondta Polák Norbert.  
A sátortábor felépítése után jutott 
idő az ismerkedésre. Ebben segít-
séget kaptak az erdélyi magyar 
származású Róberttől. Polák Nor-
bert elmondta: szombaton zajlott 
az első csata. Akkor a lengyelek 
oldalán külhoni zsoldosként har-

coltak, ennek a hasonló öltözék volt  
az indoka. Hosszan tartó küzdelmek 
után győztek. Estefelé a kőszegiket 
egy harci bemutatóra kérték fel, 
amíg odaértek a főtérre, leszakadt 
az eső. A harckészségükből keveset 
mutattak be, de a nedves környe-
zettel küzdöttek reggelig és másnap 
délelőtt is. Az égiek támadását több 
hagyományőrző nem viselte el, ők 
hazamentek. Egy csata azért lezaj-
lott vasárnap azok között, akiknek 
jutott a zsoldból, és akiknek nem.  
Ez utóbbiak, a kőszegiekkel együtt 
küzdöttek kitartóbban.
„Woynicz 1655” játékokat sok kul-
turális program kísérte, egy vásár 
keretében. A harcok nagy fákkal 
borított parkban zajlottak ideális 
körülmények között – mondta Po-
lák Norbert. Azt is elmondta, ott a 
csaták másként zajlanak. A hagyo-
mányőrzők kaptak egy adag fekete 
lőport, és mérés nélkül lapátolták 
az ágyúba. A durranások okozta 
égzengés ereje sokféle volt. Az is 
igaz: a házigazdák jobban megkö-

vetelték, hogy a tábor a középkor-
hoz illő legyen, harci szünetekben a 
PET-palackok, sörös dobozok nem 
lehettek látható helyen. Ez nekünk 
is egy iránymutatást jelent – fogal-
mazta meg az Ibrahim Martalócai 
csapat létrehozója. 
A kőszegiek az oda és visszave-
zető úton több várnál is megáll-
tak. Megkoszorúzták a Limanowa 
mellett lévő emlékművet, amely a 
magyar hősi halált halt huszárok-
nak állít emléket. Megállították a 
támadásban lévő ÷orosz gőzhen-

gert”. A lengyelek úgy tartják, hogy 
a magyar huszárok mentették meg 
őket az orosz uralomtól.

KZ

Vásárolunk könyveket, régi 
képeslapokat, fotókat, pa-
pír- és fémpénzeket, kitün-
tetéseket, világháborús és 
egyéb antik tárgyakat.
Telefon: 06 30 682 3830 
email: koszegkonyv@gmail.
com


