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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

VÁLLUKRA VETTÉK
Augusztus 4 – 6. között a 11. Kősze-
gi Ostromnapok első hétvégéjét nyári 
forróság és esőzuhatag kísérte. Péntek 
éjszaka és vasárnap súlyos károkat oko-
zott az időjárás a vásári forgatag áru-
sainak is. A szombati forróság kegyeibe 
fogadta a közönséget, és a három fő-
szereplő méltó módon búcsúzhatott az 
általuk is létrehozott egyedi program-
tól. A várostrom végén Huber László 
polgármester emléklappal köszönte 
meg Petkovits Sándor, Seper András 
és Stipkovits István 11 éves önkén-
tes feladatvállalását, amely mostantól 
kezdve már történelem. Németh János 
festőművész-tanár által készített grafika 
a dísze az átadott oklevélnek. (13. old)
Szombaton este öt órakor legalább há-
romszáz várvédő és tűzoltó/bokszoló/ 
janicsár indult el a Fekete kerttől, és 
díszmenetben vonultak be a Fő térre. 
Péntektől szolgálatban voltak a Kőszegi 
Darabontok, Vágfalvi Gábor hadnagy 
kihirdette, hogy a város kapuit bezár-
ták, fel kell készülni a várvédelemre. 
Ekkorra már felsorakozott a Kőszegre 
rendszeresen visszatérő nyolc ban-
dérium. A soproni íjászok idén jöttek 
először. Az eskütétel után kezdődött a 
várostrom. Közel ezer fő vásárolta meg 
a belépőjegyet, és foglalta el helyét a 
Diáksétányon. A harcosok tiszteletben 
tartották a másik fél imára fordított 
perceit. A közönség tisztelte a várvédő-
ket és a janicsárokat teljesítményükért, 
tapssal jutalmazták a komoly és egyben 
veszélyes játékot. Az ágyúszót, a pus-
kalövések hangját felerősítették a falak, 
az elmúlt évtizedben messze vitték el a 
Kőszegi Ostromnapok hírét. Az önkén-
tes harcosok a vállukra vették a hagyo-
mányőrző játékot. A harc valósághű 
és látványos volt, a küzdő felek min-
den elismerést megérdemelnek. Akik 
nem láthatták, tekintsék meg a www.
nemeth-ivan-fotoi.mindenkilapja.hu 
honlapon Németh Iván fotóit.             

Írta és fényképezte: 
Kámán Zoltán

        SZULEJMÁN – JURISICS – IBRAHIM          
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Egy hitel 

Mit szólna egy 
személyre szabott hitelhez? 

A tájékoztatás nem teljeskörű,a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további szerződési feltételeket az erre vonatkozó 
Hirdetmény, a Sopron Bank Hitelezési Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 

A részletekről teljeskörűen a bank honlapján (www.sopronbank.hu) és fiókjainkban tájékozódhat.

Magdinak
Balázsnak

Adriennek

Beátának

Ibinek

Szilvinek

Mártinak

Gábornak
Zsoltinak

KŐSZEGI FIÓK Várkör 6.; +36 94 562 030

Az alpannonia® plusról Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: szeptember 6.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: augusztus 9., szeptember 13.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: szeptember 20.

DR. NAGY EDINA aljegyző: augusztus 23.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő augusztus 31-én
(csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart

Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz.alatt. 

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
szeptember 6-án (szerdán) 17 – 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

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

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

Koronaőrző hely...
A Kálvária-hegy lábánál, a Stációk kezdetén lévő Koronaőrző helynél tábla 
jelzi, hogy az emlékhely felújítási munkálatok miatt idén zárva tart. Fel-
tűnő, hogy mellette, a hegyoldalba vájtak egy mélyedést. Megkezdődtek 
az alpannonia® plus nyertes pályázat keretében a további fejlesztések.   
Az első pályázat során megvalósult turisztikai fejlesztés igazolta létjogo-
sultságát, a látogatottság további növelése a cél. Ezek közé tartozik az 
egykori városi jégverem bemutatása. További kutatómunka szükséges a 
Koronaőrző hely másik járatának pontos meghatározására. Ebben kérik a 
projetkgazdák a lakosság segítségét. Ha valakinek van valamilyen infor-
mációja, hogy a másik járat hogyan, merre, miként haladt, milyen módon 
volt kialakítva (tégla, fadúc stb.) kérik, hogy jelentkezzen a következő elér-
hetőségen (Tel: 94/562-529, schloglkrisztian@koszeg.hu). Köszönettel 
vesznek minden apró információt.
Az alpannonia® plus keretében induló többcélú fejlesztés célja a Csóna-
kázótónál megvalósuló elemekkel együtt egy egésznapos kikapcsolódást 
nyújtó bakancsos turistaközpont létrehozása. A bunker feletti területen 
történelmi emlékparkot alakítanak ki, lépcsőt építenek, a rézsűt megerő-
sítik. Kiépül egy sétány és egy interaktív tanösvény, pihenőpadokkal és 
játékos elemekkel.

Szulejmán-kilátó és Királyvölgy …
A Szulejmán-kilátó az alpannonia® projekt keretén belül épült meg, a vá-
roshoz való közelsége miatt is kedvelt lett a turisták és a városlakók körében 
is. Az ide vezető falépcső környezetének kaszálását a GesztenyeKék Termé-
szetbarát Egyesület végzi el. Az önkormányzat alpannonia® plus projekt 
keretében, a meredek domboldalon, a falépcső mentén az országban már 
több helyen létrehozott „tündérkerteket” hoz létre. Ide telepítenek őshonos, a 
betegségek és a szélsőséges időjárásnak ellenálló, kevés gondozást igénylő 
„gyümölcserdő”-t. Ennek célja lesz a Királyvölgy korábbi gyümölcsöseinek 
való emlék állítása. A növényzet fennmaradását egy önműködő és részben 
önellátó öntözőrendszer kialakításával segítik. A Királyvölgyben található – 
becslések alapján közel 800 éves – gesztenyefa törzse, az itt kialakítandó 
bemutatóhely méltó emléket állít a korábbi agrárhagyományoknak. 

Folytatás a 3. oldalon

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám szeptember 12-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 
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Szabadidőpark fejlesztése
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján felmerült az igény a Bechtold István 
Természetvédelmi Látogatóközpont melletti szabadidőparkban található 
multifunkciós esőbeálló oktatási célokra történő hasznosítására. Ehhez 
tartozna egy szabadtéri osztályterem kialakítása, az ismeretterjesztő 
elemek és funkciók további bővítése. A létesítmény szerkezeti és infra-
strukturális ellátottsága alapján alkalmas az osztályterem kialakítására, 
lényegi átépítés nem szükséges. A félig nyitott terem alkalmassá válik 
iskolai különórák, ismeretterjesztő előadások, ökoturisztikai rendezvények 
megtartására. A park felső részén, az időközben kiszáradt fenyőfák helyén 
egy alpannonia® arborétumot hoznak létre. Itt lehetőség lesz a jellemző 
fa- és cserjefaj, illetve növény bemutatására.  

A Csónakázótó
A Csónakázótó kétszáz méterre található a Koronaőrző helytől. A festői kör-
nyezetben fekvő helyszín kiváló lehetőséget ad bemutatóház megépítésére, 
információs eszközök elhelyezésére. A bemutatóház egyúttal közösségi célo-
kat is szolgál, az itt kialakítandó illemhely hiánypótló lesz nemcsak a tóhoz 
látogatók, hanem a Koronaőrző hely, illetve a Kálvária-templomhoz érkezők 
számára is. Létesítenek strandpályát és csónakkikötőt. A beruházás, a fejlesz-
tés egyik fontos indoka, hogy a Csónakázótó kezelését sok éve kiválóan ellát-
ja a Kőszegi Sporthorgász Egyesület, és a jövőben is vállalják ezt a feladatot.

Trianoni-kereszt 
A Trianoni-kereszt kilátóhely és történelmi emlékhelynél egy tanösvény 
táblát az első projekt keretében helyeztek el. 
A Trianoni-kereszt több funkciót tölt be. Kőszeg számára a jelentősége óriási, 
területünk elszakítására, a történelmi Magyarországra emlékeztet. A kereszt 
magasságából gyönyörű panoráma nyílik a hegyoldalra. (Amely korábban a 
miénk volt.) Ennek a látványnak a megőrzése kiemelt feladat az ide érkezők 
számára. Másrészt az eddig szinte ismeretlen, a kereszt alatt közvetlenül 
található egykori Vörös-kőfejtő bemutatása is növelné a látogatottságot. A 
felhagyott kőfejtő impozáns szikla-
falán Magyarországon egyedül csak 
itt található a tarka nyúlfarkfű. A 
Trianoni-kereszt és a kőfejtő rend-
betétele segíti a növény fennma-
radását is. Az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatósága közreműködésével 
természetvédelmi kezelési akcióterv 
is készült. A felújítás során útbaiga-
zító és információs táblákat helyez-
nek el. Kiemelt érték lesz a védő-
korlát felújítása és kilátópont léte-
sítése. Még ennél is lényegesebb a 
Trianoni-kereszt és a talapzatának 
a felújítása. Elvégzik a tereprende-
zést, a látogatókat asztallal egybe-
épített pad fogadja majd.    

Ördögárok 
Az Ördögárok néven ismert, szurdokszerű árkot korábban szekérútként 
is használták. A két világháború között itt haladtak a Kőszegi-hegység-
be vezető turistautak. Az árok bejáratánál található Kincs-villa falán még 
mindig látható Magyarország minden bizonnyal legrégebbről fennmaradt 
turistajelzése is. 
Az Ördögárok fizikai, egyben tematikus kapocs az első alpannonia® pro-
jektben megvalósult, és a jelen pályázatban is fejlesztési elemként szerep-
lő Koronaőrző emlékhely és a Szulejmán-kilátó között, hiszen a „föld alól 
a hegycsúcsra” érkezünk. Az ördögárok geológiai tanösvény információs 
táblái mutatják be a Kőszegi-hegység, különösen a környező terület geo-
lógiai sajátosságait. A járható út szolgálja a szurdok biztonságossá tételét 
a családok, valamint hátrányos célcsoportok számára. A Kálvária-temp-
lommal együtt egy családbarát panoráma körút jön létre. Az úgynevezett 
száraz árok biztosítja a sétaút hosszú távú fennmaradását.

•
A fenti fejlesztések az alpannonia® plus projekt az Ausztria-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Programban az Európai Unió támogatá-
sával és Magyarország társfinanszírozásával valósulhat meg.

KZ         

Korlátlan adatforgalmú Internet már 2325 Ft-tól!*
*2 év hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken.

Internet + telefon + televízió együtt rendkívül kedvező áron!

+36-30/768-2873 • +36-94/777-001
info@microweb.hu

Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
Kőszeg, Rákóczi u. 16.

www.microweb.hu

Csökkentek a havidíjak!!!

• Manikűr (női-, férfi)
• Manikűr lakkozással
• Géllakk
• Műköröm zseléből és porcelánból
• CND Shellac

Tarlacz Krisztina
kézápoló és műkörömépítő

06 30 531 20 40
Kőszeg, Szűk utca 1.

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig

Időpontegyeztetéskor a kedvezmény
igénybevételét jelezni kell!

10%  kedvezmény!
Érvényes: 2017. 09. 01-ig
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„Első kézből!”
Kedves Kőszegiek! 
Tisztelt Olvasók!

Kőszeg Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete az éves munkater-
ve szerint júliusban nem tart ren-
des ülést, viszont ha a szükség úgy 
hozza rendkívüli (nem tervezett) 
ülést indokolt esetben lehet tarta-
ni. Az indokolt eset lehet egy előre 
nem látható ügyben (pl. havaria), 
vagy határidő közelgő lejárata 
miatt, vagy olyan esetben megho-
zandó döntés, hogy a feladat vég-
rehajtása minél előbb megtörtén-
hessen. Július 27-én az utóbbi eset 
miatt tartottunk rendkívüli ülést, 
hogy két fontos beruházás minél 
előbb elindulhasson. Nevezetesen 
az új tűzoltósági laktanya építése 
és a Temető utca felső szakaszá-
nak a felújítása. Ennek érdekében 
kellett a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárást elindítani, a 
lehetséges kivitelezők felé ajánlat-
tételi felhívást elfogadni. Elképze-
léseink szerint az augusztus végi 
rendes ülésen eredményt hirdethet 
a képviselő-testület és akár már 
szeptemberben elindulhat, illetve 
megvalósulhat a beruházás. 
A Temető utca felújításának foly-
tatását az teszi lehetővé, hogy 
egy Belügyminisztériumi pályá-
zaton nyertünk 30 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
valamint 5,3 millió forint önerőt 
biztosít ehhez az önkormányzat 
költségvetése. Ezzel a Temető 
utca útburkolata teljes hosszában 
felújításra kerül, sőt ehhez a be-
ruházáshoz kapcsolódóan az ön-
kormányzat saját forrásból 13,9 
millió forintot biztosít a nagyon 
rossz állapotban lévő Károlyi Mi-
hály utca Temető és Bercsényi utca 
közötti szakaszának felújításához, 
valamint a Károlyi Mihály utcai 
garázsok előtti út rendbetételéhez.
A régóta tervezett új tűzoltó lakta-
nya megépítésének elkezdését egy 
tavaly év végi kormányhatározat-
ban erre a célra megítélt 100 mil-
lió forint biztosítja. Az engedélyes 
és kiviteli tervek elkészültek, a tá-
mogatási összeg az önkormányzat 
külön számláján van, ezért a be-
ruházás elindításának a feltételei 
megvannak. Sajnos a beruházás 

teljes befejezéséhez még további 
hasonló összegre lesz szükségünk, 
melynek megszerzése érdekében 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
úrral együtt levelet írtunk Pogácsás 
Tibor és Kontrát Károly államtitkár 
uraknak a Belügyminisztériumba. 
Az önkormányzatnak is szükséges 
lesz még a jövő évi költségveté-
sében forrást biztosítani (kb. 16 
millió forint) az új bázis bizton-
ságos megközelítését szolgáló 
utak átépítéséhez. Bízom benne, 
hogy a támogatást kérő levelünk 
eredményes lesz és biztonságosan 
megvalósíthatjuk a jövőre 150 
éves fennállását ünneplő Kőszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és 
az Önkormányzati Tűzoltóságnak 
a mai kor követelményeinek és 
az országosan is elismert, nagyon 
magas szakmai színvonalú mun-

kájuknak is megfelelő új tűzoltó 
bázisát. Terveink szerint a főépület 
kivitelezése már ebben az évben 
befejeződhet. 
A májusi lapszám „első kézből” 
rovatában már ismertettem téte-
lesen azon fejlesztéseket, melyek a 
Területi Fejlesztési Operatív (TOP) 
Program támogatásával való-
sulhatnak meg Kőszegen. Újabb 
érdemi információm ezekkel kap-
csolatban az, hogy minden projekt 
esetében megkötöttük a támoga-
tási szerződéseket és elkezdődtek 
a tervezési munkák is. Ha a tervek 
már bemutatható állapotban lesz-
nek, akkor azokat lakossági fóru-
mok keretében bemutatjuk Önök-
nek, és a véleményüket is kikérjük 
még ezekről. A kivitelezések szinte 
minden projekt esetében a jövő 
évben elkezdőd nek. Ezek pontos 

időpontjáról, illetve várható időtar-
tamáról részletesen fogjuk tájékoz-
tatni Önöket. 
További kellemes és hasznos nyári 
időtöltést kívánok minden kedves 
olvasónak. 
 Huber László

polgármester

Zarges típusú gurulós alumínium állvány bérelhető!

4 m magas állvány bruttó       5.000 Ft/nap

6 m magas állvány bruttó       7.500 Ft/nap

 8 m magas állvány bruttó    10.000 Ft/nap                 

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte Pászner Jenőt      
92. születésnapja alkalmából.

KIADÓ
nagyméretű

lakást vagy házat
KERESEK hosszú távra

Kőszegen.
Telefon:

+36/30/481 8816
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Multifokális lencsék továbbra is
       30% kedvezménnyel!
             NAPSZEMÜVEGEK
          25%-os akcióval!

Megújult környezetben
szeretettel várjuk 
régi és új vásárlóinkat!
Keret vásárlása esetén egy pár dioptriás 
napszemüveglencsét AJÁNDÉKba adunk!

az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben

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

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

27,5 és 30 millió Ft
Július 28-án 10 órakor adták át 
a Kőszegi Járási Hivatal (Kossuth 
utca 15.) felújított épületét. A Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (KEHOP) kere-
tében 27,5 millió Ft-ot fordítottak 
az épület korszerűsítésére, az épí-
tési munkákat a Szárnyasép Kft. 
végezte. Korszerű, a 21. század 
igényeinek megfelelő ügyfélfoga-
dó tereket hoztak létre. Ahogy Ágh 
Péter országgyűlési képviselő fogal-
mazott: abban az épületben, amely 
1952-től az MSZMP tulajdonába 
került, majd a rendszerváltás után 
az MSZP székházaként funkcionált, 
„amig bírta élettel és lélekkel”.
Az ünnepséget a látványosan 
felújított homlokzat előtt, az ut-
cafrontban tartották, az út másik 
felén zavartalan volt a közlekedés. 
A Himnusz hangjait követően Ha-
rangozó Bertalan kormánymegbí-

zott elmondta, hogy Vas megyében 
az államigazgatás  11 épülete újul 
meg 1,1 milliárd Ft felhasználásá-
val. Elsődleges cél, hogy az ügyfe-
leket korszerű körülmények között 
fogadják a kormányhivatal mun-
katársai. Kőszeget a magyar épí-
tészeti örökség ékkövének nevezte,  
ezért is fontos az épület felújítása, 
mert ezzel ismét gazdagodott a 
város. A Kossuth utcai épület át-
adásával nem állt meg a Kormány-
hivatal közreműködésével történő 
felújítás, mert ősszel egy másik bel-
városi épület korszerűsítése kezdő-
dik meg. Ágh Péter országgyűlési 
képviselő szavai szerint nemcsak a 
polgárok ügyeinek az intézési terü-
letén van lendületben a Kormány-
hivatal, hanem az örökségek védel-
me területén is. A felújított épület a 
polgárokat szolgálja, „bizalmat éb-
reszt mindenkiben, mert jó szívvel 

várják itt”.  Különösen jó példa erre 
a Kőszegen történt beruházás. A 
képviselő bejelentette, hogy Pintér 
Sándor belügyminiszter aláírásával 
30 millió Ft támogatást kapott az 
önkormányzat a Temető utca felújí-
tásának folytatásához. Majd így fo-
galmazott: „megtettünk egy lépést, 
mennünk kell tovább, hogy Kőszeg 
még szebb legyen, újabb és újabb 
feladatok várnak ránk”. A nemzeti 
színű szalagot átvágta Harangozó 
Bertalan kormánymegbízott, Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, dr. 
Kapiller Sarolta a járási hivatal 
vezetője, és Básthy Béla alpol-

gármester. A történelmi egyházak 
felszentelt papjai, lelkészei megál-
dották az épületet. 
Baranyay Csaba evangélikus lel-
kész a reformáció 500. évében 
Luther Márton szavait idézte. 
„Mindenki a maga dolgát jól ta-
nulja, jól végezze, és az egész 
háznak a dolgát felviszi az Úr ke-
gyelme”.  Majd hozzáfűzte, hogy 
Luther az idézet előtti monda-
taiban arról is beszélt, hogy „aki 
hűségesen, lelkiismeretesen végzi 
világi feladatát, az nem mást vé-
gez, mint Isten tiszteletét”.

KZ
Theodor
A járási hivatal Kossuth utcai 
felújított épületének az átadási 
ünnepségét hallgatta a három-
éves Gomm Theodor is. Előt-
te otthon játszott, de amikor 
a közelben lévő ablakon át 
meghallotta a zenét, édes-
anyjának teljesíteni kellett a 
részvételre vonatkozó kérését. 
A családban vannak fúvósok, 
ebből a zeneszeretetből örö-
költ valamit a kisfiú is. Édes-
anyja szerint, ha Theodor zenét 
hall valahol, oda rögtön el kell 
menni. Az ünnepségen sütött 
a nap a járdán, a fiú leült a 
kábelok mellé, és csendben 
figyelt. Édesanyja tekintete 
vigyázta őt, majd az ünnep-
ség végén többen odamentek 
a fiúhoz, és kedves szavakkal 

szóltak hozzá. Így tett Ágh Péter 
képviselő is, aki elővette zsebéből 
a nemzeti színű, az átadásnál neki 
jutott szalagot, és átadta  Theodor-
nak. A fiú szemeivel köszönte meg 
a figyelmességet.

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

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.

+36 30/286-1363, 94/365-599
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zönség, hogy Allah tiltotta a szeszt. Ezt másképp 
lereagálni nem lehet, mint egy – Allah elfordítja 
a fejét és nem látja! – válasszal. A városbírónak 
és még három-négy főnek van előre megírt 
szövege, de ők is sokat improvizálnak. Amikor 
nemrég Sárváron voltunk, a kötetlen program 
keretében jártunk-keltünk az emberek között,  
megállítottak bennünket, közös fotókat kértek. 

Nem messze tőlünk megpillantottuk Nádasdy 
Ferencet, aki szintén fényképezkedett. Nem tud-
tam kihagyni a ziccert, kirántottam a kardomat 
és odakiáltottam: Nem féled-e a halált Nádas-
dy? Rögtön érezni lehetett, hogy ott, abban a 
szent pillanatban a történelem volt jelen. Igen 
jó érzés volt a szituáció, az emberek időutazás 
részesei lehettek. Azért volt jó érzés, mert úgy 
tudsz improvizatív lenni, hogy nincs tanult szö-
veged. 
– Katona voltál, ez segítheti a szereppel való 
azonosulást.
– Nem tanultam valami jól, a sportot szerettem, 
meg a történelmet a mai napig. Habzsoltam az 
ilyen témájú olvasmányokat. A török kor, meg az 
1848-as szabadságharcnak a betyárvilág része 
volt a kedvencem. Életérzésem: soha ne feledd a 
múltat, élj a jelenben és reméld a jövőt. Nagyon 
jó a képzelőerőm. Kezdetben egy szállodában 
dolgoztam. Sorállományúként tetszett meg a 
katonásdi, hiszen mindkét helyen emberekkel 
kellett foglalkozni. Hiszem, hogy magyar ember 
nem véletlenül születik a világra, nekem akkor 
az volt a küldetésem, hogy vigyázzam az ország 
határait, azon a módon, ahogy ezt kellett.  A má-
sik ok az, hogy nekem ez óriási kiszakadási lehe-
tőséget kínált. Igen szegény családba születtem. 
Ezt láttam kitörési lehetőségnek. Olvasmányaim 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Marádi Takács Péterrel
 Már az Ostromnapok Kelet-anatóliai pasája

A címben olvasható néven nem sokan is-
merik. Dezeként szinte mindenki. Copfban 
hordott haj, sportos alkat, kemény kézfo-
gás, öblös hang, értelmes, kerek mondatok, 
ő a Deze. Katonaember volt, mint sorállo-
mányú Bucsuban szolgált útleveles határ-
őrként. Gyökerei bükiek. Gyerekkorától 
céltudatosan készült a jobb életre, szülei 
elváltak, édesanyjánál maradtak testvéré-
vel. Tudja mi a küzdelem, végtelenül pozitív 
személyiség, fakad mindez határtalan op-
timizmusából, mindenben a jót keresi. Ti-
pikus homo ludens, aki felnőtt korában is 
hódol a játék örömének. Az idén 11. alka-
lommal megrendezett Ostromnapok egyik 
ikonikus alakja, jellegzetes figurája immár 
kilencedik alkalommal. Janicsár agát sze-
mélyesít meg. Jó barátja, Avar „Baba” Szil-
veszter vitte be a műsorba. Azóta barátja 
Seper András tűzoltóparancsnok Ibrahim 
vezér és a tűzoltók. Egy jelmezbe beöltö-
zős történetnek indult az egész, felvonult és 
jól érezte magát. Látva a mosolygós, vele 
szimpatizáló arcokat, egyre jobban érezte, 
hogy ez már hagyományőrzés, bele kell 
ásnia magát a szerepbe, a történelembe. 
A legapróbb részletekre is figyelni kell. A 
történészek, levéltárosok, múzeológusok 
segítették a szerepek megformálóit. Na-
gyon fontos a hitelesség. Egy szpáhinak úgy 
kell kinéznie, mint egy szpáhi, egy magyar 
vitéznek, mint egy magyar vitéz. Kezdetben 
színészkedtek, aztán rájöttek, hogy ez több 
annál. Eleinte alig voltak néhányan, ma 
már „hatalmasra” duzzadt a rettegett osz-
mán sereg, százötvenen is lehetnek. Deze 
másik nagy szerelme az ökölvívás. Varsányi 
Áron edző vezetésével rengetegen csatla-
koztak a sereghez. Ma már elmondható, 
hogy országos rendezvényeken is meg-
állják a helyüket. Aki hagyományőrző, az 
megpróbál kivetkőzni az orvos, a jogász, a 
katona, a kőműves mivoltából, úgy beleéli 
magát a jelmezes szerepbe, hogy ne lehes-
sen kizökkenteni abból. Deze számára ez 
a három nap életforma. Nemrég a sárvári 
Nádasdy-napok vendégei voltak.   
– Szöveges szerepetek is van?
– Tulajdonképpen improvizálunk. Érdekel a figu-
ra, a kora, a társadalmi, történelmi környezete, 
utánajárunk, nagyot hibázni nem szabad, mert 
a hitelesség rovására megy. Igaz, amatőrök va-
gyunk, de nem viselkedhetünk úgy, nem mond-
hatunk olyat, ami rombolja az illúziót. Soha nem 
volt tanult szerepünk.  Négy-öt karaktert jelení-
tünk meg. A törökök ásták a pincéket, megitták 
a jó borokat. Ezt megelevenítve, bekiabál a kö-

itt öltöttek testet. Eddigi életemnek egy szaka-
sza, az A lemez lejárt, már a B oldal forog. A 
lemez A oldala azzal telt, hogy egész életemben 
bizonyítani kellett a rátermettségemet, az élet 
tanított meg rá. Igen sok volt a keserűségem, 
megtanultam, hogyan kell az életet élni. Édes-
anyámat nagyon fiatalon elveszítettem, de már 
édesapám, lánytestvérem és két fiam is fentről 
vigyáznak rám. Lemezem A oldala tragédiákkal 
teli. Hála a Jóistennek az Ég megadta azt, hogy 
a B oldal történései kárpótoljanak, van egy gyö-
nyörű 22 éves lányom és egy életerős, 18 éves 
fiam. Mostani párom sokat segít abban, hogy e 
három nap történelmi személyisége hiteles le-
gyen. Ő a sminkesem.
– Szeretni kell a várost ahhoz, hogy így vele 
és benne éljél.
– Imádom Kőszeget, ritka történelmi értéke van.  
Gárdonyinak köszönhetően Eger várának ostro-
ma nemzeti büszkeségünk egyik oszlopa. Kő-
szeg ostroma 1532-ben volt, húsz évvel később 
Egeré. Kőszeg arra már történelem. A szerelem 
innen adódott. Katonai tanulmányaim is erősí-
tették. Ugyanis Ibrahim vezér, aki végig irányí-
totta a hadi cselekményeket, azt mondta Szulej-
mán szultánnak, hogy táborozzon le a Szultán 
dombon és onnan figyelje, ahogy ezt a porfész-
ket kisöprik és meg se állnak Bécsig. Szulejmán 
nem nagyon irányította a sereget, megbízott Ib-
rahimban. Ibrahim tehetséges stratéga volt. Az 
Ostromnapokon ezidáig janicsár aga voltam. A 
harcoló alakulatoknál beszélhetünk agáról, aki 
minimum ezredesi rangfokozatnak felel meg, 
vagy városi szinten ő lehetett a rendőrfőnök, 
mondjuk Konstantinápolyban. Kezdetben felál-
dozható gyalogos voltam. Kitartó szorgalommal, 
tanulással eljutottam oda, hogy két évvel ezelőtt 
a Szultán a nagy tömeg előtt Janicsár agává lép-
tetett elő. Kihirdették az ostromtanácsot, kérték 
az embereket, menjenek haza, mert holnap itt a 
török ágyúfüsttől még a napot sem fogjuk látni. 
A szultán elköszönt a magyaroktól, menjetek, 
ma még lehajthatjátok a fejeteket, mert holnap 
már nem lesz mit lehajtani. Ekkor szólt a nép-
hez, ha már itt vagyunk Kőszeg vára alatt, több 
vitézemet szeretném előléptetni. Így történt, 
hogy Stipkovits István (Szulejmán szultán) jani-
csár agává nevezett ki. S mit ad Isten?  Ezévben 
– óriási elismerésképpen – pedig Kelet-Anatólia 
pasája címet kaptam tőle. Tudni lehet, hogy Ke-
let-Anatólia a legnagyobb és leggyönyörűbb te-
rületű régió, itt található az ország legmagasabb 
csúcsa az Ararát-hegy, 5137 méterrel. Itt ered 
az ország három fő folyója, az Araksz, az Eufrá-
tesz, és a Tigris. A pasa az Oszmán Birodalom fő 
katonai-közigazgatási vezetőit illető méltóság, 
cím volt. 
Így Deze mostantól a legnagyobb török ré-
gió kormányzója is a kőszegi Ostromnapok 
idejére, osztozva a rangon Varsányi Áron 
pasával.

Kiss János
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Szelektív gyűjtés időpontjai
Kőszegen:
2017. augusztus 1-től minden 
hónap első egész hetében, a 
kommunális hulladék elszállításá-
nak napján.
Időpontok: 2017. augusztus 7 – 
11. • 2017. szeptember 4 – 8. 
Falvakban:
Bozsok, Kőszegszerdahely: au-
gusztus 28. • szeptember 25. • 

Ólmod, Kiszsidány, Horvátzsi-
dány, Peresznye: augusztus 29. 
• szeptember 26. Cák, Kőszeg-
doroszló, Velem: augusztus 30. • 
szeptember 27. Lukácsháza, Ne-
mescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty: 
augusztus 31. • szeptember 28. 
Gyöngyösfalu, Perenye: augusz-
tus 25. • szeptember 29.

VÁLTOZÁSOK: A falvakban a szelektív hulladékgyűjtők konténeres 
rendszere változik.  Augusztustól folyamatosan csak az üveg gyűjtését 
szolgáló konténer marad meg. A horvát nemzetiségi falvakban, ahol 
eddig hulladékgyűjtő szigetek nem voltak, oda is kihelyeznek egyet-
egyet. Mindenhol rendelkezésre állnak majd a sárga és kék zsákok.  

Lomtalanítás 
Kőszegen és a falvakban
Kőszegen az idei lomtalanítás 
októberben lesz, szeptemberben 
kezdi el a városgondnokság a 
környező településeken, a hor-
vát nemzetiségi falvaktól kezdve, 
majd Gyöngyösfalun, mint külső 
határon át a gyűjtési kört Hegyalja 
települései zárják. Az időpontokról 
időben megérkezik a tájékoztatás. 
A lomtalanítás nem jelentheti az 
utcaszélekre történő mindenféle 
szeméthalmaz lerakását. Csak a 
lomot viszik el, az ide nem tar-
tozó hulladék az utcán marad 
különböző „szankciók árnyéká-
ban”. Minden családnak megvan 
a lehetősége, hogy évente 100 

kg veszélyes hulladékot ingye-
nesen lerakjon a Hulladékudvar-
ban. Ide tartoznak az elektronikai 
hulladékok, festékes dobozok. Az 
autógumiért már fizetni kell, mert 
külön kell kezelni, elszállítani az 
illetékes feldolgozóba. Nehogy 
valakinek eszébe jusson az égeté-
se, mert mérgezi ezzel önmagát, a 
szomszédját, súlyos károkat okoz 
a környezetben. Kőszegen még 
tiszta a levegő! 
A zöldhulladékot továbbra is 
1000 kg-os határig ingyenesen 
lehet kivinni a Hulladékudvarba. 
Ennél több évente egy-egy csalá-
di háznál nem keletkezhet. 

Hirdetmény
Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez kapcsolódó partnerségi 

egyeztetési tájékoztató, valamint meghívó

lakossági fórum 
megtartására

Tisztelt Partnerek!
Kőszeg Város a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
4.§ (1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.18.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a településkép vé-
delmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi. 
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Település-
képi Kézikönyv készül, melynek feladata Városunk jellegzetes települési 
karakterjegyeinek meghatározása, értékes arculatának megóvása, kialakí-
tása, az épített és természeti környezet védelme.
A 314/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet 29/A. §-a és Kőszeg Város Képvise-
lő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 110/2017(VI. 
29.) határozata alapján az arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
készítése során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti part-
nereket tájékoztatni kell az eljárás megindításáról.

Tisztelt Partnerek!
Kőszeg Város Településképi Arculati Kézikönyvének, településképi rendele-
tének készítését megkezdtük, mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot 
tartunk

2017. augusztus 9-én 17 órakor
a Jurisics vár KÖSZHÁZ-ban.

Kőszeg Város Települési Arculati Kézikönyve, településképi rendelete meg-
alkotása keretében 2017. augusztus 17-ig – névvel és címmel ellátott – 
javaslatot, észrevételt tehetnek: papír alapon Kőszegi Közös Önkormány-
zati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a Főépítésznek címezve, 
elektronikusan a  foepitesz@koszeg.hu e-mailcímre. 
További tájékoztatásért kérem, forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).
Együttműködésüket és segítségüket előre is megköszönve:
 Huber László s. k.

     polgármester        

TÁRSKERESÉS: Mosolygós napokat kívánok a Hölgyeknek! Ma-
gamnak, hogy megtaláljam én is a jólelkű asszonyt. 165cm/68 
éves sikeres vállalkozó vagyok. Ha Ön is szeretne egy barátot, 
egy társat egy életvidám férfi személyében, akkor kérem, írjon 
nekem levelet „Kőszeg és Vidéke – sok kirándulás” jeligére, és 
küldje el a következő címre. Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház, 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9. 
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Folyt a víz
Július 28-án fotóztuk le, amikor a 
Fő téren, a Strucc vendéglő előtt, a 
lépcsőknél a márványlapokat cse-
rélték. Kovács István városgondnok 
katasztrofálisnak minősítette azt a 
munkát, ahogy a Fő tér felújítását 
annak idején elvégezték. Egy-egy 
márványlap alá néhány pogácsa 
ragasztót kentek fel a „kőműve-
sek”, így a lapok részben a levegő-
ben voltak, hiányzott a fuga, vagy 
trehány módon végezték el a mun-
kát. Folyt így a víz a lapok alá, a téli 
fagy megtette a dolgát. A Strucc ét-
terem előtti területen kicserélték a 
járólapokat. Azt a táblát is, amelyre 
rá volt írva a tervező, építő cég 
neve. A felelőtlen munka mintapél-
dánya előbújt. Hasonló munkát vé-
geztek az építők az Oroszlános-kút 
környékén is. Az akkori építésvezető 
felelőtlensége csúcsosodott ki a Vá-
rosház utcában, a Hírlapbolt előtti 

területen. Két oldalról betonoztak 
a brigádok, de amikor egymáshoz 
értek volna, elfogyott a beton, és 
az üres területre kőzúzalékot raktak 
le. A betonról a víz ide folyt, és szi-
várgott a pincékbe, az egykoron sok 
vihart kavart diszkós helyiségbe. Jo-
gos volt az érintettek reklamálása, a 
szükségessé vált javítási munkát jú-
liusban elvégezte a városgondnok-
ság. Az akkor távolról érkező mun-

kások már tovatűntek, de a hírük 
itt maradt. Talán ezért is jobb, ha a 
helyi munkákat az itt élők végzik el.     
A városgondnokság azt a felada-
tot tudja elvégezni, amit az ön-
kormányzat megrendel tőlük, és a 
pénzügyi fedezete is biztosított. A 
balesetveszélyt okozó hiányosságo-
kat a tudomásulvétel után a lehet-
séges időpontban elvégzik. Kovács 
István városgondnok megköszöni 
mindenkinek a jó szándékú tájé-
koztatást.

KZ     

Játszóterek
A júliusi lapszámban adtunk tá-
jékoztatást a lakótelepen átadott 
játszótérről. Új környezetben, új 
játékokat kaptak az apróságok. Az 
egyik édesanya aggodalmát fejez-
te ki amiatt, hogy esetleg rongálás 
történik. Sötétedés után fiatalok 
töltik itt a szabadidejüket, és ekkor 
sok minden előfordulhat. 
Július végén megnéztük az új játé-
kokat, és azokon sérülésnyom nem 
volt. Ez a természetes, és emberi 
magatartás. Aki rongál, az a kár-
okozó, és felelős a tettéért. Van rá 
több példa is, hogy az éjszaka leple 
alatt rombolnak néhányan. 

Többször említettük már a 
Bechtold István Természetvédel-
mi Látógatóközpont mellett lévő 
– alpannónia pályázati pénzből 
épült – parkot, és játszóteret, ahol 
maradó nyomokat hagytak az „éj-
szakázók”.  
A piac területén is meglepő dolgok-
kal találkoznak az árusok. Kemé-
nyen dolgoznak a „fiúk” a Táncsics 
utcában lévő sportcentrumban is. 
Ki tudja megfogni a kezüket a kár-
okozás előtt, mert a javító munká-
sok csak késlekedve tudnak utánuk 
dolgozni.
Rombolni gyorsan lehet, építeni 
lassan, sok munkával, lemaradva a 
rombolóktól.

KZ

bank-bgld.at

Bognár Beatrix

Oberwarti Fiók  
Hauptplatz 11 
7400 Oberwart
Tel.: 0043 3352 38913 4561 
beatrix.bognar@bank-bgld.at

MSc Czisztler József

Oberpullendorfi Fiók
Hauptstraße 9 
7350 Oberpullendorf
Tel.: 0043 2612 42193 4467
jozsef.czisztler@bank-bgld.at

• Számlavezetés • Hitelezés magyar ingatlanra
• Biztosítások • Megbízható megtakarítás

• Magánszemélyek és vállalkozások részére
• Személyes kapcsolattartás magyar nyelven.
 Egyeztessen idôpontot munkatársunkkal:

BB 09-17 Anzeigen Ungarn OW-OP_Koszeg_90x130.indd   1 28.02.17   11:29

Parkolásról
Közel két éve működik a mobil 
parkolási lehetőség Kőszegen. Az 
így kifizetett parkolások mennyi-
sége még nem meghatározó, az 
összes árbevétel 8 %-át sem éri 
el. Az elmúlt évben 23,3 millió 
Ft volt a parkolásból származó 
árbevétel. A jegykiadó automa-
tákba 17,6 millió Ft-ot dobtak az 
autósok. 
Többen vásárolnak bérletet, és 
olyan is előfordul, hogy díjfizetés 

nélkül kívánják igénybe venni a 
parkolásra kijelölt területeket. A 
büntetést másnapig féláron lehet 
megfizetni, a nemzetközileg kiépí-
tett rendszer eléri a díjfizetés nélkül 
távozókat. Az elmúlt évben pótdí-
jakra 2,2 millió Ft-ot fizettek be. 
Munkanapokra vetítve átlagosan 
hatan akadtak fenn az ellenőrzési 
hálón, abból egyik külföldi volt.
A Kőszegi Városüzemeltető Non-
profit Kft. árbevételét növelik a 
megfizetett parkolási díjak. A kft.-
nek az elmúlt évben az éves nettó 
árbevétele 349,4 millió Ft volt.  
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A Kromberg és 
Schubert Kft. a 
nyári időszakban 
már évek óta nem 
tart teljes körű 
nyári leállást, mert 
a rendelésállomá-
nyuk, a kiszállítási 
kötelezettségük ezt 
nem teszi lehetővé. 

A dolgozók különböző csoportok-
ban el tudnak menni szabadság-
ra, ahogy leáll az egyik autógyár, 
úgy az ahhoz tartozó csoport is 
megkezdheti a pihenő idejét. A 
cégnél a kiszállítások pontos tel-
jesítése az elsődleges feladat, a 
kamionok naponta indulnak az 
autóipar számára kiválóan megfe-
lelő termékekkel. A cégcsoport 22 

gyárának egyike a kőszegi üzem. 
Már kétszer kapták meg az „Év 
gyára” (Plant of de Year) kitünte-
tést. A gyárvezetés különös nagy 
figyelmet fordít a munkatársakra, 
többféle bónuszrendszerrel jutal-
mazzák a jól dolgozókat. Kőszeg 
számára a Kromberg és Schubert 
Kft. azért fontos, mert a város 
egyik legnagyobb adófizetője.    

Grillpartyt tartottak a 26 éves gyárban
A Kromberg és Schubert Kft.-nél a 
megrendelések teljesítése közben 
jutott idő közösségi programra, 
július 29-én tartották a mostanra 
már hagyománnyá vált grillpartyt. 
A szervezésnél még úgy tűnt, hogy 
a tavalyi, az alapítás 25. évfor-
dulóját ünneplő rendezvényt nem 
lehet felülmúlni. A hatszáz m2-es 
sátor lebontása után már megál-
lapítható, hogy egy jó hangulatú 
programon vettek részt a dolgozók. 
Ez a nap más volt, mint a többi, 
a kötetlen közösségi találkozó do-
minált. A meghívást a dolgozók 
nagy számban elfogadták, és részt 
vettek a programokon. Ebben biz-
tosan szerepe volt a 
jubileumi találkozó 
sikerének is.
Ez a nap a spontán 
szórakozásról szólt, 
a szervezők ötletei 
nyomán különböző 
újításokat vezettek 
be. Reggel kilenc 
órától gondoskodtak 
arról, hogy a dolgo-
zóknak legyen lehe-
tősége az egészségi 
állapotuk kontrolljá-
ra. Ebben dr. Pusz-
tai Gergő háziorvos 

vállalt főszerepet. A kft.-nél szűrő 
állomást alakítottak ki, és többféle 
vizsgálatot végeztek el. A Máltai 
Szeretetszolgálat elhozta a tüdő-
szűrő állomását, amely rendkívül 
népszerű lett a dolgozók körében. 
Talán azért is, mert egy évtizede 
megszűnt az állami egészségügyi 
szolgálatban, mint kötelező vizs-
gálat. Az eredmények alapján az 
érintett személyek augusztusban 
kapják meg az orvosi véleményt 
tartalmazó összefoglalót, és ha 
szükséges, akkor a további vizs-
gálatokra való javaslatot. Az ed-
digi tapasztalatok, vélemények és 
az érdeklődés alapján a cégveze-

tés azt fontolgatja, hogy 
másik időpontot is kijelöl 
hasonló orvosi vizsgála-
tokra. 
A grillparty délután há-
rom órakor kezdődött a 
parkolóban felállított sá-
torban. Az érkezők kaptak 
két tombolajegyet, egyi-
ket a fődíjra. Minden har-
madik személy este aján-
dékcsomaggal térhetett 
haza. A kisorsolt csomagok dön-
tően a kft.-vel kapcsolatban álló 
partnercégektől érkeztek. A fődíjat 
a Kromberg és Schubert Kft. aján-
lotta fel. A dolgozók ezúttal a cég 

vendégei voltak bőséges program-
kínálattal. Sokféle időtöltésre volt 
lehetőség, a sport, illetve a kültéri 
játékok közül a rodeóbika folya-
matosan üzemelt, de nagy volt a 

sürgés-fogás a többi játék körül 
is. A színpadra először a stand 
up comedy-s Szép Bence lépett 
közönséghívogató műsorával. 
Majd fantasztikus lendülettel a 
LORIGÓ Egyesület káprázatos 
műsorban latin táncokat muta-
tott be. Ugyanilyen választékos 
volt az a négyféle étel, amely-
ből bőségesen lehetett pótolni 
az elhasznált energiát. Erre az 
esti órákban is szükség volt, hi-
szen a Spontán zenekar táncra 
szólította a grillparty résztve-
vőit. 

KZ
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Kovács Miklós, vagyis Csendes Ko-
vács ezen a hétvégén négy alkalom-
mal főzött a Darabontok és barátaik 
számára saját felszerelésével. Az 
eddigi 11 alkalommal, az Ostrom-
napok mindegyikén szakácsként 
dolgozott önkéntes munkával. A 
Budapestről érkezett Varga Zsuzsa 
harmadik alkalommal segített Mik-
lósnak. A főzőmester szerint kemény 
feladat a „hadtáp” biztosítása. 
A török seregek hadiszállásán sü-
tötte a húst Rácz Gábor a csapa-
tával. Délben csirkehúst, de estére 

már a törökök által tiltott disznó-
húsos kolbászt.  Rácz Gábor először 
tavaly vállalta az önkéntes szakács 
feladatát. Idén a felesége és Cáki 
Tóni, valamint Zololo (Horváth Zol-
tán) is forgatta a húst a tepsiben. 
Ebédre és vacsorára is 250 adagot 
sütöttek. A hús egy részét a szakács 
adományozta.
Az iparosok önállóan sütöttek, főz-
tek a saját táborukban. A Jurisics 
vár belső udvarán kialakított tábori 
konyhában készült az étel. A sza-
kács szerepét vállalták: Balazsin 
Zsolt, Pócza Zoltán és felesége, Ko-
vács Ildikó és Kovács Lőrinc, Vlasich 
Attila és Szárnyas Ferenc.

Szakácsok

11. Ostromnapok
Török Seherezádé
Augusztus 4-én, az Ostromnapok 
első napján, a Fő téren hirdette ki 
Kőszeg Város Szenátusa az ostrom-
állapotot. Akkor egy időutazás ke-
retében 1532-öt írtunk a mostani 
forró nyárban.  
Megjelentek a szenátorok, tagjai 
között Erdei Zsolt, a bajnok ökölví-
vó és a várkapitány Jurisics Miklós, 
alias Petkovits Sándor. A városbíró 
(Huber László) közölte: Kőszeg vá-
rát és városát nem adják török kéz-
re. Forintos Mátyás (Básthy Béla) 
az erről szóló döntéseket tette köz-
hírré. A közeli kiáltások – „Rettegj, 
Jurisics! … Térdre a pasa előtt. Itt 
a török!” – jelezték, hogy megérke-
zett Szulejmán szultán (Stipkovits 
István) és Ibrahim vezér (Seper 
András) a janicsárokkal. Az érke-
zőket köszöntötte a városbíró, és 
békés távozásra szólította fel őket. 
Bánhegyi Adrienn, a török Sehe-
rezádé, világbajnok kötélugró, és 
Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó 
ugrókötéllel vívott harcban küzdött 
meg egymással. A világbajnoki 
mosolyt érdemlő párbajban Adri-
enn győzött, mert hosszabb tapsot 
kapott a török oldalon álló műsor-
vezető, Deze szavai szerint.

Vásárütés
Augusztus 5-én (szombaton) 11.30 
órakor puskalövés dörrent a Fő té-
ren. A törökök vásárütésre indultak, 
a riadalomra megérkeztek a dara-
bontok vezette csapatok. Kardok 

pengéi csapódtak egymáshoz, a 
várvédők sérülten kerültek a földre. 
„Vissza, vissza! Hátráljatok!” – szólt 
Ibrahim vezér a janicsárokhoz.                                                                                             
Kezdetét vette a sok szabály által 
szabályozott párbaj. Az igazlátó 
ellenőrizte a fegyvereket, egy igazi 
vitéznek az életénél csak a becsüle-
te a fontosabb.
A Hősök tornya felől a kardok csa-
pódása hallatszódott, a törökök ki-
áltozták „Vágjátok le őket! .. Meg-
haltok” … Hitetlenek”, miközben 
visszavonultak a táborukba. 

Elhangzott
Ibrahim Jurisicsnak: „A polgár-
mester még nem adta oda neked 
a város kulcsát? Rendes ember, 
nekünk megépíti a tűzoltóságot”. 
• „Nem irigylem őket ebben a 
melegben!” – mondta egy fiatal 
fiú a felvonulásnál. • „Anya, mi-
kor jönnek a törökök? Még alsza-
nak, vagy isznak?” – egy ötéves 
kisfiú kérdezte az édesanyjától. 
Majd később az ágyúlövésnél: 
„Apu, ez dinamit volt?”. • „Úgyis 
tudom, hogy nem győztök. Egyik 
évben sem sikerül” – mondta a 
hétéves fiú az egyik töröknek.  • 
„Hadd lásson a néző is, fizettek 
érte” – Ibrahim vezér. • Amikor a 
janicsárok elraboltak egy nőt: „A 
töröknek is jó szeme van”. • Ost-
rom után egy néző: „Bevegyük a 
várat? A létrák itt vannak, a védők 
elmentek”.

Kiss Alexandra
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Hol Jurisics vítt …
A helyi horvátság a kezdetektől 
aktív résztvevője az Ostromnapok 
rendezvényeinek. Tizenegyedik alka-
lommal erősíttették a várvédők csa-
patát és adták a kapitányt, Jurisics 
Miklóst, Petkovits Sándor (a Kőszegi 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke) személyében. Évente öt-
ven-hetven fő dolgozik, hogy amire 
elérkezik az ostromhétvége, a har-
ci felszerelések, a ruhák, a játékok 
„hadra foghatók” legyenek. 
„A horvátságnak az erre a területre 
való betelepülése is a kőszegi ka-
pitány idejére tehető. Jurisics szár-
mazásának okán kötelességünknek 
érezzük azt, hogy szerepet vállal-
junk a hagyományőrző napok ese-
ményeiben” – nyilatkozta augusz-
tus 5-én, az ostromjáték napján, 
Petkovits Sándor. 
A horvátok a megszokott forgató-
könyv szerint vettek részt a rendez-
vényeken. Néhány éve már a tánc-
ház is a program része, és sosem 
marad el a hagyományos Horvát 
est sem, ahol igazi „Krobót” módra 
(Strucc étterem), tamburazenével 

készülnek a finom illatú ele-
delek, az ilyenkor leginkább 
kelendő csevapcsicsa. 
A horvát hölgyek kiemelt sze-
repet vállalnak a gyerekeknek 
szóló programokban. Schne-
ider Katalin szervezésében 
hét állomás fogadta a játékos 
kedvű vendégeket. Közel húsz 
(nem csak horvát) önkéntes 
segítette a munkát: olyanok – 
mint megtudtuk –, akikre mindig 
lehet számítani. Különösen ki kell 
emelni a fiatalokat, akik a tűző na-
pon is helytálltak és szórakoztatták 
az érdeklődőket. Újdonság volt a 
mézesbábos, és hogy találgatni le-
hetett azt is, milyen italokat, étele-
ket rejtenek a vár pincéjéből előke-
rült réges-régi flaskák és edények. 
Velünk játszottak a soproni íjászok 
és kézművesek. Azoknak, akik mind 
a hét próbát leküzdötték, Jurisics 
személyesen írta alá a tanúsító ok-
levelet.
Nagybetűs HÍR is kapcsolódik az 
idei évhez, hiszen a védőket irányí-
tó Petkovits Sándor, úgy gondolja, 

hogy „megérett az idő a váltásra, 
a fiatalításra, talán a keret, a prog-
ram felújítása is sorra kerülhet. 
Többekkel együtt úgy gondoltuk, 
hogy, mint a dalban is van: új 

műsorhoz új férfi kell… ebben az 
évben utoljára szerepelek a kőszegi 
kapitány megszemélyesítőjeként. 
Ez az élt rendje.”

Tóthárpád F. 

Iparosok
Az iparosok, a Kőszeg és Vidéke 
Vállalkozók Ipartestületének tagjai 
a város dolgait szívükön viselik. 
Összetartó csapat, amit az Ostrom-

napokon ismét bizonyítottak. Au-
gusztus 3-án építették meg a tábo-
rukat a Jurisics vár belső udvarán. A 
horvátokhoz és a török-tűzoltókhoz 
hasonlóan fegyvereket és felszerelé-
seket gyártottak maguknak, ebben 
másoknak is segítettek. A várfalon 
a tüzet és füstöt árasztó ágyút egyik 
társuk, Harsányi Zsolt készítette. A 
felszerelésüket bemutatták a várud-

varon, amit aztán némi segítséggel 
kipróbálhattak az érdeklődők. A 
török rabnak készült rács mögül a 
gyermekeket alig lehetett kicsalo-
gatni. Az iparosok számára a mosta-
ni volt a tizedik Ostromnapok, mert 
a másodikon vállalták először a vár-

védelmet Seper András kérésére. A 
kezdetektől bevonták a csapatba a 
lányokat, asszonyokat, számukra a 
város turisztikai programja csapat-
építést is jelent. Amikor augusztus 
3-án 16.50 órakor a Jurisics téren 
katonásan átvonultak, a kosárba 
bújt, fütyülős hangszert árusító férfi 
a „Bevonulási indulót” (Verdi: Aida) 
játszotta a tiszteletükre.     

Jelszóval
„Ma veled vagyok” jelszóval lehe-
tett formálisan belépni a Brenner–
udvarban kiépített török táborba. 
Mindenkit vártak, hiszen egyedi 
játékok sokaságát helyezték el és 
nemcsak az ifjú tűzoltó-janicsá-
roknak. Délelőtt is voltak bőven 
az udvaron, a többségük janicsárrá 
változott bokszolók, akik az elő-
ző napokban a ringben küldöttek 
meg egymással, részt vettek a 
várostromban. Aznap estére már 
megérkeztek a nemescsóiak és a 
szombathelyiek Göncz Szabolcs 
parancsnoklásával. A tűzoltócsa-
pat, és annak 
vezetése – 
Seper-Ibrahim 
és Stipkovits-
S z u l e j m á n 
– megszemé-
lyesítette a 
történelmet, 
és emléke-
zetessé tette 
az elmúlt 

tizenegy évben az Ostromnapo-
kat. A vezéreket nem pótolni kell, 
hanem követni. Stipkovits István 
kérdésemre annyit mondott, hogy 
az elmúlt években nem volt annyi 
változás, hogy a profizmus erősítse 
a lelkesedést, nagyobbá kell tenni 
a programsorozatot. Azt is elmond-
ta, hogy a tűzoltók sokat tettek a 
cél érdekében, évek alatt készítet-
ték el, vásárolták meg a saját fel-
szerelésüket. 
A janicsárokká változott tűzoltók 
megküzdöttek az ostromnapokért, 
akkor is, ha a várat sosem vették 
be, oda mindig barátsággal ér-
keztek.

KZ    

Tévéadás 
Az M5 közszolgálati, kultúrára 
nyitott tévécsatorna először egy 
sajtótájékoztató alapján adott hírt 
az Ostromnapokról. Augusztus 
5-én egy forgatóstáb érkezett, és 
öt alkalommal küldött tudósítást 
Kőszegről. Elsőként Pócza Zoltán 

nyilatkozott, miután a magasra hú-
zott kalitkában álló riporternőt visz-
szaengedték a földre az iparosok. Az 
ostromfelvonulás előtt adott interjút 
a Jurisics téren a három kiemelt 
szereplő, Petkovits Sándor, Seper 
András és Stipkovits István. A felvé-
tel után Seper András megköszönte, 
hogy a város jó hírét viszik tovább 
szerte az országban.
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IX. Ostromboksz Gála
A sportág jellegét tekintve remekül illeszkedik a Félhold és telihold, Ost-
romnapok programsorozatába a IX. alkalommal megrendezett Ostrom-
boksz Gála. A verseny rangját jelzi, hogy megtisztelte jelenlétével Erdei 
„Madár” Zsolt a magyar és Tomi Kid (Kovács Tamás) szlovák szövetség 
első embere is. Balzsay Károly, szövetségi kapitányt is köszönthették. 
Nem mellesleg, mindhárman a sportág világbajnokai voltak, hogy egyéb 
nagyszerű eredményeiket ne említsük. A két versenynapon 57 pár mér-
kőzését láthatta az egyre szaporodó közönség. A rendező klub a ringben 
köszöntötte az elmúlt időszak legsikeresebb versenyzőit. A második nap 
végére zsúfolásig telt a ring környéke. A Fitt-Box ökölvívói közül csütör-
tökön 13-an, pénteken 11-en léptek szorítóba. Gombai Dominik, Lukács 
Tifani, Buza Raffael, Pesti Gabriella, Szoták Titusz, Hámori Luca, Lakotár 
Hanna, Jankó Krisztián, Németh Gábor győztesen hagyták el a szorítót. 
Németh két ellenféllel szemben is diadalmaskodott. A pontozott csaták 
mellett jó pár mérkőzést edző, bemutató jelleggel rendeztek, de ez a küz-
delmek hevességét nem csökkentette. A szurkolók mindkét nap láthatták 
a ringben a VB-re készülő Hámori Ádámot, a Fitt-Boksz ujdonsült EB 5. 
helyezettjét. Az első nap Vili Tanko (Szlovákiából) mint a legtechnikásabb, 
Kovács Gábor (Fitt-Box) mint a legharcosabb ökölvívó kapott különdíjat. 
A verseny lezárásaként Jankó Krisztián (Fitt-Box) mint a legjobb kőszegi, 
Ali Saidoulaev mint a legjobb külföldi, Bogdán Tibor (RSK) mint leghar-
cosabb, Buza Raffael (Fitt-Box) mint a legtechnikásabb vett át különdíjat.
A verseny hangulatát a különböző betétszámok, az ostromtörvényeket 
kihirdető szenátus fokozták. Varsányi Áron a verseny szervezője jelképes 
ajándékokkal köszöntötte a díszvendégeket, köszönve, hogy elfogadták 
a meghívást.

Forintos
Kőszeg – augusztus – 
ostrom(na-pok)! Ezek a 
szavak jutnak legtöbbünk 
eszébe, amikor városunk 
1532-es eseményeire em-
lékezünk. A nagy nevek 
közül először Jurisics, majd 
– talán még Ibrahimot 
is megelőzve – Forintos 
Mátyás maradt meg leginkább az 
utókor emlékezetében. 
Gondolná-e a kedves Olvasó, 
hogy több Forintos- (Florentos, 
Forynthos) leszármazott ma is köz-
tünk él? Közülük Forintos Lászlót 

(77), akinek 
az édesap-
ja is egészen 
1373-ig ku-
tatta vissza a 
családfát, egy 
budapesti te-
le fonszámon 
értük el. 
„A legkoráb-
bi, 14. századi 
olasz szárma-

zású őst Anthonio Florentos néven 
ismerjük.” (Nevét 1407-es megje-
löléssel említik egy Zichy okmány-
ban.) A Zalaegerszegtől Nagyka-
pornak felé eső, róluk elnevezett 
forintosházi birtokon telepedett le 

és élt a család, ahol a kúria – át-
építve – ma is áll, de ma már más 
tulajdonában. 
1499-ben a család nagy része 
elköltözött, amikor Ulászló nekik 
ajándékozta Mihályfát. A következő 
jelentősebb állomás Kőszeg, ahol 
„Mátyás tűzmester” 1532-ben ha-
talmas szolgálatot tett a városnak, 
amikor tudásával, leleményessé-
gével számos török aknatámadást 
megakadályozott. Azóta is kü-
lönféle mondák keringenek róla. 
Hadtudományi tény azonban, hogy 
az ellenaknázás módszerét ő alkal-
mazta először – itt, a kőszegi vár 
védelmére.

Tóthárpád F.

Bánhegyi Adrienn
Bánhegyi Adrienn, a szombathelyi 
kötélugró Kőszeget választotta a 
triplázás világrekordjának vissza-
szerzésére, amelyet tavaly hódítot-
tak el tőle. A triplázás nehézsége, 
hogy a sportolónak, amíg egy-egy 
ugrásnál a levegőben van, három-
szor kell maga alatt áthajtania a 
kötelet. A rekord megdöntéséért 
két kísérletet tehetett a sportoló. 
Augusztus 4-én (pénteken) 18.30 
órakor a Fő téren lévő színpad-
ra lépett Bánhegyi Adrienn, akit 
szurkolók és fotósok tömege vett 

körül, monitor mutatta az ugrások 
számát. Az első rekordkísérlet-
nél az eredményes ugrások szá-
ma meghaladta a kettőszázat, a 
Guiness-rekordhoz 413 db-ra lett 
volna szükség. A sportoló tíz perc 
pihenő után újabb kísérletet tett, a 
világcsúcsot nem döntötte meg, a 
monitor 289 db eredményes ug-
rást rögzített. Ezt a teljesítményt is 
óriási taps fogadta, Varsányi Áron 
nagy csokor virággal köszöntötte 
Bánhegyi Adriennt, aki elmondta, 
hogy várhatóan ősszel újra a csúcs-

ra tör, helyszín-
ként választhatja 
ismét Kőszeget.
Másnap, a vár-
ostrom megkez-
dése előtt, a Fő 
téren az óriásivá 
duzzadt közön-
séget látvány-
sportjával lenyű-
gözte Bánhegyi 
Adrienn.

KZ

A kovács
Schmidt Vilmos idén nyolcadik al-
kalommal jött el az Ostromnapokra 
Vértestolnáról azért az egyedi él-
ményért, amelyet a kőszegi prog-
ramsorozat nyújt. A nemzetközi 
restaurátori okmánnyal rendelkező 
kovács 1962-ben kezdte a mes-
terségét. Segítségével a vendégek 
a várárokban gyakorolhatták az 
izzó vas alakítását. Mindenki meg-
tudhatta, hogy a kalapács egysze-
rű eszköz, de a vele való munka 
kézügyeséget igényel. Schmidt 
Vilmos nemcsak a kovács tudomá-
nyát mutatta be, a saját kardjával 
küzdött a vár védelméért.  

Információ: Az Ostromnapok ide-
jén, péntektől vasárnapig 8 – 20 
óra között tartott nyitva az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület Tourinform 
Irodája a Fő téren. Két-három 
munkatárs mindig készen állt a 
turisták tájékoztatására. A várost-
romra itt is meg lehetett vásárolni 
a jegyet. A turisták vittek térképe-
ket, prospektusokat, a többségük a 
hegyi utak iránt érdeklődött.    



 XXX .ÉVFOLYAM, 8 . S ZÁM   2017 . AUGUSZTUS  8 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

13

O
ST

R
O

M
N

AP
O

K

Ki legyen Jurisics?
2006-ot írtunk, amikor megszü-
letett az elhatározás: ne engedjük 
elmúlni az 1532. évi török ostrom 
475. évfordulóját anélkül, hogy 
ország-világ és a magunk figyel-
mét is felhívjuk Kőszeg és a kő-
szegiek történelmi hőstettére, arra 
az egy hónapra, melyet az akkori 
világ legnagyobb hadserege töl-
tött városunk falai alatt! És jöttek 
az ötletek – konferencia, kiállítás, 
felvonulás, biciklitúra, mígnem fel-
merült a legmerészebb gondolat, 
szervezzünk ostromjátékot! Ostro-
moljuk meg a várost, a várat! Az 
egészben az volt a legszebb, ahogy 
a hirtelen jött tervek, feladatok 
azonnal gazdára leltek, ahogy vit-
te előre a gondolatot a lelkesedés. 
Olvastuk a forrásokat, a történel-
met, hogy észrevétlenül megírjuk 

múltunkban gyökerező, mégis új, 
saját történetünket. A kövekben, 
várfalban, leírásokban vagy éppen 
bronzba öntve ránk hagyományo-
zott arctalan történelem, az ötszáz 
éves hősök mai, emberi arcokat, 
alakot kerestek, hogy megélhető 
közelségbe kerüljenek hozzánk. 
Nem volt szükség hosszú keresgé-
lésre, sem noszogatásra, hirtelen 
itt álltak előttünk a múlt hőseinek 
mai megtestesítői Petkovits Sán-
dor (Jurisics Miklós), Seper András 
(Ibrahim nagyvezír) és Stipkovits 
István (Szulejmán szultán).  És ami 
talán még lenyűgözőbb, ott álltak 
mögöttük seregeik is: a horvá-
tok az iparosokkal az egyik olda-
lon, a másikon pedig a tűzoltók, 
majd később a bokszolók is, és a 
szerepüket mintha rájuk szabták 

volna! Most, amikor tíz év után 
köszönetet mondunk a történet 
főszereplőinek, egyszerre látjuk, 
milyen gyorsan repült el tíz év, és 
csodálkozunk el azon, mennyi min-
den történt a 11 rendezvény alatt. 
Amikor elsőként Petkovits Sándor 
bejelentette, hogy hamarosan új 
főszereplőt kell keresnünk, akkor 
tűnt fel, mennyire összenőtt ő és 
ez a szerep. Tíz évvel ezelőtt nem 
tudtuk, milyen lehetett 475 év-
vel ezelőtt Jurisics, de most már 
tudjuk, milyen Petkovits-Jurisics, 
milyen Seper-Ibrahim és milyen 
Stipkovits-Szulejmán! Illő és mél-
tó dolog köszönetet mondanunk 
nekik, Petkovits Sándornak, Seper 
Andrásnak és Stipkovits Istvánnak, 
akik hús-vér arcot, karaktert adtak 
a hősöknek, és akik megtették a 
legtöbbet, amit valaki a városáért, 
a közösségéért tehet: igent mond-
tak a feladatra, szerepet vállaltak, 

vezették vagy épp tanácsaikat 
meghallgatva, követték azokat, 
akik örömmel kísérték el őket ezen 
a szép úton! Köszönjük Sándor, kö-
szönjük András, köszönjük István! 
Ebben a felállásban biztosan ez 
volt az utolsó Kőszegi Ostromna-
pok. Kérjük, hogy maradjatok ve-
lünk, jelenlétetekkel bátorítsátok, 
segítsétek a helyetekbe lépőket! Az 
Ostromnapok jövendő új szereplő-
it, és mindenkit ebben a városban. 
Legyen előttünk példátok, hogy 
amikor úgy érezzük, hogy egy fel-
adat megtalált, akkor tudjuk, most 
jön a mi harcunk, elérkezett a mi 
időnk. Mert mindegyikünkre vár 
egy szerep, egy feladat, hogy ne 
csak itt legyünk, de mi legyünk a 
város, Kőszeg!

Básthy Béla alpolgármester
a Kőszegi Ostromnapok

főszervezője

A KŐSZEGI OSTROMNAPOK TÁMOGATÓI: 
Kőszeg Város Önkormányzata, Kőszegi Ostromnapok Egyesület, Írottkő Natúrparkért Egyesület, Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház, Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Kőszeg és Vidéke Ipartestület, Fitt-Boksz 
Ökölvívó Egyesület, Cothec – A kőszegi távhő, Bécsikapu Étterem, Osjecko – az első horvát sör, Alpokaqua ásványvíz, Kőszegi Sör, Csep-
regi Pékség, Coop Forrás, Tesco, S-Group Defence & Security
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Defibrillátor 
Április 27-től az Írottkő Hotel 
(Kőszeg, Fő tér) aulájában, a 
bejárattól balra, a falon elhelyezett 
defibrillátor használatával mentheti 
meg Ön is embertársai életét. 
Az önkéntes tűzoltók a saját pén-
züket adták, az önkormányzat 600 
ezer Ft-ot adott erre a célra.
Magyarországon naponta átlagosan 
70-en halnak meg hirtelen szív-
halálban. Sokat jelentene, ha az 
emberek ezekben az esetekben tud-
nának segíteni. Az alapszintű újra-
élesztés egy óra alatt megtanulható.
A kőszegi Írottkő Hotel előcsarno-
kában elhelyezett LIFEPAK 1000 
tip. félautomata defibrillátort sok 
más készülékhez hasonlóan laikus 
emberek számára tervezték. Hasz-
nálatához elengedhetetlen hogy 
egy légzés – keringés leállást meg 
tudjunk állapítani,  alapszinten tud-
junk újraéleszteni. 
A készülék minden egyes teendőt 
a mellkasra felhelyezendő elektró-
dák csatlakoztatásától a használat 
végéig magyar nyelvű szoftver se-
gítségével hangosan, szóban közöl, 
egyértelmű utasításokat ad. Külön 
hang figyelmeztet, ha a készülék 
megkezdi a ,,sokk” leadásához szük-
séges töltést, közli hogy senki ne 
érjen a beteghez, majd felhívja a fi-
gyelmet az elektromos ,,sokk” szük-
ségességére, valamint arra, hogy 
a megkezdett újraélesztést szüksé-
ges-e folytatni. Használatát a segít-
ség (mentők) megérkezéséig nem 
szabad felfüggeszteni, mivel a minél 
korábbi defibrillálás életet menthet, 
a túlélés esélyét megsokszorozza.

Gadó Gábor

Új mentők 
Az elmúlt évben a kőszegi mentő-
állomáson szolgálatot teljesítő két 
db TOYOTA mentőgépkocsit 13 év 
és több százezer kilométer megté-
tele után kivonták a forgalomból. 
Az Országos Mentőszolgálatnál 
korszerűbb, nagyobb méretű gép-
kocsik vannak forgalomban, ezért 
a korábbi gépkocsitárolók alkal-
matlanná váltak az új járművek 
befogadására.  
 2016 decemberében az Orszá-
gos Mentőszolgálat megrende-

lését követően két nagyméretű 
mentőgépkocsi számára alkalmas 
tároló építése kezdődött a mentő-
állomás udvarán.
Az épület műszaki átadását május 
3-án tartották. Távvezérlővel ellá-
tott elektromos kapukat építettek 
be. Riasztást követően a kapu nyit-
va várja a szolgálatot. Belül elekt-
romos csatlakozás biztosítja, hogy 
a járművek üzemkész – télen fűtött 
– állapotban legyenek.
Mostanra az Országos Mentőszol-
gálatnál rendszeresített két db kor-
szerű, Mercedes járművet állítottak 
üzembe. Mindkettő jól felszerelt, 

és több funkcióval 
rendelkezik. Gyors 
és biztonságos, té-
len fűtött, nyáron 
klimatizált. Belső 
kialakításuk révén 
minden fontos esz-
köznek külön helye 
van, kívülről és a 
betegtérből is egy-
aránt elérhetőek az 
eszközök.
Az akadálytalan kivonulás biztosí-
tása érdekében a mentőgépkocsi 
tároló előtt megállni tilos zóna van 
érvényben. A mentősök kérik en-

nek a mindenkori betartását, mert 
csak így tudnak biztonsággal kijut-
ni a zárt tárolóból. A gyorsaság a 
mentésre váró személy érdeke. 

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ BÓNUSZRENDSZER

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

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

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

Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

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

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

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

AK
TU

ÁL
IS
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Hajnalig 
Lukácsháza: Július 15-én a Közös-
ségi Ház udvarán rendezték meg a 
Falunapot. Kora reggel a baráti tár-
saságok focicsapatai küzdöttek meg 
egymással, A (Ha)rcoskodók vitték 
el a pálmát. A Villám sakkversenynél 
a sorrendet – Kunovits Gyula; Ben-
csik Zoltán; Kálmán László – a tudás 
határozta meg. A szorgos kezek hat 
kondér ételt készítettek Molnár Sán-
dorné vezetésével. A LÖTYE tagjai 
a háttérben dolgoztak, a munkát 
a Boszorkányok csapata vette át. 
Amíg a vendégsereg falatozott, 
Varga Tamás zenélt a színpadon. A 
Közösségi Ház nagytermében dr. 

Virág Marcel puzzlei voltak láthatók, 
amelyeket friss orvosi diplomája át-
vétele előtt rakott össze. Délutántól 
egyre többen gyűltek össze a sátor-
ban, Virág János polgármester a kö-
zösség erejének erősítése érdekében 
ajánlotta a Falunap programjait. 
Akik sokat tettek a faluért, az önkor-
mányzat kitüntetésben részesítette.              
Díszpolgári címet kapott dr. Vágó 
Attila háziorvos, Lukácsháza Köz-
ségért kitüntetést Cseh Jánosné és 
a SCHOTT Lukácsháza SE csapata. 
Cseh Jánosné szavai szerint mostan-
tól már bizonyított, hogy lukácsházi, 
nemcsak így érzi. Munkájával segíti 
a faluban működő civil szerveze-
teket. A SCHOTT Lukácsházi SE 
összefogja a fiatalságot, sportsi-

kereik mellett az elmúlt években 
sportcentrumot hoztak létre. A ki-
tüntetésekhez gratulált Ágh Péter 
országgyűlési képviselő, aki átadta 
az okleveleket. Összefogást, fejlő-
dést lát a faluban, szavai szerint 
egy település akkor tud fejlődni, ha 

az ott élők között erős a kapcsolat.
A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola 
diákjainak műsora egyik színfoltja 
volt a Falunapnak. Az esti tűzijáték 
előtt Gáspár Laci műsorára telt 
meg a sátor, a bál hajnalig tartott.

KZ 

Monológ
Dr. Vágó Attila Lukácsháza köz-
ponttal öt falu háziorvosa 1989-
től. A képviselő–testület döntése 
alapján július 22-én a Falunapon 
vette át a Díszpolgár címet tartal-
mazó oklevelet. A műsorvezető, 
Virág Zsuzsanna szavai szerint az 
egyik érdeme az elhivatottság.
Elhangzott: „A doktor úrnak kö-
szönhető, hogy a forma vitrum cég 
vezetése eljött Lukácsházára, mint 
az üzem lehetséges helyszínére”.  
Mostanra a SCHOTT Hungary Kft. 
a világ vezető gyógyszeripari cso-
magoló anyagok gyártója.  
Dr. Vágó Attila a következőt mond-
ta: 

÷Tisztelt Lakótársaim!
Egy héttel ezelőtt mondták el ne-
kem a képviselőtársaim, hogy erre 
a megtisztelő címre méltó lehetek. 
Nagyon meglepődtem, nagyon 
meghatódtam. Tiszta szívből kö-
szönöm a megtiszteltetést. Köszö-
netet mondok mindazoknak is, 
akik kívülről javasolták, hogy ezt a 
címet megkaphassam. Kérdésként 
merül fel bennem: hogyan kö-
szönjem meg azoknak, akik ezen 
az úton elindítottak. 1990-ben Lu-
kácsháza polgárai úgy döntöttek, 
hogy vegyek részt a képviselő-tes-
tület munkájában. Akkor Albert 
Csaba vezette testület engem ja-
vasolt, hogy vegyek részt a megyei 
önkormányzat munkájában. Ott 
gyorsan haladtam előre, megbíz-
tak az egészségi bizottság elnöki 

tisztével,  nyolc kórházért és 140 
intézményért lettem politikailag 
felelős a megyében. A közgyűlés 
két hónapig nem talált alelnököt, 
majd a felém érkezett felkérést el-
fogadtam, és 47 fő rám szavazott 
az 57 fő képviselőből. Így 1990 – 
1998 között töltöttem be ezt a fel-
adatot. Megnyíltak az információs 
csatornák. Élő tanúi is vannak 
szép számmal, hogy a Vas megyei 
falugondnoki rendszert én hoztam 
létre. Vas megyében közreműköd-
hettem a műveseállomás létreho-
zásában, annak a betegszállítási 
szolgálatának a kialakításában.  
Mindig is orvosnak tekintettem 
magamat. Amikor szólítottak a 
közügyek, akkor sem szakadtam 
el a gyógyítástól. Büszke vagyok 
arra, hogy 1993-tól Kőszeg és 

városkörnyéke körzeti orvosainak 
a szakfelügyelő orvosa lettem. 
Nyolc évvel ezelőtt megkaptam a 
Markusovszky Kórház tiszteletbe-
li főorvosa címet, és három éve a 
megyei Príma Díj különdíj fokoza-
tát. Arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy ma itt Önök között, mint 
díszpolgár beszélhetek. Nagyon jó 
érzés, és most is az, képviselőnek 
lenni. A családomnak is köszöne-
tet kell mondanom, mert elfogad-
ták, hogy a közügyekre több időt 
kell fordítanom.  
Ha megkérdeznék tőlem, milyen  
egyéni terveim vannak, akkor az 
orvosi Nobel-díjas Szent-Györgyi 
Albert 93 éves korában mondott 
szavaival tudnék válaszolni: ÷még 
húsz évre való terveim vannak”.

Lejegyezte: Kámán Z 

Szent Anna
Bozsok: Ünnepi szentmisével 
kezdődött a Szent Anna búcsú. A 
mise elején, az 2003-ban kezdett 
hagyomány szerint versekkel és 
imákkal köszöntötték a gyermekek 
a nagypapákat és nagymamákat a 
Jézus Krisztus nagyszüleit ábrázoló 
oltárkép előtt. Harangozó Vilmos 
plébános prédikációjában beszélt  
Szent Anna és Szent Joachim éle-
tét bemutatva az áldozatvállalás 
és a család fontosságáról. A búcsúi 
ebédet minden család a vendégeivel 
fogyasztotta el, majd a sport és a 
szórakozás kapta a főszerepet. 

A férfiak focimeccsén a Főszeg le-
győzte Ószeg csapatát. Majd 23 
hölgy rúgta a labdát, a kiegyenlített 
küzdelemben az asszonyoké lett 
a dicsőség. A gyerekfociban szinte 
minden bozsoki fiú és lány részt vett.  
Számukra bérelt a Bozsoki Kökör-
csin Egyesület óri-
ás légvárcsúszdát, 
az Önkormányzat 
pedig céllövöl-
dést, körhintást 
és bazárost hívott 
meg. Régi és igazi 
búcsúi hangulat 
vette kezdetét. 
A sok résztvevő-
vel zajlott búcsúi 

bálokat (vasárnap és hétfőn is) a 
Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szervezte. Vasárnap este a helyiek 
közül többen a pihenést választot-
ták, ők a másnapi Kerekes Üzletház 
udvarán tartott bálon szórakoztak. 
Erre egy meglepetéssel készült a 

Bozsoki Dalárda, a tőlük megszokott 
műsoruk végén a közönség velük 
együtt énekelte a Z’Zi labor slágerét. 
Az ovis és kisiskolás gyerekek ezúttal 
„bandázást” rendeztek.
A búcsúi készülődés hangulata, 
érzése helyi érték Bozsokon. A 

nagytakarítás, egy régóta 
tervezett átalakítás vagy 
felújítás megvalósítása, a 
sütés-főzés mind-mind ide 
tartozik. És a legfontosabb: 
a lelki készület. Hisz a búcsú 
a templom védőszentjének 
ünnepe, évszáz adok óta a 
falu napja, de nem egy ki-
jelölt falunap vagy egy jól 
kitalált nyári program. 

Frank-Sziklai Márta
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„Szegény vagyok” …
Kőszegdoroszló: Július 22-én 
tizenhárom „házi” programmal a 
Közösségi Házban rendezte meg az 
önkormányzat a Falunapot. Fősze-
repet kaptak – a kőszegszerdahelyi 
„színművészekkel” szövetkezve – a 
helyi színjátszók. A hagyományok-
nak megfelelően reggel 9 órakor 
kezdődött az ökumenikus istentisz-
telet, majd a gyermekprogramok 
kerültek a középpontba. Délidőben 
a habparti biztos siker volt. Négy 
kondérban sokszáz adag ételt főz-
tek. A kőszegi fúvósok nélkül nincs 
Falunap, zenés felvonulásukkal 
csalogatták a lakosságot. Maggie 
idén nem volt ott a nagyszülei fa-
lujában. A BE-JÓ először délben 
táncos programjával, majd este 

tűztánccal szórakoz-
tatta a közönséget. A 
Kőszegi Vonósok szín-
padra, vagyis a lép-
csőfeljáróra lépésekor 
megérkeztek az eső-
felhők, de a klasszikus 
zenéjük, a tőlük meg-
szokott zenei élmény 
lekötötte a hallgató-
ság figyelmét. Aznapi 
születésnapján, Scheer Bernadett 
egy csokor virágot kapott Joó Ta-
más polgármestertől. Majd közön-
ség elé léptek a kőszegszerdahelyi 
színjátszók. Egy jelenetben pró-
báltak pénzt kérni a „Sóher Betti 
nénitől”, amely a profi tehetség-
gel előadott „gyermekszáj” miatt 

dugába dőlt. A kőszegszerdahelyi 
színjátszók kiforgatták a „nézését, 
meg a járását” zenéjét, mert a tér-
dének a kopását egy kisfröccsért 
sem adnák oda. A színjátszó lányok, 
asszonyok járókerettel botorkáltak 
a füves játéktérre. Segélyt akartak 
kérni a kocsmázásra, botorkálva, a 

markukat nyújtva in-
dultak a polgármester 
felé. A színjátszókat 
is meglepte a mély 
hangon érkezett han-
gos válasz: „Szegény 
vagyok, szegénynek 
születtem”. A spontán 
jelenetet hangos taps 
díjazta. Majd a „Sárga 
lábú cinege” dalla-
mára érkeztek meg a 
színjátszó helyi férfi-
ak. Jól tették, hogy a 

lányok, asszonyok kitaposott útjá-
ra léptek, fehér szoknyás produk-
ciójukkal közönségsikert arattak. 
Az esős délutánon a viharfelhők 
megöntözték a Zora Horvát Ének-
kórust. Az esti bálon folytatódott a 
nappali jó hangulat.

KZ

Díszpolgár
Nemescsó: Június 24-én tartotta 
az önkormányzat a 18.  Falunapot. 
A korábbi célok – a közös szóra-
kozás, a kötetlen kikapcsolódás 
– nem változtak. Központi szere-
pet kapott a falu érdekében vég-
zett munka elismerése. Nemescsó 
Önkormányzata Díszpolgár címet 
adományozott Kiss Sándor egykori 
polgármesternek, aki 20 éven át a 
faluvezetés aktív tagja volt, a meg-
valósult fejlesztések érdekében lel-
kiismeretes munkát végzett (kép).  
Kalincsák Balázs és Kalincsákné 
Varga Katalin lelkészházaspárnak 
a fiatalok és a közösség összefo-
gása, az evangélikus gyülekezet 
fejlesztése érdekében végzett ál-
dozatos munkájáért emlékplakettet 
adományozott az önkormányzat. 
A térségben egyedüli a Nemescsói 
faluszépítői program. Ennek kere-
tében a Legszebb Nemescsói Porta 
címet három tulajdonos vehette át: 
Szalay Roland, Fatalin Miklósné és 
Farkas András. Minden kitüntetett 
sokat tett a faluért, ezért érdemel-
ték ki a közösség elismerését. 
Bánó András polgármester kö-
szöntötte a falu legidősebb lakóit 
Sztrókay Gyulánét (95), Simonits 
Lászlót (87), valamint az idén 90 
éves Avar Kálmánnét.
Déltől négyféle étellel, változatos 
programmal várták az érkező-
ket.  A közönség elé lépett Kendik 
Péter, a Lukácsházi Gyöngyház 

Óvoda gyermekei, az Ács Mihály 
Művészetoktatási Intézmény tanu-
lói, Matyi és a Hegedűs. A Tézsula 
Énekkar idén is bemut atta a ha-
gyományőrzés fontosságát. Kiváló 
műsort adott a Varnyú Country, a 
Country Tánccsoport, a Szombat-
helyi Kötélugrók és a Flórián Tűz-
oltó Énekkar (Kőszegszerdahely). 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a Nemes-
csói Tűzoltó Egyesületre nemcsak 
a mentéseknél, fakivágásnál lehet 
számítani, hanem szórakoztató be-
mutatót is tudnak tartani. A gyer-
mekeket a középpontba emelték a 
szervezők. Népszerű volt az óriás-
csúszda, a csillám és aranytetová-
lás, az arcfestés, a pónilovaglás. A 
Falunapot Csoki és Hutyu zárta. 
Az önkormányzat ezúton is köszöni 
a szervezők, rendezők, támogatók 
segítségét.

KZ

Reformáció
Peresznye: A reformáció 500. év-
fordulója alkalmából Dumovits Ist-
ván plébános zarándoklatot szerve-
zett június 16 - 17 között Debrecen-
be és környékére. A horvátzsidányi-, 
undi- és peresznyei hívek indultak 
el az összetartást célzó, ismereteket 
bővítő körútra.
Az első nap első élményét a Refor-
mátus Nagytemplom megtekintése 
nyújtotta, majd a Déri Múzeum-
ban Munkácsy Mihály: Krisztus-
Trilógiáját láthatták a zarándo-

kok. Ezután Nyíregyházára vették 
útjukat, ahol a nevezetességekkel 
ismerkedtek. A második napot 
Nyírbátorban a Római Katolikus 
Minorita Templom és Szoborpark, 
illetve a Báthori Várkastély meg-
tekintésével kezdték. Innét utaztak 
Máriapócsra, a görög katolikus 
búcsújáróhelyre. A Kegytemp-
lom mellett lévő leégett katolikus 
templom újjáépített kápolnájá-
ban tartották meg a zarándoklat 
zárómiséjét.
 Dumovits István plébános ezúttal is 
sokat tett a katolikus hívekért. 

Lukácsháza
Július 12-én megkezdődött a 
Kiscsömötei u. és a Kőszegi utca 
1-27. közötti járdaszakaszok 
felújítása, ezen kívül kiépítik a 
Kiscsömötei u. 14-26. között a zárt 
csapadékvíz elvezetését, valamint a 
Harangláb és a Gyöngyös-híd kö-
zötti út szélesítése is megtörténik. A 
közbeszerzést elnyerő TIA 2002 Kft. 
a szerződésben vállalt október 31. 
helyett várhatóan augusztus 20-ig 
végez a kivitelezéssel.
Július 23–28. között a Közösségi 
Ház szervezésében 36 fő gyermek 
vett részt az ötnapos napközis tá-
borban. A gyerekek változatos és 
tartalmas programokkal töltötték 
a szünidőt.
Július 27. és július 31. között 
önkormányzati küldöttség utazott 

Csíkkozmásra az erdélyi testvérte-
lepülésre. A háromnapos falunapi 
rendezvényen képviseltette magát 
a Csongrád megyei Öttömös, a 
Fejér megyei Daruszentmiklós és a 
Pest megyei Isaszeg városa is, akik 
szintén települési kapcsolatot ápol-
nak Csíkkozmással. A számos prog-
ram mellett megemlékezés volt a 
nyergestetői csata 168. évforduló-
járól is, ahol beszédet mondott dr. 
Tuzson Bence államtitkár. 
Augusztus 19-én a szőlőhegyi 
kilátóhoz főzőversenyre invitálja az 
önkormányzat a település utcáinak 
csapatait, az Új kenyér napi piknik 
elnevezésű rendezvényre. A cél a 
települési közösségek erősítése. A 
szőlőhegyi kilátónál lévő kemencé-
ben sült új kenyeret felszentelését 
követően közösen fogyasztják el a 
résztvevők.

VI
D

ÉK
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MESTER CENTER Szakkereskedés

NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

Széles választékban készletről
Fűnyírók            FűkaszákRobot

fűnyíró

Gyors és hatékony gyepápolás akár 
2000 m2 területen is.
A gép az ütemezett program szerint 
akár naponta is automatikusan elvégzi, 
emberi beavatkozás nélkül a fűnyírást.  
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Turizmusunk jövője Erdőfürdő 
A hagyományok szerint július utolsó 
hétvégéjén Hétforrás Pikniken vár-
ta az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
a városlakókat és a turistákat. A 
helyszínre, a Kőszegi-hegység egyik 
legkedveltebb kirándulóhelyére egy 
kisebb csapat gyalogosan érkezett 
Schwahofer Gusztáv túravezetővel, 
de többen szálltak fel a különjáratú 
autóbuszra. Sokan Bükről jöttek át, 
hogy vegyenek párórás erdőfürdőt 
az árnyas, hűvös forrásvölgyben. 
Az év többi napján az erdő „mu-
zsikál”, ezúttal a zenés szórakoz-

tatást a kőszegi és a budapesti 
RÁZENE Fúvószenekar biztosítot-
ta. A kőszegi zenekar lelkes tagjai 
gondoskodtak a finom ebédről, a 
natúrpark standjánál pedig hűsí-
tő dinnye, zsákbamacska, kirakós 
játék, ajándéktárgyak és térképek 
várták a vendégeket. Az egyesület 
munkatársa megszólította a Kéktú-
ra pecsétet bélyegző kirándulókat 
és a piknikre kilátogató kőszegieket 
is, hogy mondják el véleményüket 
a hegység turistajelzéseiről. A pikni-
ken került kihirdetésre a „Legszebb 
konyhakertek” verseny győztese, 
Szabó László, ő képviseli Kőszeget 
az országos megmérettetésen.  

sá Kőszeg és a Kőszegi-hegység 
szimbiózisa! Ehhez a hegyre szánt 
attrakciók, köztük a Kenyérhegyi 
síugró centrum és síkalandpark ki-
alakítása, az okmányosi pihenőhely 
kiépítése, a hegyen dottó jellegű tu-
risztikai közlekedés megvalósítása, 
a kerékpározható utak kiegészítése, 
szálláshelyfejlesztés járulhat hozzá.  
A Jurisics vár és a belváros újabb 
remélt fejlesztései, valamint a 
Csónakázótótól az uszodán át az 
Abért-tóig húzódó Gyöngyösparti 
„vizes övezetet” érintő fejlesztések 
mellett, a Kőszegi-hegység egész-
séges birtokba vétele az, amire 
Kőszeg hosszútávon alapozhatja 
turisztikai vonzerejét. A következő 
egy év választ ad arra, hogy mindez 
párosulhat-e, az átfogó fejlesztési 
programhoz 5-10 év szükséges. 
Tudjuk: Kőszeg Magyarország 
ékszerdoboza. Gyönyörű ékszerei 
zöld bársony párnán nyugszanak. 
Mindnyájan tudjuk, hogy városunk 
csak az élő zöld bársonnyal együtt 
tudja megmutatni valódi értékeit.  

Győrffy Gábor

A Hétforrás Piknik egyik színes 
pontja volt, amikor a vendégse-
reg körbeállta a natúrparkosok 
javaslatcsomagját. Szóba kerültek 
„eltévedési pontok”, letört és fel-
újításra váró táblák, és újító ötletek. 
Az egyeztetés megerősítette, a ké-
szülő pályázatokban helyet követel 
magának az egységes tájékoztató 
rendszer, hogy Kőszeg-hegyalja, 
akár komolyabb térkép nélkül is, 
biztonságosan bejárható legyen.
A piknik megerősítette, hogy a 
kőszegiek és vendégeink is otthon 
vannak a hegyen! Ezért is kulcsfon-
tosságú, hogy a fejlesztési tervek-
ben ismét erősebben számoljunk a 
Kőszegi-hegység páratlan adottsá-
gaival. Hatalmas előrelépés lenne, 
ha a következő években megújul-
hatna a Szabóhegyre felvezető 
Panoráma körút, és ha belátható 
időn belül az erdészet is hosszú 
távra tudná rendezni a kitermelt 
fa fuvarozásának útvonalát. A hegy 
garantálja, hogy a város turizmusa 
négy évszakos lehessen: itt a fel-
adat, váljék ismét négy évszakos-
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Mikor lőhet a vadász?
Miután Debreceni Zsolttal beszél-
gettem, arra a véleményre jutot-
tam, hogy a vadászat elsődlegesen 
a vadakról való gondoskodást je-
lenti, sok kötelességgel jár, érteni 
kell az állatokhoz, fárasztó feladat, 
és csak ezt követi a sportjelleg.
A Berek-völgye Vadásztársaság 8000 
hektáron gondoskodik a vadállo-
mányról, és az érvényes rendeletek-
nek megfelelően puskavégre vehetik 

a vadakat. A törvény rendelkezése 
szerint 2017 februárjától kezdve, 
húsz évre szól a jelenlegi vadászati 
ciklus. Berek-völgyiekhez tartozik 
Kőszeg – Kőszegszerdahely – Lu-
kácsházát összekötő Fő út által hatá-
rolt terület, valamint Kőszeg – Szom-
bathely összekötő főút keleti oldala, 
amely Acsádig húzódik. Mindezek 
összesen 17 települést érintenek. 
A területen évente 100 db vad-

disznót, 45 db szarvast, és 110 db 
őzet ejthetnek el, amelyet a vadá-
szati szakhatóság határozott meg, 
és ellenőrzik a terv végrehajtását. 
Az ivararányt és a korosztályt is fi-
gyelembe véve a vadásznak el kell 
bírálni, hogy az a vad milyen nemű, 
mennyi idős. Csak ha kétséget 
kizáróan felismerte a vadat, akkor 
sütheti el a fegyverét. 
A területen 29 fő a sportvadászok 
létszáma. A két fő hivatásos napi 
nyolc órában látja el a területen 
lévő feladatokat, sózókat, etetőket 

készítenek, elvégzik az etetést, figye-
lik a vadállomán yt. Fontos cél a vad-
kár minimálisra való csökkentése. 
A vadásztársaságot vadászmester, 
titkár, gazdasági vezető, környezet-
védelmi felelős és egy kapcsolattartó 
irányítja, aki földtulajdonosok-
kal, gazdákkal működik együtt. 
Az elérhetőségét a vadászterület 
önkormányzatainak hirdetőtáblájá-
ra ki kell függeszteni. A lakosság va-
dászattal  kapcsolatos problémáját 
az önkormányzat felé jelezze.

KZ

Az ARTrakció zenekar 2016 au-
gusztusában alakult meg a Csók 
István Művészkör Egyesület ha-
tására, a „Kép másként” kiállítás 
megnyitására. Az ötletadó Jencsky 
Beatrix volt, aki a fellépő ruhát is 
megtervezte.
A zenekar hazai és nemzetközi slá-
gereket egyaránt játszik az ötvenes 
évektől a kilencvenes évekig bezá-
rólag. A stílust tekintve a reperto-
árban jól megfér egymás mellett a 
swing és a blues, vagy akár a pop 
és a lírai dallamok is. Többek kö-
zött Frank Sinatra, U2, Balázs Fecó, 

Máté Péter dalait 
játssza a zenekar. 
Egy másik formá-
cióban, a kemé-
nyebb rock mű-
fajában évek óta 
zenélnek együtt.
Az ARTrakció által 
képviselt zenei 
műfajok „rabul 
ejtették” a tagokat, örömmel és 
szorgalommal készülnek egy-egy 
újabb fellépésre, bálokra vagy egy-
egy kulturális programra. A fotó a 
lukácsházi falunapon készült.   

ARTrakció zenekar

Tűzoltók
Az ausztriai Villach adott otthont a 
július 9 – 16. között megrendezett 
16. Felnőtt és 21. Ifjúsági Tűzoltó 
Olimpiának. A C.T.I.F. Nemzetközi 
Tűzoltó Szervezet által lebonyolított 
v e r s e n g é s e n 
hazánkat és Vas 
Megyét a Kő-
szegi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesü-
let férfi és női 
csapatai képvi-
selték.  
A több mint 
negyven nem-
zetet felvonul-
tató olimpián 
a hivatásos 
kategóriában a 
katasztrófavé-
delem magyar 
válogatottja, az 
i f j ú ság iakná l 
Pusztamonostor 

leány és Vértessomló fiú csapatai 
küzdöttek. A felnőtt hagyományos 
szerelési kategóriában a Vértes-
somlói,- és Tótkomlósi ÖTE női 
csapatai mellett városunk lányai, 
asszonyai küzdöttek a helyezése-
kért. A férfi kategóriában az orszá-
gos első kőszegi csapat mellett a 

Tótkomlós ÖTE és a Richter Gede-
on létesítményi korpontos csapatok 
edzettek hétfő és keddi napokon, 
majd mutatták meg tudásukat a 
pénteki versenynapon. 
A magyar delegáció férfi csapatai 
között kiemelkedő 38,67 másod-
perces szereléssel és 58,80 másod-
perces stafétafutással új országos 
csúccsal ezüstminősítést szereztek 
fiaink. A Kőszeg ÖTE női csapata 
szoros küzdelemben szerzett bronz-

minősítő szintet a 18 nemzetet 
felvonultató női kategóriában. A jó 
hangulatú és magas szinten meg-
rendezett viadalon újra találkozhat-
tak tűzoltóink Pyesalmi (Finn) tűzol-
tókkal, akikkel több évtizedes baráti 
kapcsolatot ápol a tűzoltó egyesület. 
A záró ünnepségen az olimpia láng-
ja kialudt, de az egyhetes versengés 
mellett újabb tűzoltó baráti lángok 
gyulladtak meg, és erősítik a tűzol-
tók együvé tartozását.

A Csók István Művészkör Egyesü-
let kiállításain rendszeresen lép fel 
a zenekar, de szerepelt a februári 
„Gyógybálon” éppúgy, mint az áp-
rilisi művészeti biennálén vagy a 

lukácsházi falunapon.
A zenekar szívesen vál-
lal 1-1,5 órás fellépése-
ket városi vagy falunapi 
rendezvényeken, ahol 
igényes zenére vágyó 
közönség fogadja őket.
A tagok: Kocsis Attila - 
zenekarvezető, ének, gi-
tár (Lukácsháza) Albert 
Tamás - basszusgitár 
(Lukácsháza); Kovács 
Péter - dob (Kőszeg); 

Kovács Attila - billentyű (Kőszeg); 
Novákovits Dénes - gitár (Kőszeg); 
Riegler András - trombita (Kőszeg); 
Várkonyi Endre - zongora (Horvát-
zsidány). (Tel: 20/920-7712)
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Máté nem tudott eljönni
2017. március 2-án volt 200 éve 
annak, hogy Nagyszalontán meg-
született Arany János költő, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja 
és főtitkára, a magyar irodalom 
kiemelt egyénisége. A 2017-es 
esztendőt Arany Emlékévnek nyil-
vánította a szülőváros és a Magyar 
Tudományos Akadémia. Az „Arany 
út – az Arany János Emléktúra” a 
nagyszalontai Arany János Művelő-
dési Egyesület felhívása, hogy mi-

nél többen látogassanak el azokra 
a településekre, melyekhez költő 
életpályája kötődött. 
Az Arany János élete  és pályafutása 
címmel tavasszal többfordulós Kár-
pát-medencei pályázatot írtak ki. 
Az Árpád-házi iskola diákjaiként – 
Dorner Kinga, Marton Zsolt és Oláh 
Máté – mi is beneveztünk, és a 71 
csapat közül a 4. helyezést értük 
el. Jutalmul vehetünk részt a „Di-
cső híre-neve fönnmarad örökre” 

– Arany János emléktúrán, amelyet 
Lezsák Sándor, az országgyűlés al-
elnöke vezetett. 
Ellátogattunk Arany János életútjá-
nak fontos állomásaira. Az emlékút 
során megkoszorúztuk Arany János 
sírját Budapesten a Fiumei úti te-
metőben. Meghívást kaptunk az 
Országház Vadász-termébe, meg-
tekintettük az Országos Széchényi 
Könyvtár Arany-kiállítását. Láttuk 
a költő kézírását. Nagyszalontán 
élmény volt meglátogatni Arany 
János szülőhelyét. Az utcán lép-
kedve arra gondoltunk, valamikor 
a magyar költő is itt tette meg első 
lépéseit.
Egyetlen szomorúságunk volt, hogy 
Máté nem tudott eljönni velünk.
Köszönjük felkészítő tanárainknak 
is ezt az emlékezetes három napot: 
Márti néninek, Tündi néninek és 
Kiss Csaba tanár úrnak!

Dorner Kinga és Marton Zsolt
Árpád-házi Szent Margit 

Általános Iskola

Crikvenica 
Július első hetében egy progra-
mokban gazdag hetet töltött el a 
horvát tengerparton 39 általános 
iskolás, hét középiskolás diák ki-
lenc kísérővel. A tábort a Dr. Tolnay 
Sándor Általános Iskola szervezte. 
A hagyományos programokat a 
„Segítés Városa” projekt gazdagí-
totta. Mentősök segítették az újra 
élesztés elsajátítását. A tengerpart, 
a hajókirándulás vette át a fősze-
repet, karöltve a kézműves foglal-
kozásokkal. A záró estén a magyar 
dalok karaoke előadásait a turisták 
is hallgatták. A résztvevő diákok 
köszönik a támogatásokat.  

Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary

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

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

e-mail: narathaimassage78@gmail.com

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY
30 perc

MInutes
Min

60 perc
MInutes

Min

90 perc
MInutes

Min

120 perc
MInutes

Min
×5* ×10*

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

4.900 HUF
16 €

8.900 HUF
30 €

12.900 HUF
44 €

15.900 HUF
56 € -10% -15%

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

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

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

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

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

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

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

5.900 HUF
19 €

9.900 HUF
33 €

13.900 HUF
47 €

16.900 HUF
58 € -10% -15%

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

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

30 perces kezelések árából
für 30 min. Behandlungen

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

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

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

kedvezmény
Ermäßigung

kedvezmény
Ermäßigung500 Ft 1000 Ft

Év kiváló Masszázsszalonja 2016 díj
Excellent Massage Salon 2016 award

Ausgezeichneter Massagesalon 2016 Preis
Vynikající Masáž 2016 cena
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Májátültetett sportoló
Nádasdy József július 4-én érkezett 
haza Spanyolországból (Malaga) a 
Szervátültetettek Világjátékáról. A 
mostani volt az ötödik nemzetközi 
verseny, amelyen mint májátülte-
tett vett részt. A 65 éves jó erőben 
lévő férfival július 23-án beszél-
gettünk a belvárosban. Aznap volt 
a hetedik évfordulója annak, hogy 
2010. július 23-án este mentőautó 
vitte Budapestre a szervátültetésre.  
Nádasdy József rendszeresen edzi 
magát, gyalogol és kerékpározik is, 
mert fel kell készülni a versenyekre. 
Úszás a versenysportja. Dél-Afri-
kában (2013) négy bronz-, és egy 
ezüstérmet szerzett, majd Krakkó-
ban (2014) három bronzérmmel, és 
egy 6. hellyel, Argentínából (2015) 
három ezüst-, egy bronzérmmel, 
valamint egy 7. helyezéssel tért 
haza. Finnországban (2016) egy-
egy arany-, ezüst-, bronzérmet 
kapott. Az eredménylistáját az idei 
világjátékokon  egy negyedik, két 
ötödik, illetve hatodik és hetedik 
hellyel gyarapította. 
– Hogyan tud felkészülni a ver-
senyekre? – kérdeztük Nádasdy 
Józsefet.
– Sok edzéssel, az előírt nemzetközi 
szintidőket teljesíteni kell az országos 
versenyeken. Ajándékként kapom, 
és köszönettel elfogadom a kőszegi 
uszodától azt a lehetőséget, hogy 
ingyenesen napi rendszerességgel 
edzhetek. Kőszeg önkormányzata 
idén is támogatta az utazásom költ-
ségeit. A versenyeken való részvétel 
egyik feltétele az önrész a vállalása. 

– Másik feltétel, hogy a 
sportoló szervátültetett 
legyen, egy másik em-
bertől kapott már életet 
mentő szervet.  
– Igen, mi mindannyian 
megkaptuk egyik em-
bertársunk, a donorunk 
valamelyik szervét. Kö-
szönettel tartozunk azok-
nak, akik rajtunk segítet-
tek. Mi nem ismerhetjük 
őket, a családtagjaiknak 
sem tudjuk elmondani 
az életünket megvédő 
ajándék örömét. Minden 
év márciusában találko-
zunk Budapesten, a Ke-
repesi úti temetőben, ahol kopjafa 
őrzi az ismeretlen donor kegyeletét. 
Ha nem tudok elmenni, akkor a 
kőszegi temetőben minden holtak 
keresztjénél gyújtok gyertyát. Nem 
tudom rajtam ki segített, minden 
donorra emlékezek.
– Hogy jutott el a májátültetésig?
– Fiatal koromtól kezdve véradó 
voltam. Az első problémákat egyik 
véradásnál, 1989-ben fedezték fel. 
A vizsgálatokkal Hepatitis B vírust 
találtak bennem. Lappangó beteg-
ség, alig észlelhető tünetekkel. A 
májam az évek során egyre jobban 
elveszítette a működőképességét, 
vizsgálatok, kezelések sorozatán 
vettem részt. A szerveztem feltelt 
vízzel, elértem a 110 kg súlyt. Ek-
kor, 2010-ben döntöttek az orvo-
sok, hogy gyógyulást csak a máját-
ültetés adhat.

– Volt vagy érzett reményt a 
gyógyulásra?
– Bíztam az orvosokban, reményt 
adott a családom, a rokonok, a 
barátok. Én csak a gyógyulásra 
gondoltam, hittem abban, hogy 
száz százalékig felépülök. Azt nem 
tudtam, hogy a májátültetésre 
meddig kell várnom. A kórházi 
induláshoz szükséges csomagot el 
kellett készítenem. Néhány hónap 
után, 2010. július 23-án kaptam 
a telefonhívást, hogy mentő jön 
értem. Késő éjszaka érkeztünk 
meg a Semmelweis Egyetem Kór-
házába. A műtét másnap hajnal-
ban kezdődött, én csak az altatás 
kezdetére emlékszem. Mostanáig 
vissza tudom idézni a homályos 
fényfoltokat, amikor az őrzőszobá-
ban megláttam a fiamat és a lá-
nyomat. A májátültetést végző Dr. 
Nemes Balázs professzortól tudom, 

hogy kétszer vágták fel a hasamat, 
mert az egyik ér megszakadt, nem 
bírta el a ránehezedő nyomást. Az 
orvoscsoport 12 órán át küzdött 
a sikeres májátültetésért. Három 
napig gépekhez kötve feküdtem, 
apránként ezeket leszedték, majd a 
nővér adta ki a parancsot: „Nádas-
dy úr, fel kell kelni!”. Két hét után 
hagytam el a kórházat, majd he-
tente vittek fel ellenőrzésre, gyógy-
szereket most is szedek. 
– Hogyan lett szervátültetett 
sportoló?
– Már a kórházban jelezték felém, 
hogy van lehetőség a sportolásra. 
Tudatában voltam annak, hogy a 
mozgás hozzájárul a felépülésem-
hez. Tagja lettem a 30 éves Magyar 
Szervátültetettek Szövetségének, 
amely a versenyek szervezője is. 
Szakedzői támogatást Karvalics 
Pétertől kaptam, az edzéseket 
2011-ben kezdtem el. Az úszás ré-
vén a víz mindig közel állt hozzám. 
A kerékpározás, gyaloglások okán 
egyre több időt töltök a természet-
ben. Nap mint nap látom és tu-
dom, hogy Kőszeg olyan természeti 
kinccsel, tiszta, hegyi levegővel 
rendelkezik, amit meg kell becsül-
ni, védeni kell. Legalább annyira, 
mint a saját egészségünket.
Mostanra visszatértem az egész-
séges emberek közé. Hosszú utat 
jártam végig, hittem abban, hogy 
a nehéz helyzetekből is van kiút. 
Nem kell hagyni, hogy a betegség 
legyőzzön! Az élet helyet követel 
magának! Köszönöm mindazok-
nak, akik nekem ebben segítettek, 
hogy ez sikerüljön.

Kámán Z

Alexandra 
Kiss Alexandra fiatal lány, Kőszeg 
egyik boltjának a vezetője. Húsz 
évvel ezelőtt költözött a családja 
Szegedről Nemescsóba. Testvére, 
Dávid asztmás volt, a falusi, az 
alpesi levegő teljesen meggyógyí-
totta. 
A lány csecsemő és gyermek-
nevelést tanult. Az ötéves rokon 
gyermek, Noel imádja és követeli 
magának a mesemondást. Miért 
ne tenné meg ezt a kedvességet 
Alexandra, aki meg is írja a mesé-
ket. Erre van oka és képessége, a 

megyei lapban már több verse je-
lent meg. Kedveli az irodalmat, és 
rendszeresen figyeli a pályázatokat, 
hogy azokra küldjön írást.
A Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete meseírásra vonatkozó pá-
lyázatot írt ki a nyáron. Alexandra 
hozzá közel állónak érezte ezt a 
lehetőséget, és Radar címmel írta 
meg a szuperhősökről szóló me-
séjét verses formában. Az önzet-
lenségről, a példamutatásról szóló 
szavak, mondatok lüktetése lekötik 
az apróságok figyelmét. A kis Noel 
is szerepel a történetben, amelyet 
bármelyik gyermek sajátjának 
érezhet. A pályázat eredményhir-

detése októberben lesz. 
Alexandra célja, hogy 
minél több gyermek-
hez jusson el a verses 
meséje. Korábban csak 
tervezte, mostanra már 
több óvodába is jelez-
te a fogadókészségét, 
hogy szeptembertől az 
apróságoknak felol-
vassa verses meséjét. 
Célja, hogy minél több 
gyermekeknek okozzon 
örömet. A fiatal lány 
egy újabb alkotáson 
kezdett el dolgozni.

KZ                        
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Ettem szőlőt...
„Ettem szőlőt, most érik, most érik…” Ha az ül-
tetvényekre tekintünk – panaszra semmi okunk. 
Igaz ugyan, hogy július negyedik hétvégéjén né-
hol jég is esett, jó eséllyel számíthatunk az édes 
csemegére, a kőszegi hegy kielégítő mennyiségű 
nedűjére. Megkérdeztünk néhány gazdát, a múlt 
évi sanyarú év után mire számítanak.

„Reményekkel telve várjuk az idei betakarítást. 
A pince üres. Az elmúlt évek viszontagságaihoz 
képest a szőlő egészséges és szép. A fürtök meg-
felelően növekednek és az érésük is folyamatos. 
Szüretig még több mint 50 napot alszik kint a 
szőlő. Addig szeretnénk, hogy különösebb ter-
mészeti csapás ne érje az ültetvényt! A pincében 
már zajlik a szüreti előkészület. Jók a kilátások, 
várhatóan lesz szüret!”

Kampits Pincészet

„A tavalyi termésünk 70% -a odaveszett a ta-
vaszi fagy és a júliusi jégverés miatt! Így szőlő-
vásárlásra szorultunk, ami jelentős anyagi áldo-
zattal járt, és a készített borok is csak részben 
nevezhetők kőszeginek. De azért így is elfogy 
szerencsére!
Az idei kilátások annak ellenére, hogy megint 
izgulni kellett április végén a fagy miatt, jók! 
Szép, és egészséges a szőlőnk, reméljük, a 
jeget is megússzuk! Bizakodunk egy jó szü-
retben, hogy tisztán helyi nedűt tehessünk az 
asztalra!”

Stefanits Pincészet

„A múlt évben 9 hektár helyett 1 hektárról szü-
reteltünk, 90 %-os kár volt. Szerencsére tud-
tunk szőlőt vásárolni, így vészeltük át a termés-
kiesést.
Ebben az évben eddig jók a kilátások, de ez 
múló állapot is lehet, egyik napról a másikra. Jól 
regenerálódott a szőlő, fagykár csak a mélyen 

fekvő területeket érte. Járványszerű betegség 
nem volt, bár az utóbbi nagy melegben a Kék-
frankos fajtán megjelent a lisztharmat. Sajnos 
a nagy szárazságtól már a szőlő is szenved a 
magasabban fekvő dűlőkben (Kálvária, Szultán 
domb).
Jó évjárat lehet az idei, mert ilyen korán még 
nem kékült a szőlő, július 20-án már találtunk 
kék bogyókat a Zweigelt fajtában.
Még sokat kint alszik a szőlő, ezért a végső ér-
tékelés akkor mondható, ha a hordóban lesz a 
termés.”

Láng Pincészet

„A tavalyi jégverés nyomait hordozza a Cáki úti 
szőlő, ennek megfelelően ott kicsit kevesebb, de 
jó minőségű termésre számíthatunk. A borsmo-
nostori dűlőben jelenleg kifogástalan állapotban 
van az ültetvény. Nagyon kell, hogy jó évünk le-
gyen! Ezért imádkoznak a fogyasztóink is!”

Frank Pincészet

Palacsinta Fesztivál
Csepreg város szervezésében rendezték meg 
az I. Palacsinta Fesztivált július 15-én, mely-
re öt település nevezett, a házigazda Csepreg, 
Bük, Kőszeg, Söpte és Vép. Kőszeget a Borbarát 
Hölgyek, Csintalan Borvirágok elnevezésű csa-
pata képviselte. 
A palacsinták sütését délelőtt 10 órakor kezdték 
a résztvevők. Minden település külön standon 
kínálta az általa elkészített többféle ízesítésű és 
formájú finomságokat. 
A bírálatnál fontos szempont volt a tálalás mi-
lyensége, hogy ki, hogyan rendezte be a stand-
ját, és milyen ízű finomságok készültek. 
A borbarát hölgyek kínálatában szerepelt: az Al-
más bódulat, a Cuki-muki (cukkinis-sajtos), a 
Bormámor – amit a Kampits Pince borzseléjével 
töltöttek –, a MeGesz (meggyes-gesztenyés), 
Padlizsánerem (Padlizsánkrémes) és a Zser-

bós. A Csinta-
lan Borvirágok 
a nap végén 
boldogan tér-
tek haza, hisz 
átvehették a 
Vas Megyei 
Közgyűlés kü-
löndíját, és ők 
nyerték a Pala-
csinta Fesztivál 
első helyezett-
jének járó serleget s a vándorkupát. A győztesek: 
Alaszné Róth Szilvia, Ávár Imréné, Gneisz Teré-
zia, Héra Edit, Horváthné Kővári Eszter, Koledich 
Nóra, Kolnhofer Mónika, Kővári Antalné, Noszek 
Terézia, Orbán-Tóth Adrienn, Scheck Zsoltné, 
Tóth Árpádné, Tóth Noémi

GERINCTORNA
Alakformáló torna

Fájdalom nélküli egészség!
Rossz a testtartása?

Ülő munkát végez? Fáj a háta?
A speciális torna segíti

a gerinc épségének fenntartását,
a fennálló gerincbántalmak 

javítását.
A foglalkozás ideje:

Csütörtök: 18.00 – 19.00-ig
A foglalkozás helye: 

Jurisich Miklós Gimnázium
tornaterme (Kőszeg, Hunyadi u. 10.)

Jelentkezni lehet: 
A foglalkozások előtt a helyszínen

és a 06/30-330-2442-es
telefonszámon. 

(Az első foglalkozás időpontja:
2017.09.07. 18.00 óra)
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Katica Šneider i dio pomagačev

Deutscher Tageslager
A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Chernel utcai irodájában a balogos alsósoknak 
12. alkalommal szerveztünk német napközis 
tábort, melynek során dalokat, játékokat ismer-
tek meg németül a kicsik. Csapatokat alakítva 
barkácsoltunk, a Patika Múzeumban játékos ke-
retek között, önállóan kutakodva ismerkedtünk a 
gyógynövényekkel, akadályversenyt szerveztünk 
a Látogatóközpont környékén, és a szombathe-

lyi Kaland-
vá r o sban 
töltöttünk 
el egy fél 
napot. A 
szerzett is-
meretekről 
a csopor-
tok naplót 
készítettek 
emlékül. A 
csapatver-
seny során 
petákokat lehetett gyűjteni, ez még jobban 
motiválta a gyerekeket. Talán a legizgalmasabb 

programnak az ebéd számított, hiszen minden 
nap étteremben ebédeltünk és mindig nagyon 

kíváncsian várták, mi lesz a napi 
menü. A tábort 2 pedagógus vezet-
te, és népszerűségét mutatja, hogy 
ebben az évben 25 fő jelentkezett. 
A szülők nagyon örültek, hogy gye-
rekük a nyári szünidőt jó helyen, 
szép programokkal tölti el. Anya-
gilag Kőszeg városa és a Kőszegi 
Német Önkormányzat támogatta 
a tábort.  

   Kőszegfalvi Ágnes
                         NNÖ elnöke

Najmladji vitezi kiseške opsade
Neizdržljivu vrućinu ovoga ljeta u noći 4. augu-
stuša malo je pofriškala od grmljavine glasna   
ali drugačije tiha godinica. Ovako je moguće 
bilo da 5. ujutro od deset uri u ugodnoj tem-
peraturi čekaju najmanje na viteške probe u 
Jurišičevu tvrdjavu u Kisegu. U organizaciji vje-
ronauk učiteljice Katice Šneider po jedanaesti 
put imali su najmladja dica – od čuvarnice do 
osmaša osnovnih škola – isprobati svoju šika-
nost i moć na razne načine. Ciljali i zgadjali su 
turske turbane, slamnene vijence su hitali na 
cilj, vukli su vriće na stijeni, dvoboj su igrali 

s baticami.Usput na ispitnom listu 
točne odgovore su tražili na pita-
nja od povijesti kiseške opsade. 
Naravno bili su im na pomoć svi 
pomagači raznih štacija da na kraju 
dobiju pohvalu od samoga Niloke 
Jurišića.Na kancelariji „mali borci” 
upoznavali su se staroslavenskom 
abecedom, – glagoljicom, s kojom 
su si sami pisali imena na pohval-
nice i to s gusinjim perom. Pečat i 
potpis je u ulogi Jurišića već Šan-

dor Petković, 
p r ed s j edn i k 
HS u Kisegu stavio na list 
uz zanimljive i nekada 
šaljive rečenice. Za zaba-
vu  djelaonica rukotvorin 
im je nudila mogućnost 
nato da si sami načinjaju 
historijske predmete iz 
Jurišičeve dobe. Ovo prije 
podne je vridna zabava 
za svu dicu koja su ov 
put došla od Debrecina i 
Segedina do Sambotela i 

Djure, no naravno i iz  sa-

moga Kisega.Nadamo se da je trud Hrvatice 
Katice Šneider i svih njezinih pomagačev došao 
u cilj, i srca male dice je dirnuo vjetrić historije. 

A kőszegi Ostromnapok keretei között 11. 
alkalommal szervezi Schneider Katalin hitok-
tató az óvodás és általános iskolás korosz-
tály számára a ÷Vitézi 7 próbát”. Civil segítői 
támogatásával élménydús fizikai és szellemi 
próbával bizonyítják helytállásukat a játék-
ban résztvevő gyerekek.

Marija Fülöp Huljev

Najmanji sa Nikolom Jurišičem
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Harangszótól harangszóig
Augusztus 1-jén Kőszeg Város Ön-
kormányzata, a Kőszegi Polgári 
Kaszinó és a Városi Könyvtár közös 
rendezvényeként rendhagyó író-ol-
vasó találkozót tartottak a könyvtár 
olvasótermében. Kapa Mátyás tör-
ténelmiregény-író készülő könyvé-
ről beszélgetett a szerzővel Csiki 
István történész. A Harangszótól 
harangszóig munkacímet viselő 
regény a rekkenő hőség ellenére 
számos érdeklődőt vonzott. 
Kapa Mátyás termékeny szerző, a 
történelem szerelmeseként nevezi 
meg magát. Első regénye 2013-
ban jelent meg, azóta évente több 
könyvet is kiadott. Kedvenc korsza-

ka a római köztársaság kora, a ma-
gyar történelemben az Árpád kor, 
István uralkodása utáni időszak. 
Kőszeg készülő regényének ötlete 
az Izzik a parázs című műve után 
merült fel benne. A Ceglédről szó-
ló helytörténeti írása fogadtatása 
nyomán szeretett volna valamelyik 
magyar város jelentős eseményéről 
írni. Érdekesség, hogy ezt a művét 
is közösségi regénynek szánja a 
szerző. Az írás megkezdése előtt 
közhírré tette, hogy szívesen fogad 
minden ötletet, helyi legendát, amit 
beépít a történetbe. A beszélgetés 
során megtudtuk, hogy a regény 
fele az ostrom előzményeiről  szól, 

számos valós szereplő mellett 
a főszereplő azonban az író 
fantáziájának szülötte. Juri-
sics Miklós hősies helytállása 
a magyar történelem külön-
leges pillanata, ennek sze-
retne emléket állítani Kapa 
Mátyás. Az akkor itt élő em-
berek szemszögéből láttatja 
az eseményeket, nem kíván 
a nemzetközi háttérrel és a 
támadók és védők pontos 
számadataival foglalkozni. 
A városon belül elhelyezkedő 
vár, a középkori utcaszerke-
zet és a kőszegi bor is min-
den bizonnyal fontos szerep-
lője lesz Kőszeg íródó regényének.
Az október végén megjelenő könyv 
még nyitott, az olvasók is tehet-

nek javaslatokat a kőszeg-regénye 
facebook oldalon.
                                                                                                                UA

Török impressziók
Augustus 3-án a Jurisics várban nyi-
tották meg Gustav Just Török Imp-
ressziók című kiállítását. A részve-
vőket köszöntötte Dr. Lőrincz Zoltán, 
a KME elnöke, majd Básthy Béla 
alpolgármester beszélt arról, hogy 
a kiállítás az Ostromnapokhoz kap-
csolódik. Két nyelven, magyarul és 
németül zajlott a megnyitó, hiszen 
az időskorú látogatók többsége né-
met anyanyelvű volt. (E sorok szer-
zője képviselte a fiatal korosztályt.)       

Köszöntötte a megjelenteket Harro 
Pich festőművész, aki beszélt Gus-
tav Just festővel közel húsz éve 
tartó barátságukról. A kiállító mű-
vész kezdetben fafaragó volt, így 
dolgozott először színekkel és for-
mákkal, 1980 óta fest. Harro Pich 
akvarellistaként említette Gustav 
Justot, aki ebben teljesedett ki, eb-
ben találta meg a színek és formák 
találkozásának egységét. A képek-
re a fehéren hagyás tökéletessége 

Grenzenlos
Burgenlandban több mint húsz éve 
Sopronkeresztúron  (Deutschkreuz) 
rendeztek nyári irodalmi fesztivá-
lokat. Három évvel ezelőtt ezt a 
szerepet Léka (Lockenhaus) vette 
át Herta Emmer vezetésével. A 
fesztivál programjában nemcsak az 
irodalom (osztrák és európai szer-
zőkkel), hanem a zene és a képző-
művészet is fontos szerepet kapott. 
A Kőszegi Művészeti Egyesület 
mint társrendező vett részt  a prog-
ramok szervezésében. Az egyesüle-
tet Hannelore Birnmeyer képviselte 
nemcsak a  szervezésben, hanem 
az előkészítő munkálatokban és 
a programok lebonyolításában. A  
háromnapos rendezvény megnyitó-
jára 2017. június 15-én pénteken 
este 19 órakor került sor a lékai 

Altes Klosterben (Régi Kolostor). 
A vendégeket a lékai polgármester 
mellett Básthy Béla,  Kőszeg város 
alpolgármestere is köszöntötte 
és a „grenzenlos” (határtalan) 
fogalmának nagyon attraktív 
módon etimológiai-nyelvészeti 
összefüggéseit is taglalta. Dr. 
Lőrincz Zoltán a Kőszegi Művészeti 
Egyesület elnöke Alex Fischer 
(Kempten, Bajorország), az egye-
sület tagjának, festőművésznek a 
„Fenster-Bilder” című kíállitását 
nyitotta meg, amely részben egy 
beszélgetés volt a művésszel. Az 
elnök a „Fenster-Képek” (ablak-
képek ) képépítő szerepét, idő- és 
térbeli jelentőségét illetve annak a 
vizuális kultúrában betöltött szere-
pét mutatta be. Egy képen a „Tera-
szon” keresztül pedig konkretizálta, 
mit is jelent mindez Alex Fischer 
festészetében.

jellemző, illetve az akvarellfestés. 
A lap széle teljesen fehér, festet-
len, ezzel jobban kiemeli magát a 
festményt. Törökországi területeket 
ábrázolnak a képek, a tengert csak 
kompokkal mutatja be, megjelen-
nek a kupolák, a mecset, a török 
zászló. A képek szigeteket, város-
okat, mecseteket, vagy partokat 
ábrázolnak, ahol – az elhangzottak 

szerint – a két barát sokat időzött. 
Jellemző a víz sokszínűségének be-
mutatása, hogyan látja a festő a 
tengert éjjel, nappal, vagy viharban. 
A tarka színekkel játszva jeleníti 
meg a különböző helyeket. Gustav 
Just szerint a képekben csak elmé-
lyülést követően lehet megtalálni a 
lényegét, megérteni a közlés célját.

Kiss Alexandra  

Festőtábor
Augusztus 2 – 9. között rendezték 
meg a III. Kőszegi Nemzetközi Fes-
tőtábort a Dr. Nagy László EGYMI-
ben. A tábor szervezője, Gyöngy 
Kálmán ismét visszatért Kőszegre, 
ahova „mindig szívesen hazajön”. 
A négy országból érkezett művé-
szek az Írottkő Hotelben mutatták 
be magukkal hozott alkotásaikat, a 
Csók István Művészkör által szer-
vezett kiállításon. Huber László 
polgármester a megnyitó szavai-
ban köszö-
netet mon-
dott Gyöngy 
K á l m á n -
nak, hogy 
rendszerint 
v i s s z a t é r 
a „kőszegi 
gy ö k e r e k -
hez”, és a 
nemzetközi 
m ű v é s z e k 
é r k e z é s é -

vel tovább viszi a város hírnevét. 
Kifejezte azon reményét, hogy a 
festőművészek ihletet kapnak az 
Ostromnapok által felidézett törté-
nelmünkből. Köszönetet mondott a 
művészkör tevékenységéért, azért 
is, hogy a fiatal tehetségeknek be-
mutatkozási lehetőséget adnak. A 
megnyitó ünnepség részeként Csó-
ka Sára gitáros kíséretével három 
dalt énekelt Láng Laura, akinek a 
tanítómestere az édesanyja. A két 
Jurisichos gimnazista kiérdemelte 
a tapsot.

KZ           
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Fúvósok nyara
Az elmúlt év jubileumi ünnepségein 
vendégként résztvevő fúvószene-
karok ebben az évben vendégsze-
replésekre hívták és várják Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekarát. A 
RÁZENE Fúvószenekar meghívását 
elfogadva június 16 – 18-án Buda-
pesten muzsikáltunk a Rákosmente 
Összművészeti Iskola évzáró ren-
dezvényén, illetve a Fővárosi Állat 
és Növénykertben. A fúvóskoncer-
tünk után Ágh Péter országgyűlési 
képviselőtől kaptuk meg a lehető-
séget az Országház megtekintésére. 
Kívánom mindenkinek, hogy ennek 
az élménynek legyen részese. Hasz-
nosan töltöttük a többi szabadidőn-
ket, felfedeztük Budapestet: éjjel.

Egy héttel később 
indultunk Szlo-
vákiába, ahol a 
Nemesócsai Fú-
vószenekar által 
szervezett találko-
zón vettünk részt 
több vasi zene-
karral.
Mindent felülmúló 
vendégszeretet-
ben részesítettek 
bennünket, két 
kísérőnk mindent megtett annak 
érdekében, hogy a nyári forróságot 
leküzdjük, és jól érezzük magun-
kat. Az esemény középpontjába  
kerültek a zenekarok koncertjei, a 

résztvevők közül, utolsóként lép-
tünk a közönség elé. A közönség – 
csaknem minden résztvevő és helyi 
lakos – táncra perdült. Ismét jó ér-
zés volt kőszegi muzsikusnak lenni 

Nemesócsán. Ennek 
részesei lehettek a fú-
vósfarsang szerencsés 
vendégei, akik elnyer-
ték ezt a lehetőséget.  
A következő élmé-
nyünket a karintiai 
Flattachban szerez-
tük. Itt rendeztek 
nemzetközi találkozót 
nyolc osztrák, négy 
bajor és a kőszegi fú-
vószenekar részvéte-
lével. A tábori misén 
Schubert Nagy misé-
jét játszottuk a helyi 

zenészekkel, majd kétórás térzenét 
adtunk a település főterén.

B. Gy.
(A fotó az elővári sokadalom kon-
certjén készült.)

A második kirakat galéria
Újabb kirakatot tesz érdekessé a 
művészet. A Lábasház árkádjai 
alatt megtekinthető festményekről 
már beszámoltunk, most azonban 
egy újabb utcagaléria vonja magá-
ra a figyelmet. A Kőszegi Művészeti 
Egyesület kezdeményezése nyo-
mán most a Ciao Amico 
üvegtáblái mögött fe-
dezhetünk fel újabb re-
mekműveket. A Széplaki 
család: Széplaki Tibor 
üvegfúvó, Széplaki Ba-
lázs üvegműves és Szép-
lakiné Tamási Gabriella 
üvegtervező iparművész 
alkotásait, valamint a 
művésznő általa vezetett 
gyermekcsoport munkáit 
tárja elénk három kira-
kat. 
A Széplaki család har-
minc éve Budapestről költözött 
Kőszegre. Mindhárman a Kőszegi 
Művészeti Egyesület tagjai, kö-
zülük sajnos Tibor már nem él. Ez 
idő alatt együtt és külön is számos 
hazai és külföldi kiállításon vettek 
részt.  
Széplakiné Tamási Gabriella koráb-
ban üvegtervező iparművészként 
a hazai üveggyáraknak tervezett.  
Képcsarnok-üzletek vásárolták 
munkáit, egyedi megrendelések-
nek tett eleget, valamint iparmű-
vészként műemlék felújításokban 

vett részt. Gabriella férje, Széplaki 
Tibor, üveges dinasztia tagja volt. 
A családi mesterség művelése az 
1700-as évekre nyúlik vissza. Az 
üvegműves hagyományt Balázs 
fiuk viszi tovább.
Miután Kőszegen megtalálták új 

otthonukat, főként síküveg fel-
használásával, üvegtechnikával és 
üvegrogyasztással készítették alko-
tásaikat. Gabriella innen járt Ajká-
ra, ahol kizárólag tervezéssel fog-
lalkozott. Az elképzelései alapján 
készült ólomkristályt, kálikristályt 
– az úgynevezett finom szervízárut 
– nagy szériában gyártották. Az 
USA, Finnország és Olaszország, 
Kanada volt a legnagyobb felve-
vőpiaca. Kanadai megrendelésre a 
herendi porcelánhoz tervezett üveg 
italkészleteket.

„Az Ajkai Üveggyárban a kereske-
delmi tárgyalásokon is részt kel-
lett vennem. Amíg a megbeszélés 
folyt, addig a vevő kívánságainak 
megfelelően el kellett készítenem 
a terveket, a tárgyalás végére a 
kész prototípust be kellett mutat-
ni a megrendelőnek. Mindez nem 
csak rajzkészítést jelentett, hanem 
a technológiát is meg kellett ter-

veznem” – idézte 
fel a múlt egy kis 
mozzanatát. A 
munkája az volt, 
hogy az ipari ke-
reteket hangolja 
össze a művészi 
elképzeléssel.
Sajnos a gyári 
tervezés, mint fel-
adat, megszűnt. 
Mára az üveggyá-
rak, Parád, Sal-
gótarján, Tokod, 

Sajószentpéter, Zagyvapálfalva, 
Nagykanizsa bezártak. Oroshá-
za és Ajka még működik. Ajkán 
a létszám körülbelül a tizedére 
csökkent.
Széplakiné Tamási Gabriella fontos-
nak tartja, hogy az iparban meg-
szerzett tapasztalatait átadhassa a 
fiatalok számára. Immár tizenötö-
dik éve tanít a TRIOLA Alapfokú 
Művészeti Iskolában, ahol a Dr. 
Nagy László EGYMI intézményé-
ben tanuló gyerekekkel foglalkozik. 
Hangsúlyozza a funkció, az anyag, 
a forma, az esztétikum és az újra-
hasznosítás gyakorlatban történő 
megvalósítását.
A kirakatokban különböző techni-
kával készült üvegművek, valamint 
a TRIOLA Alapfokú Művészeti Is-
kola Dr. Nagy László EGYMI intéz-
ményében lakó és tanuló gyerekek 
munkái láthatók. 

Tóthárpád F.
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Garázsból az Életbe
Rendhagyó színházi recenzió

Nehéz eldönteni, sírjon vagy ne-
vessen a nézőtéren tágra nyílt 
szemekkel csodálkozó színházláto-
gató, amikor magára ismer Petya 
(Jankovics Péter), Zotyesz (Szabó 
Zoltán), Bandy (Vinnai András) 
vagy a hallgatag Gabcsy alakjában. 
Érzéseivel bizonyára nincs egyedül, 
amikor megtekinti a Kőszegi Vár-
színház és a Dekk by Dumaszínház 
közös bemutatóját, Vinnai András: 
Garázsbanda – Pattanásig fe-
szült kamaszok c. zenés darabját. 
A történet? „Kemény” és igaz: Lát-
hatjuk, hogyan omlanak porba a 
nagyratörő „zenészálmok”, hogyan 
szelídül az ifjú lázadás a házasság, 
a válás, az apaság, a hétköznapok 
kategóriáiba. 
A hazai gitárzene kezdeteitől szá-
mos garázsbanda nőtte ki magát, 
ha nem is a teltházas stadionok, 
hát a konszolidált muzikalitás irá-
nyába. Évtizedek múltán talán már 

csak a különböző 
stílusban meg-
szólaló telefonos 
c s e n g ő h a n g o k 
árulkodnak a 
hajdani hovatar-
tozásról, mégis 
azt mondom, azt 
mondjuk, mi a 
darab nézőtéri főszerelői: megérte!
Sokunkon talán nem látszik, pe-
dig mi is, mint a három plusz egy 
(hallgatag) főszereplő, sokan mi 
is gityóval (gitárral) a kezünkben 
születtünk, és piszkosul torzított a 
szóló a saját készítésű hangfalban, 
és – basszus – mi is vadul kerestük 
és meg is találtuk a hiányzó basz-
szusgitárost. Ugyanúgy, mit láttuk, 
kakaskodtunk, hogy mikor, hol kell 
az „egyre” belépni, és az első sa-
ját számban mi is mély átéléssel 
énekeltük meg „az univerzum rez-
düléseit”. „Együtt írtuk az élettel” 

a világmegváltó, csajozós dalokat. 
Lázadtunk az iskolai cenzúra ellen, 
és ha nem is oly gyakran, mint az 
manapság „menő”: be-becsúszott 
egy-egy csúnya szövegrész. 
Mint az előadás garázsbandája, a 
gyakran nevet váltó zenekar, meg-
jártuk a klubokat és a nyugdíjas 
otthonokat ugyanúgy, mint az ovi-
kat. Volt még más opció is, ha min-
den befuccsol: „lehetnénk kórus”! 
Az évtizedek sem tántorítják el a 
vérbeli (rock)muzsikust. A garázs-
kapu már rozoga, rozsdás, de még 
a régi dallamokat fütyörésszük 

pecázás közben, és egyéb-
ként is be-becsempészünk 
néhány keményebb nótát a 
lagzik repertoárjába, s ha ez 
sem elég, hát kibérelünk egy 
stadiont, ahol mi magunk 
lehetünk az előzenekar is. 
Akkor talán újra eljönnek a 
haverok. Eljönnek, de nem 
ám részvétből, hanem mert 
„igazi rajongók”, olyanok, 
mint mi, ott a nézőtéren, akik 
talán el sem tudjuk dönteni, 
kívül vagy belül vagyunk-e 

a történeten. És ehhez az érzéshez 
nem kell, hogy „zenész” legyen a 
színházlátogató. Elég, ha hagyja 
magát a poénok, a zene sodrának, 
hadd ragadja el! 
Ismerős a történet? No, ez az egyik 
nyitja a Garázsbanda sikerének, 
és persze a nagyszerű rendezés, 
a kitűnő színészi játék, a jó zene 
(bonsai boy), és: a három szuper 
színész/zenész: Jankovics Péter, 
Szabó Zoltán és Vinnai András ! 
Sírjak (sírjunk) vagy nevessek (ne-
vessünk)? Nem lehet kérdés! 

Tóthárpád F. 

Parókával vagy nélküle?
„Vörös patkány, vörös róka, cékla-
fejű...” – ilyen és efféle megjegyzé-
sek kísérték a szerencsétlen Titusz 
(Lábodi Ádám) életét a Kőszegi 
Várszínház színpadán mindaddig, 
amíg fel nem próbálta a fekete, lágy 
esésű loknikba tekeredő parókát. Az 
átváltozással a szerencse is rátalált, 
legalábbis egy időre. A kis csalástól 
jóra fordult a világ, még akkor is, ha: 
lehetséges menyegzők sora „fenye-
gette” a főhőst, akinek a haja színe 
úgy változott, mint ahogy azt a ki-
alakult helyzetek sora megkívánta. 
Hamarosan kiderült, hogy hiába 
„viszket a kertészné bibéje”, az 

ágrólszakadt és kitaszított rokon – 
akitől még a kút is megvonta eny-
het adó kortyait – rövid időn belül 
udvari kertészből, vadásszá, majd a 
budoár előkelőségévé avanzsált. 
Mit érünk, ha vörös a hajunk? Mit 
tehetünk, ha kirekesztenek ben-
nünket? Segít-e a pénz, egy jókora 
örökség, és mennyire őszinte a va-
gyon által szerzett szolidaritás... mit 
kezdhet a szerelemmel egy „foszfo-
reszkáló szarcsimbók”?
Ilyen kérdések merültek fel a né-
zőkben a várszínház nagy bemuta-
tója alkalmával. Ne gondoljunk túl 
nagyot! Könnyű nyári szórakozást 

ígért a stáb, s az ígé-
retet maradéktalanul 
teljesítette is a Kőszegi 
Várszínház. Szereplők 
voltak: Lábodi Ádám, 
Varga Zsuzsa, Pallagi 
Melitta, Kátai Kinga, 
Csonka Ibolya, Epres 
Attila, Mertz Tibor, Sar-
kadi Kiss János, Némedi 
Árpád, Bohoczki Sára és 
Sebesi Tamás.
Nem mehetünk el szó 
nélkül a „himnikus 
elégiával” tűzdelt fel-
újított szöveg (Németh 
Virág munkája), de a 
zenék, és a dalok mel-
lett sem. Akiket csak ott, és akkor, 
a várszínház nézőterén „nyomott 
hókon a múzsa”, azok is értékelték 
a nyelvi leleménnyel tűzdelt jele-
neteket. Némedi Árpád és Sebesi 
Tamás pedig olyan zenei ötletekkel, 
dalszövegfordulatokkal fűszerezte a 
történetet, amelyek elől nem lehet 
– nem is kell – kitérni, hadd hassa-
nak! Ismerős dallamok és szövegek 
vegyültek a darab sodrásába úgy, 
hogy megengedték a néző számára 
a felismerő rácsodálkozást. Olyan 

ez, mint amikor magunkénak ér-
zünk valamit, mert eddig is a mi-
énk volt! Így persze könnyű a nézők 
szívéhez férkőzni – mondhatnánk 
–, ez azonban nem szemrehányás, 
hanem inkább elismerés!
Konklúzió? Talán csak annyi: nem is 
biztos, hogy „vörös a vöröshöz” illik 
csak, és bár vannak, akik számára 
a „pulykatojás a legszebb”, pro és 
kontra mindez – némi lendületes 
fizikai ráhatással – „megcáfolható 
egy lapáttal”!

Tóthárpád Ferenc
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A 2. Bakancsos koncert
Újra terepre készül a Kőszegi Vo-
nósok együttese. Marton-Szállás 
Fenyvesporond a helyszíne az au-
gusztus 27-i, második túrabakan-
csos koncertjüknek. A vonósokon 
kívül az Árpád-házi Szent Margit 
Általános Iskola diákjai és a kon-
cert szólistái: Mizsei Zoltán-ének, 
Nagy Bálint-vadászkürt, Scheer 
Uwe, Tóth Flóra-hegedű és a fiata-
lok, a Kőszegi Tücskök zenekara is 
bakancsot húznak, hogy vendég-
ként közreműködjenek. 
„A tavalyi sikereken, a zenekaros 
edzőtáboros hétvégén és a kicsik 
7. vonóstáborán felbuzdulva idén 
újra terepkoncertezünk. Jó felké-
szülési lehetőség ez az október 
21-i Somorjai (Szlovákia) vendég-
szerepléshez” – mondta Scheer 
Bernadett.

Különlegességgel is készülnek: fel-
csendül Telemann Az iskolamester 
c. kantátája Mizsei Zoltán hangjával 
és a gyerekek által hozott drama-
turgiai ötletekkel fűszerezve. Beta-
nította és vezényel Scheer Uwe.
Aki jó társaságot is szeretne a ze-
nei és a természet adta élmény 
mellé, augusztus 27-én, vasárnap 
14.00 órakor a kőszegi uszoda 
előtt csatlakozhat a Kimmelné 
Szeredi Gyöngyi által vezetett 
koncerttúrához. Kényelmes cipő, 
réteges ruházat és zseblámpa 
ajánlott. Visszaút Kőszegre a kon-
cert után 19.15-kor. A túra hossza 
oda-vissza kb. 15 km. (Jelentkezés 
és információk: Marton Ágoston 
06/30/581-3102 illetve Scheer 
Bernadett 06/30/409-8875)

TáF.

 
IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:  

 +36 30 5 870 870 

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, PÉNTEK  8-16h 

KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK  12-20h

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

Látogassa meg 
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu

FELNŐTT ÉS  
GYERMEKFOGÁSZAT

SZÁJSEBÉSZET

IMPLANTÁCIÓ

ÍNYBETEGSÉGEK  
KEZELÉSE

FOGPÓTLÁS

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Kőszeg: Halász Bálint és Marton Julianna lánya Luca 
Hanna, Petrovics Ádám és Balázs Boglárka lánya Emília.

HÁZASSÁG:  Tóth Vivien – Szolyák Tibor, Erdélyi Alexandra – Horváth 
Roland, Kovacsics Júlia – Hódosi Dávid Ferenc, Gál Barbara – Beke 
Péter, Varga Kincső – Varga Dávid, Horváth Evelin – Károlyi András, 
Csánits Livia – Visi Márton, Mészáros Ilona – Huczek György, Tóth An-
namária – Kanalovics István Sándor, Konczér Anna – Kéki László.

HALÁLOZÁS: Kiss Lajosné szül: Kurucz Mária, Simon Jánosné szül. 
Jóba Éva, Putyora János, Vadász György.

Az Elővári Sokadalomról
Lezárult az Elővári Sokadalom 
rendezvénysorozat, tizenhárom 
délutánon és este kegyes volt 
hozzánk az időjárás.  Közel húsz 
kézműves, vásáros és kiállító 
érkezett a Natúrpark és a környék 
településéről azért, hogy a Soka-
dalomban megfordult több mint 
ötezer vendég jól érezhesse magát 
Kőszegen. Átjöttek hozzánk a für-
dőzők Bükről, velünk maradtak a 
„napközi turisták” is. Sok kőszegi 
család leült egy üdítőre, pohár bor-
ra, hallgatta a fellépők előadását. 

A Jurisics szobor mellett tizenhat 
előadó, énekes, zenekar és kórus, 
120 főnél többen léptek fel. Szó-
rakoztatták a közönséget a Kősze-
gi zeneiskolások, a Bozsoki zenei 
fesztivál szólistái. Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekara mintegy 
ezerkétszáz ember arcára csalt 
mosolyt. Három étterem konyhája 
éjfélig szolgálta ki a vendégeket, 
ezt a „mediterrán” lehetőséget 
kevesen vették igénybe. A Sokada-
lomban megtörtént az átalakulás: 
turistából vendég lett. 
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Programajánló
Augusztus 9. 15.00 Lakossági fórum a KÖSZHÁZ-ban Telepü-

lésképi Arculati Kézikönyv témában.
Augusztus 12.  09.00 Ostromkupa Nyílt Amatőr Sakkverseny. 

Jelentkezés a helyszínen, az Írottkő Hotelben 8.00 
órától 2000 élő pont alatti versenyzők részére! Ren-
dező: Kőszegért Egyesület, Vas Megyei Sakkszövetség. 

Augusztus 13.  19.30 Horvát est az Aranystrucc étteremben.
 /Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat/
Augusztus 17. Városi Véradás a Jurisics vár KÖSZHÁZ-ban.
Augusztus 19.  20.00 Utcabál a Spektrum Együttessel Kőszeg 

Város Önkormányzata szervezésében a Fő téren.
Augusztus 21. XXII. Savaria Nemzetközi Nyári Egyetem meg-

nyitója a Jurisics várban. Részletek: www.iask.hu
Augusztus 24. Jogász Nap – ingyenes jogi tanácsadás a vár előtt 

9-13 között, majd a KÖSZHÁZ-ban Fórum.
Augusztus 25. 17.30 Trifusz Péter Hiánygyűjtemény című kiál-

lításának megnyitója a Zwingerben.
Augusztus 29. KRAFT Nemzetközi Konferencia a Jurisics vár 

lovagtermében.
Augusztus 30.  Hangzó Város Nap Részletek: www.iask.hu
Augusztus 30. OSTROMÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG 
 17.00 Ostrom-megemlékezés, koszorúzás. 

Közreműködik: Zora Énekkar. A Kőszegi Nyugállo-
mányúak Egyesülete bajtársi találkozója. Hely-
színe a Jurisics-vár elővár. (A szervezők a program-
változtatás jogát fenntartják!)

Szeptember 1. 18.00 Otto Potsch kiállításának megnyitója a 
Jurisics vár lovagtermében.

Szeptember 2.  Kelet Varázsa Nyugaton Hastáncfesztivál és 
Verseny a Dr. Nagy László EGYMI Dísztermében. 
(Kőszeg, Kiss János u. 31.) 

 9.00 Műhelyfoglalkozások hastáncosoknak. 
Székely Maya és Könczöl Szilvia vezetésével (elő-
zetes regisztráció szükséges).

 14.30 Hastáncgála – a szervezők és meghívott 
vendégeik műsora, vendégművészek: Székely 
Maya, Könczöl Szilvia, Selena. 

 15.30 Országos Minősítő Hastáncverseny. 
Közben: bazár, kézműves foglalkozás gyerekeknek, 
rajzolás. További info: keletvarazsa2017.weebly.com

Garantált programok Kőszegen augusztusban:
Hétfőnként 11.00 óra: Ingyenes városnéző séta – indulás a Fő téri Tou-
rinform iroda elől. Szerdánként 10.00 óra: Ingyenes tárlatvezetés az 
Arany Egyszarvú Patikamúzeumban – Jurisics tér 13. Csütörtökönként 
10.00 óra: Ingyenes vezetés a Virágudvarban Táblaház u. 11. (Nagy 
csoportnál bejelentkezést kérünk: 30/469-8007). Minden hétvégén 
19.00-21.00 Örömzene, utcazene a Fő téren – meglepetésnapokkal 
(naturpark.hu, koszeg.hu). Minden hétfő/kedd 16.00 óra: Élményteli 
kenuzás a Gyöngyösön (max. 20 fő, foglalás: 30/600-6303).

Főtéri zenés estek 
egész augusztusban
Az Ostromnapokat követő három csendesebb augusztusi hét estéin is ér-
demes lesz kisétálni a Főtérre, hiszen szerdától szombatig itt minden este 
könnyed nyáresti muzsika szól majd. A sort a Riegler András – Nagy Csaba 
kőszegi utcazenész duó nyitja 9-én és 10-én 19.00 órakor, majd pénteken 
és szombaton, az elővári sokadalomból már ismert Kendik Péter extrém 
zongorista ül a billentyűkhöz. A sort Mészáros Szabolcs festő és bandája, a 
Kellene Kis Kert zenekar folytatja 16-án, szerdán. Őket a Savaria Karnevá-
lokról ismerheti már a közönség. Ők és Kendik Péter nyújtják a következő 
két hét zenei programját is egészen az utolsó nyárvégi szombatig.
Néhány este már este 6-kor kezdenek a fiúk. Így lesz ez például augusztus 
19-én szombaton, amikor este 8 órakor már a Spektrum Együttes utcabál-
ja veszi át a prímet. Augusztus 23-án, szerdán 19.00 órától a Kellene Kis 
Kert zenekar játszik, majd 24-én csütörtökön 19.00 órától, 25-én pénteken 
19.00 órától, és 26-án szombaton 18.00 órától Kendik Péter zongorázik. 
Pénteken és szombaton esténként 16.00 és 20.00 óra között kézműves 
vásárosok csatlakoznak a zenészekhez. Ekkor nemcsak a zenészek kalapjai 
miatt lesz érdemes betenni a pénztárcát… Részletek a natúrpark és Kőszeg 
honlapján találhatóak – a lényeg pedig, augusztusban, a Fő téren. 

Könyvtári hírek
Szeptember 1-jétől, péntektől újra a hosszabb nyitvatartási idő lép élet-
be. A felnőttrészleg kedden, szerdán és pénteken 8.30–17.30-ig, csütör-
tökön 19.00-ig, szombaton 13.00 óráig várja az olvasókat.  
A gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00-17.00 óráig, szombatonként 
8.30-12.00 tart nyitva. 
Rendezvény: 
Szeptember 1. (péntek) 16.30: Tini olvasókör.  Téma: Nyári (olvas-

mány) élmények
Szeptember 4. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub az 1. emeleten és 

Kézimunka-kör a 2. emeleten. 

Evangélikus istentisztelet
2017. augusztus 13-án, vasárnap 10 órakor kantátazenés istentisztelet 
lesz a kőszegi evangélikus templomban a refrormáció 500. évfordulója 
alkalmából.  Bach kantátáit az Evangélikus Kántorképző hetvenfős kórusa 
és a Lutheránia zenekara szólaltatja meg Dr. Kamp Salamon Kossuth díjas 
karmester vezetésével. Szólót énekel Krum Enikő szoprán, Gaál Ildikó alt 
és Pataki Bence basszus. Az istentisztelet ezen a vasárnapon kivételesen 
10 órakor kezdődik! Szeretettel várnak minden érdeklődőt! 
Részletek: http://koszeg.lutheran.hu/hu/)

Államalapítás ünnepe
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 2017. augusztus 
20-án AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE alkalmából 
rendezett programjaira:
18.00 órakor a Jézus Szíve Plébániatemplomban ÜNNEPI SZENTMISE.
19.00 órakor a Jurisics téren Szent István napi megemlékezés, 
az új kenyér megáldása. A megemlékezés után a Jurisics vár bel-
ső udvarában, kedvezőtlen időjárás esetén a lovagteremben ÜNNEPI 
KONCERT. Közreműködik: Kőszeg Város Koncert Fúvós Zenekara, 
vezényel: Szilágyi Miklós karnagy.
A kenyéráldásra várjuk a lakosság megszentelendő kenyereit is!

Negyedszer szervezik meg az 
1Úton nemzetközi zarándoknapot, 
Mariazelltől Csíksomlyóig augusz-
tus 26-án szombaton. 
Több irányból is be lehet kapcso-
lódni a zarándoklatba. Kőszegről 
Csepregre a Jézus Szive templom 

elől, 8.30-kor indulnak el a za-
rándokok. Részletes információk: 
koszeg.hu; 1Uton. Mariaut.hu; Plé-
bánia honlapján, Missziósház, Jézus 
Szíve-templom.
MINDENKIT szeretettel várnak az 
1Úton szervezői

1 Úton zarándoknap
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Ottlik Gézáról – szubjektíven
A hatvanas évek közepén voltam 
diák a Jurisich Miklós Gimnázi-
umban. Ottlik Géza regénye, az 
Iskola a határon 1959-ben jelent 
meg, tehát több évvel korábban.  
Mégsem hallottunk róla, sem a 
magyar, sem a történelem vagy 
osztályfőnöki órákon. Ráadásul két 
évig az akkori Országos Gyógype-
dagógiai Intézet akkor még viruló 
kertészetébe jártunk heti egy egész 
napon politechnika órákra. Mégis 
tíz év elteltével jutottam csak el 

a regényhez, s akkor máig tartó 
hatással volt rám. Aktív pályám 
utolsó évtizedében pedig a mű két 
epizódját (a kenyérosztás körüli el-
lentétek illetve Medve és Merényi 
összecsapása) egy szakiskolai tan-
könyv segítségével irodalomórákon 
mutathattam be a fiataloknak. S az 
utóbbi években tudtam meg, hogy 
a gimnázium két egykori tanára, 
dr. Horváth László és Mahler Ödön 
pályájuk elején az akkori katonai 
alreáliskola tanárai voltak.

Mivel ennek az írásnak is az a célja, 
hogy a lap olvasóinak a figyelmét 
orientáljam, nem fogok sokat írni 
Ottlik három regényéről. Hiszen itt 
is trilógiáról beszélhetünk, Kristóf 
Ágotához hasonlóan. Ottlik könyvé-
nek második része – Buda címmel 
– az író halála után három évvel,  
1993-ban jelent meg, s a Tovább-
élők 1999-ben. Ez tekinthető a 
téma variációjának, vagy az Iskola 
a határon előképének, de ezzel 
együtt is önálló, fontos, olvasásra 

érdemes mű. S a két trilógia közös 
vonása, hogy a hozzáértő irodalmá-
rok ugyanúgy tartják értékesebbnek 
az első részt, ugyanúgy fogalmaznak 
meg fenntartásokat a folytatásokkal 
kapcsolatban. Véleményem szerint 
érdemes lenne erről a helyi olva-
sókat is megkérdezni, esetleg egy 
könyvtári olvasópályázat keretében. 
Ottlik Géza 1923-ban tízévesen 
került Budapestről a határ menti 
iskolába. Könyve az első tanév ese-
ményeit idézi fel. Kettős nézőpont 
jellemzi. Úgy mutatja meg a tanu-
lók közötti viszonyokat, a merev 
hierarchiát, a különböző típusokat, 
hogy az elbeszélő mindig értékel 
és értelmez is, s ezekben az értel-
mezésekben benne érezzük az érett 
felnőtt tapasztalatait. S ezzel jutha-
tunk el annak magyarázatához, fel-
tételezéséhez, hogy miért hallgatott 
róla a hazai köztudat a hatvanas 
években. Ottlik ugyanis a húszas 
évek iskolai drilljét és az ezzel 
szembeni védekezést, a személyi-
ség integritását és szuverenitását, 
a baráti kapcsolatok  segítő értékét 
mutatta fel a mű megírásakor, azaz 
a negyvenes-ötvenes Magyarorszá-
gán. S csak utólag értettem meg, 
hogy ugyanez a belső világba me-
nekülés lehetett a hatvanas évek-
ben is a gondolkodó emberek rea-
gálása. Hogyan lehetett volna erről 
akkor nyíltan beszélni?
Azóta viszont az Iskola a határon 
a magyar próza egyik alapműve 
lett. Esterházy Péter azzal fejezte 
ki nagyrabecsülését, hogy három 
hónapos munkával lemásolta egy 
műszaki rajzlapra a teljes szöveget, 
egymásra írva a sorokat, s így egy 
sajátos grafikai alkotást is létreho-
zott. A Savaria Egyetemi Központ 
tanára, dr. Fűzfa Balázs disszertá-
ciója témájául választotta a művet, 
s ez önálló kötetként is megjelent, 
÷Sem azé, aki fut…” címmel. 
Ottlik emlékét a városban nem-
csak a Gyöngyös-parti ősi parkban 
álló épületegyüttes őrzi, hanem 
most már a mellszobra is a Jurisics 
téri két templom mögött. A regény 
mottója pedig, az a Pál apostoltól 
származó idézet, amit a tér egyik 
házának homlokzatán olvasha-
tunk, („… nem azé, aki akarja, 
sem nem azé, aki fut, hanem a kö-
nyörülő Istené.”) dr. Fűzfa Balázs  
könyvének is a címe.

Polák István

SZOMBATHELY,
2017. AUGUSZTUS 24–27.

www.karnevalsavaria.hu

KORHATÁROK 
NÉLKÜL

KORHATÁROK HATÁROK 

Történelmi Kalandvár

Ókori hadijátékok

Sörtér

Borok Utcája

Magyar Udvar 

1000 jelmezes felvonulása
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Tenisz Szuper Liga: 
Egy mérkőzésre a döntőtől

A tavaly kiharcolt ötödik helyzés után idén is a Szuper Ligában, a legmaga-
sabb csapatbajnoki osztályban folytatta a Kőszegi SE teniszcsapata. Hazai 
pályán az újonc Mini Garros ellen kezdték a sorozatot öt-kettes sikerükkel 
megalapozták helyzetüket. A tavalyi bajnok MTE otthonában viszont nem 
volt esély a sikerre. A címvédő játszmát sem engedett a kőszegieknek. 
Nagy volt a tétje a Budaőrs elleni partinak. A győzelem elődöntőt ért. A 
csapat élt az eséllyel. Két mérkőzést engedélyezett az ellenfélnek. Győze-
lemmel mutatkozott be a kőszegi felnőtt csapatban a kőszegi Vörös Máté. 
A fiatal sportoló az MTK színeiben versenyez, vendégjátékosként szerepelt 
a KSE gárdájában. A Kőszeg a Play Offban a felsőházba került, így leg-
rosszabb esetben negyedik helyen zárhatott. Az elődöntő kiélezett küzdel-
met hozott. Egy-egy páros győzelem mellett a GYAC három a kőszegiek 
csak két egyéni sikert értek el, így a harmadik helyért folytathatták. A 
bronzcsatát a Siófok nyerte. A kőszegi csapat eredménye így is szép siker. 
A legmagasabb osztályban egy helyet előre lépve harcolták ki a negyedik 
helyezést. Koltay Árpád a szuperligás csapat vezetője a csapatszellemet 
emelte ki az együttes erősségeként. Ez segített, hogy a kötelezőnek tartott 
„Mini Garros” elleni győzelmet tartalékosan is kiharcolták, s Budaőrs elleni 

Labdarúgás: Visszatekintés és felkészülés

Lapunk Táncsics Andrást, a Kőszegi FC vezetőedzőjét kérdezte az előző 
bajnokságról és a 2017-18-as bajnoki felkészülésről.
– Kérem, értékelje néhány mondatban a tavalyi bajnokságot a saját 
szemszögéből. Milyen pozitívumot látott. Miben látja a vereségek okát?
– A bajnokságban mindössze 11 ponttal a tarsolyunkban a 14. helyen 
fordultunk, míg tavasszal 23 pontot gyűjtve előreléptünk a 10. helyre. Jól 
látható a titok nyitja: megtanultunk meccseket nyerni. A hét tavaszi győ-
zelemből hármat idegenből, közvetlen riválisainktól hoztunk el. Kevesebb 
gólt kaptunk, viszont többet rúgtunk. Szerethető csapatunk lett, végre 
igazán játszottuk a focit. Hiányérzet így is maradt bennem. Volt jó pár el-
hullajtott pont. Az elvesztegetett 9-10 ponttal a 6-7. helyen is zárhattunk 
volna. Külön öröm viszont, hogy újabb kőszegi nevelés mutatkozott be a 
felnőttek között. Az összkép pozitív.
– Miként alakul a felkészülés a 2017-8-as bajnokságra?
– Július 11-én kezdtünk. 20 foglalkozás, közte hat edzőmérkőzés szerepel 
a programban. Két mérkőzés már tétre megy, hiszen indulnak a kupamér-
kőzések. Az edzőmérkőzések eredménye felemás: győzelmek, vereségek 
egyaránt voltak, Nagy jelentőséget nem tulajdonítok nekik, hiszen komoly 
terhelés közben kellett meccselni. Ráadásul néhányan még nyári szabad-
ságukat tartották.
– Hogyan változik a csapat összetétele?
– Dévai és Hankó távozott. Előbbi Ausztriában, utóbbi Kőszegpatyon foly-
tatja. Sándor Tamás Csepregból igazolt vissza, Gugcsó Ákos Ausztriából. 
Mindketten komoly erősítést jelentenek, de a legnagyobb erősítés, hogy 

a keret 90 %-a együtt maradt. További igazolások: Szilas, Lakihegyi és 
Mátyus az UFC-ből, Csák Felsőcsatárról érkezik. Mindannyian fiatalok, 
16 évesek. Rendkívül tehetségesek. Együtt készülnek a felnőttekkel, de 
egyenlőre a második csapatban számítok rájuk.
– Mik a csapat céljai?
– A célkitűzésünk lényegében változatlan: megint csak egységes, sze-
rethető és elszánt csapatot szeretnék a pályán látni. Masszív védelem, 
kombinatív középpálya és gólerős csatársor. Csapatként kell küzdenünk. 
Ugyanakkor a tabellán mindenképpen előbbre szeretnénk kerülni. A pon-
tos helyezést nehéz belőni, de azt ígérhetem, hogy nem fogunk csalódást 
okozni közönségünknek. A kőszegi szurkolók megérdemlik, hiszen komoly 
futball múlttal rendelkezik a város csapata.
– Mikor indul a bajnokság, esetleges kupameccs?
– Az első tétmérkőzés Kőszeg-Vasvár Magyar Kupa mérkőzés 08.06, 
aztán 08.13-án jön a kupa következő fordulója. A bajnokság 08.19-én 
Vasszécseny-Kőszeg mérkőzéssel indul a számunkra, majd 08.26-án 
Kőszeg-Ikervárral folytatódik.
– Mit szeretne még megosztani a futballszurkolókkal az új szezon 
előtt?
– Hangsúlyozom, hogy vezetőtársaim – Neudl Gábor, Őri Gábor, Molnár 
Zoltán és edző kollégám Németh Balázs segítsége nélkül nem tartanánk 
most itt. És köszönettel tartozom az utánpótlásban dolgozó kollégáknak, 
valamint a létesítményben dolgozó segítőinknek is. Klubunk ismét meg-
rendezte nyári, nagy sikerű utánpótlás foci táborát ahol újabb tehetséges 
gyerekek tűntek fel. Így gyarapítottuk taglétszámunkat. Több mint 160 
igazolt játékosnál tartunk! A sportpályán a fejlesztések nem állnak meg: 
további terveink vannak.

sikerrel a felsőházba jutottak. A negyedik helyezést az erőviszonyoknak 
megfelelőnek tartja. Csak kicsit fáj, hogy az elődöntőben egy hajszál hi-
ányzott a nagy bravúrhoz, a később bajnoki címet nyerő győriek legyőzé-
séhez, a döntőbe jutáshoz.

Eredmények Csoport Kőszegi SE-Mini Garros TE 5/2, győzött: Bartakovics, 
Sardu, Csontos és a Sardu/Csontos valamint a Bartakovics/Serkési párosok, 
MTK-Kőszegi SE 7/0, Budaőrsi SC-Kőszegi SE 2/5, győzött Rok, Vörös, Csontos 
és Sardu/Vörös páros. Elődöntő: Kőszegi SE-GYAC 3/4, győzött: Rok, Vörös 
és a Rok,/Sardu páros. Bronzmérkőzés: Siófoki Spartacus Bregyó TE-Kőszegi 
SE 5/2, győzött: Vörös és Csontos játék nélkül. A csapat tagjai: Bartakovics 
Marcell, Jarc Rok, Sardu Dániel, Vörös Máté, Serkédi Erik, Lipták János, Enyedi 
János, Csontos Balázs.

Vörös Máté a csapat Kőszegről induló, majd Győrben és jelenleg az MTK-
ban versenyző fiatal teniszezője 17 éves, a korosztályos magyar válogatott 
tagjaként részt vehet az U18-as Európa-bajnokságon Svájcban. Egyéni-
ben és párosban is bizonyíthat.
Lipták János, a csapat játékosa a +35 és +40 éves korosztály Magyar 
Bajnokságát is megnyerte.

10 %  kedvezmény!

Érvényes: 2017. 09. 01-ig

Időpontegyeztetéskor 
a kedvezmény igénybevételét 
jelezni kell!
Kőszeg, Szűk utca 1.
(Munkaügyi Központ mellett)
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Boksz: Női EB kőszegi érmekkel

Szófiában (Bulgária) rendezték a női ökölvívók junior és ifjúsági korú Eu-
rópa bajnokságát. Három Fitt-box-os leány is szorítóba lépett. Lakotár 
Hanna (junior, 52 kg), Ambrus Viktória (junior, 66 kg, büki szakosztály), 
Finesz Kamilla (ifjúsági, 60 kg) képviselte Magyarországot. (Hámori Luca 
is kiharcolta a részvételt, de sérülés miatt sajnos nem utazhatott.) Szép si-
kert elérve mindhárman felállhattak a dobogóra. Bronzérmet akasztottak 
a nyakukba. 30 ország 237 sportolója mérlegelt az európai seregszemlén.
Lakotár Hanna súlyában 14-en indultak. A nyolcaddöntőben görög ellen-
felét magabiztosan győzte le. Az elődöntőért harcias boksszal múlta felül 
olasz ellenfelét. A döntőért is ki-ki meccset vívott: jól küzdött, fordított 
alapállású angol riválisával. Talán többet is talált, de a pontozók az angol 
lánynak adták a mérkőzést. Lakotár, megismételve tavalyi eredményét, 
immár kétszeres EB bronzérmes. Ambrus Viktória súlycsoportjában 9-en 
neveztek. Az elődöntőért egy erős, kellemetlen stílusú ukrán versenyzővel 
szemben verekedte tovább magát. Az elődöntőben orosz rivális állította 
meg. Finesz Kamilla is a legjobb nyolc között kezdett. Román ellenfelét el-
söpörte. A döntőért, esélyesebb török ellenfelét nagy küzdelemre késztette, 
de a bírák itt is az ellenfél javára ítéltek. Mindhárom versenyző a későbbi 
győztestől kapott ki. Így a bronzok talán még szebben csillognak. Varsányi 
Áron edző versenyzőivel elégedett volt. Erősnek, felkészültnek érezte őket. 
Az izgalom és a rutintalanság még gátolta a még jobb eredményt – érté-
kelt a tréner. Finesz Kamillára idén még vár egy világverseny: korosztálya 
világbajnokságára készül.

DIÁKSPORT
Triatlon Gála Tiszaújvárosban
A Triatlon Nagyhét keretében rendezik a tiszaújvárosi Triatlon Gálát, melyre 
az adott évi ranglisták legjobb 16-20 versenyzőjét hívják meg. A kősze-
giek harmadízben képviseltették magukat. Ezúttal négyen szálltak ver-
senybe. Lelkesítő hagyománya a versenynek, hogy a fiatalok küzdelmeire 
a Világkupa és a junior Európa Kupa versenyeivel együtt kerül sor. Nagy 
élmény a „kicsiknek”, hogy a felnőttekkel azonos körülmények között 
versenyezhetnek. Megegyezik a pálya, a depó. A szurkolók bíztatása is 
lelkesíti a fiatalokat.

A „gyermek” korcsoportban Hóbor Zalán 19. helyen ért célba. A serdülő 
lányok mezőnyében Hóbor Eszter és Spanraft Liza is jó helyen fejezte be 
az úszást, s a kerékpárban kialakuló 14 fős bolyban is benne voltak. A 
mindent eldöntő futás végén Hóbor a 6-dik, Spanraft a 12-dik helyen 
ért célba. A serdülő fiúknál Schwachofer Balázs az úszásból a középme-
zőnyben váltott kerékpárra, ahol jó kezdés után visszaesett. A futásban a 
11-dik helyre jött fel.

Tenisz: Tihanyi Luca sikerei
Számottevő sikereket ért el tenisz-
ben Tihanyi Luca a Bersek iskola 6. 
osztályos tanulója. A Savaria TC és 
a Sporthotel Kurz TC versenyzője a 
Sporty Shorty Tennisturnier 2017 
sorozat ritzingi (Ausztria, Burgen-
land) versenyén veretlenül nyerte a 
12 évesek versenyét. A Türnitzben 
(Ausztria, Niederösterreich) rende-
zett, UNIQA Jugend Circuit-on a 14 
éves fiú-lány összevont versenyen 
az idősebbek között sem talált le-
győzőre. A körverseny St. Pölten-i 
fordulóján megismételte sikerét. 

XXXIV. História futás szeptember 10.
Szeptember 10-én rendezi a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszín-
ház az 1532. évi ostrom 485. évfordulója tiszteletére a XXXIV. Histó-
ria futást. Az utóbbi években megszokott program szerint 13.15-kor a 
„Picik” rajtjával kezdődik a „körös futás”. 15.00-kor az 1532 méteres 

tömegverseny. A profik 15.30-kor rajtolnak a 9000 m-es távra. Ered-
ményhirdetés kb. 18.00 órakor lesz a Fő téren.
Teljes kiírás, a nevezés határidői és módja a www.koszeg.hu honlapon 
megtekinthető. Információ a JVMK irodájában, Rajnis u. 9., a 94/360-
113-as telefonszámon vagy a jurisics@koszeg.hu e-mail címen.
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*A THM meghatározása az aktuális és hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változás esetén a mértéke módosulhat. 
A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank 
mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, az Általános Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek, valamint a 
Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A Bank a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváha-
gyására és hitelnyújtásra. További részletekről Bankunk honlapján (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

Hitel
határok 
nélkül

THM: 3,29%-8,40%.*

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

KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; Tel.: +36 94 562 030

Gipszkarton és tartozékok, OSB, Vasanyag,
Horganyzott esőcsatorna. 

Ytong 5 cm-es 395 Ft/db, 7,5 cm-es 440 Ft/db, 10 cm-es 500 Ft/db
 Magyar cement 3700,- Ft/Q, Szlovák cement 3430,- Ft/Q.


