Helyi kézmûvesek és termékeik
a Kôszegi kistérség –
Írottkô Natúrpark területén

Jointly for our common future

Bakos György – virágkötô

Bíró Brigitta – keramikus

Régi vágyunk teljesült, amikor egy Európai Uniós pályázat keretében
kialakíthattuk azt a rendszert, amit régóta terveztünk lakóhelyünkön.
Minden egy helyen: a vendégcsalogató udvar, a virágkötô mûhely, ami
egyben helyi termék galéria és az ökokert, ahol a termesztés folyik.
Mindez Kôszeg történelmi belvárosában, kitûnô mikroklíma alatt,
északról a városfallal övezett apró kertben.

Az Írottkô Natúrpark területén lévô
Kôszegszerdahelyen élô és alkotó keramikus
vagyok. Kerámiáim hagyományos technikával
fazekas korongon készült használati tárgyak,
melyeket elsôsorban a kertemben található
növények (levendula, fûszernövények, tulipán) ihlette motívumok díszítenek.

A vegetációs idôben közel 200 faj él nagy békességben az udvaron
és a kertben, kb. 80 faj, ami gyógy- vagy fûszernövény. Itt termesztjük a városi kiültetésre szánt és a kandeláber virágosításhoz szükséges
dísznövényeket, és a vásárlók részére a gyógy-és fûszernövényeket.
A betérôket, helyi lakosokat és turistákat szeretettel fogadjuk, és szívesen körbevezetjük, tájékoztatjuk nem csak gyönyörû szakmánkról,
hanem a város történelmérôl, látnivalókról, a szabadidôt hasznosan
eltöltendô idôrôl, a turistáskodás lehetôségeirôl. Havi rendszerességgel kínáljuk programjainkat, amiket megtalálhatnak az Írottkô Natúrparkért Egyesület (www.naturpark.hu), valamint Kôszeg város honlapján (www.koszeg.hu).
Térjen be Ön is hozzánk, nem fog csalódni!

Munkáim között szerepelnek még Kôszeg házainak jellegzetes motívumait megidézô ajándék és dísztárgyak, mint pl. hûtômágnes, plakett,
makett ház.
A praktikus használat mellet szeretném, ha tárgyaim hozzájárulnának a
mindennapok hangulatosabbá tételéhez!
Elérhetôségek:
9725 Kôszegszerdahely,
Szombathelyi u. 15.
Tel.:+36 94/363-524;
+36 20/9117-634;
+36 20/5166-010

Elérhetôségek: 9730 Kôszeg, Táblaház út 11.
Tel.: +36 94/360-781; +36 30/469-8007

Bodorkós József –
fafaragó népi iparmûvész
1979-ben kezdtem faragással foglalkozni és lettem a Velemi Stúdió tagja.
Leginkább konyhai használati tárgyakat
készítek, fôként gyümölcsfából, ahol a
fa erezete, szépsége különös értéket
jelent. Számos megyei és országos kiállításon vettem részt, munkámat ezüstplakett, arany-oklevél díjjal ismerték el.
Két alkalommal csoportos munkában
Gránátalma-díjban részesültem. 1994-ben kaptam meg a népi iparmûvész címet.
Elérhetôségek: Velemi Népmûvészeti Stúdió,
9726 Velem, Rákóczi u. 96.
Tel.: +36 94/330-483

Bodorkós Józsefné –
gyöngyfûzô
A Velemi Stúdió tagjaként sajátítottam el a gyöngyfûzés fortélyait. A hagyományos minták
felhasználásával készítek a mai
kornak is megfelelô, „hétköznap” is viselhetô gyöngyöket.
Elérhetôségek:
Velemi Népmûvészeti Stúdió,
9726 Velem, Rákóczi u. 96.
Tel.: +36 94/330-483

Decsi Diana – csuhébábos, szalma-, gyékényfonó
Decsi Diana vagyok. 7 éve foglalkozom szalmafonással. A hagyományos népi fonások és díszítések mellett a mai kor elvárásainak is
próbálok megfelelni a színek felhasználásával. A vallási motívumok,
az ôsi magyar motívumok, modern és hagyományos díszítések jellemzik munkáimat. Készítek ünnepi díszeket (húsvéti és karácsonyi
kiegészítôket) csuhé angyaltól a Betlehemig, nyuszitól a kosárig. Megrendelésre bármilyen dísztárgyat elkészítek.
Elérhetôségek: 9730 Kôszeg, Rákóczi u. 40.

Frank János – méhész
1974-ben 26 db méhcsaláddal kezdtem méhészkedni. Volt idôszak,
amikor 115-120 db méhcsaládom is termelt. Jelenleg 35-40
termelô méhcsaláddal rendelkezem, más tevékenységeim mellett
(szôlômûvelés, szántóföldi növénytermesztés) ennyit el tudok látni feleségem segítségével.
1985-tôl kezdve a vevôk bizalmából háznál, piacokon és vásárokon
üveges kiszerelésben értékesítem mézeimet, amikkel elnyertem a Natúrpark Elismert Terméke megtisztelô címet.
Kismartonban (Ausztria), Lendván (Szlovénia) is részt vettem vásárokon. Örömmel tölt el a tény, hogy nem csak Európába, hanem a világ
több pontjára is vittek tôlem mézet, és ha visszatérnek a vevôim, további erôt adnak e tevékenységem folytatásához.
Elérhetôségek: 9730 Kôszeg, Malomárok u. 9.
Tel.: +36 94/360-803; +36 30/236-8764

Gellén Ágnes - bôrmûves

Gregus Zsuzsanna – gyöngyékszer készítô

A Könnyûipari Mûszaki Fôiskola Bôrfeldolgozó szakán tanultam
meg a szakma alapjait. Salgótarjánban a cipôgyártás területén
középvezetôként dolgoztam, majd önálló iparosként egyedi tervezésû
bôrdíszmûves termékeket állítottam elô saját mûhelyemben. Amíg volt
rá fizetôképes kereslet, addig kézmûves vásárokban értékesítettem a
táskákat, öveket, mappákat, sarukat. 2005-ben költöztünk Kôszegre
ahol vendégházat nyitottunk.

A gyöngyfûzés napjainkban – bátran mondhatjuk - reneszánszát éli.
Ahogyan a gyöngyékszer-készítés régen a népi kismesterségek közé
tartozott úgy ma is inkább kiegészítô-, vagy hobbi tevékenységként
mûvelik.
Számos szebbnél szebb gyöngyökbôl varázsolhatunk magunknak
egyedi ékszereket, szeretteinknek csodaszép ajándékot.
Így kezdôdött ez a Gregus-családban is néhány évvel ezelôtt.

Mára már csak a bôr, mint természetes anyag szeretete maradt,
kedvtelésbôl készítem a bôr képeket, virágokat, sertés színbélésbôl
kézzel gyûrve, színesre festve, lakkozott technikával.
Elérhetôségek: 9730 Kôszeg, Sziget u. 3. Tel.: +36 94/360-001

A „lányok” elôször saját részre készítettek szabadidejükben karkötôt,
nyakláncot, fülbevalót, gyönyörû gyöngybôl fûzött gyûrûket. Kezdetben egyszerûbb-, majd egyre értékesebb gyöngyök felhasználásával,
egészen addig, míg vásári méretûvé nôtte ki magát az elkészült ékszerek mennyisége, minôsége.
A hagyományos szép minták nyomán, átalakításokkal egyre divatosabb
és modernebb ékszerek készülnek, melyeket büszkén viselhetünk akár
hétköznap, akár kivételes alkalmakkor.
Egyedi szép ajándék, amit örömmel készítenek, és amit öröm viselni.
Elérhetôségek:
GRE-ORG Bt
Tel: +36 20 972-6190

Horváth Attila – Horváthné Merics Katalin –
Merics Lajosné –
Tojásfestô népi iparmûvész, csuhé díszek
Több mint 35 éve foglalkozom
hímes tojások készítésével. Egy
bükfürdôi nénitôl tanultam meg a
tojáskarcolás technikáját. Kezdetben saját családom, ismerôseim
örömére készítettem, fôképp
húsvétkor, az elsô karcolt tojásokat. Az elsô darabokat még teli
tojásokra, késôbb a mennyiség
növekedése miatt is, kifújt tojásokra dolgoztam.
Lányom és vôm is megtanulta
ezt a mesterséget, 1995 óta folyamatosan zsûriztetjük a tojásokat, lányom megkapta a tojásfestô népi iparmûvész címet. Készítünk
a karcolt, gravírozott technikán kívül áttört tojásokat is.
Ezek mellett alkotok mézeskalácsból karácsonyfára díszeket, ültetô
kártyákat esküvôkre a legkülönbözôbb formákban.
Lányom és vejem csuhéból különbözô száraz termésekkel kombinálva
karácsonyi díszeket is készítenek.
Elérhetôségek: 9727 Bozsok, Rákóczi u. 118.
Tel.: +36 94/363-324

Horváth Ágota – népi iparmûvész
Készítek viaszolt hímes tojásokat, termésbábokat, kukoricacsuhéból
babákat, állatokat,
húsvéti-és karácsonyi díszeket és
még sok egyéb dísztárgyat. Kismesterség oktatása egyénileg, és
csoportoknak is elôzetes egyeztetés alapján lehetséges bármely
korosztály számára. Alkotok,
tanítok, bemutatok, kiállítok bárhol, ahová hívnak. Szeretettel
várok mindenkit.
Elérhetôségek:
9726 Velem, Rákóczi F. u. 47.
Tel.: +36 30/470-1735

Kóczián Józsefné –
ajándéktárgy és rongybaba készítô
Kóczián Józsefné vagyok, üzemmérnökként
végeztem a Könnyûipari Mûszaki Fôiskolán
és 12 évig középvezetôként dolgoztam egy
cipôgyárban. Jelenleg egy pihenôházat vezetek Kôszegen. Szabadidômben szívesen foglalkozok kézimunkákkal. Sokfélét kipróbáltam
és szívesen készítek különbözô technikákkal
dísztárgyakat, ajándékokat.
Szeretek babákat is készíteni,
mert itt nincs két egyforma
baba, így mindig érdekes az
elkészítése és a kisgyermekek
nagyon szeretik.

Elérhetôségek:
9730 Kôszeg, Fenyô u. 6/F
Tel.: +36 94/361-877;
+36 30/426-205

Naisz méhészet – méhész

Neumeister Gyuláné – mézeskalácsos

A Naisz Méhészet Kôszegdoroszlón, a Fô u. 94. szám alatt több mint,
50 éves múltra tekinthet vissza, jelenleg a családi vállalkozás második és
harmadik generációja mûveli ezt az ôsi mesterséget. A nagyszülôk által elsajátított fogások megtartása mellett az új technológiák adta lehetôségek
kihasználásával igyekszünk a mai kor kihívásainak megfelelni.

Mézeskalács készítéssel családi vállalkozásunkban 1998 óta foglalkozom. Mûhelyünkben megcsináltam mindent, amelyek a könnyen formálható mézestésztából nem csak síkban, hanem térben is ábrázolható (mesefigura, ház, templom, betlehem, dupla szív, szalvétatartó,
baba, huszár, stb). Díszítésük glazúrral, recehorgolást utánzó mintával,
vagy a mézeskalácsosság romantikáját idézve pirosra festve, tükörrel a közepén történik. Célkitûzésem, hogy ebben az uniformizálódott világban minél több gyermeknek átadhassam tudásomat mindig
szem elôtt tartva azt, hogy nekünk, magyaroknak ezzel a mennyei
termékkel - amelyet saját mézünk biztosít - nagyobb elismerésünk
legyen. Hagyományteremtô céllal foglalkozok a mûvészien kifaragott
ütôfával készült mézeskaláccsal. Megjelenésükben alkalmazom a népi
díszítômûvészet elemeit, újragondolva, a mai kor igényéhez igazítva.

A helyben termelt mézet nagyrészt helyben, Kôszeghegyalján értékesítjük a helyi vásárokban, illetve háznál történô eladások révén. Jelenleg 230 szorgos méhcsaládot gondozunk, mely az egész családnak
elegendô feladatot ad.
Fô profilunk a helyi különlegességnek számító gesztenyeméz
elôállítása, de nagy mennyiséget termelünk a repce-, vegyes virág- és
akácmézekbôl is. Termékeink az egész országban ismertté váltak a
különbözô vásárokon való részvételük révén, több rendszeres vevônk
is van az ország távoli részeirôl is. A folyamatos kereslet alapja a természetes úton elôállított, igazi méz, mely mindenféle mesterséges
adalékanyagtól mentes.
Elérhetôségek:
Naisz Károlyné, 9725 Kôszegdoroszló, Fô u. 94.
Tel.: +36 94/363-466; +36 30/540 7577

Nyugdíjba vonulásom után a tevékenységemet bôvítettem olyan
kézmûves termékekkel, amelyek textilbôl varrva, kötve, vagy horgolva
készülnek. Már gyermekkoromban megismerkedtem a varró, kötô és
horgolótûvel, ezekkel való munkálkodásra édesanyám tanított meg,
aki varrónô volt. További termékek: rongybabák, kesztyûbabák, kötött
és horgolt babák, játékok, állatok, ajándéktárgyak.
Elérhetôségek: Tel.: +36 20/9685-865

Pálinkás Mónika – lekvárkészítô

Tornai Julianna – textiles

A csömötei szôlôhegyen termô gyümölcsöket
nagyszüleink hagyományos receptjei alapján üvegekbe zártuk s vele együtt a nyarat, a napsütést
és egy darabka természetet is. Így készítettük el
elsô lekvárjainkat, melyek gyorsan kedvelté váltak barátaink és ismerôseink körében is. Tavaly
úgy gondoltuk, meg kell ismertetni ezeket az ízeket mindenkivel, ezért
kezdtük készíteni a LukácsHázi Lekvárokat. Most már mindenki számára elérhetôk családi konyhánk termékei, melyek a helyben termett
és gyûjtött gyümölcsök kiváló ízét viszik az Önök otthonaiba is.
Elérhetôségek: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 27.
Tel.: +36 30/2063-921

Eredeti foglalkozásom aranymûves és könyvtáros, a kézmûvesség
mindig közel állt hozzám. Édesanyámtól, nagyanyámtól tanultam meg
a „textiles” szakmát, hobbinak indult, de nagy szerelem lett. Próbálom
a régi hagyományokat egyesíteni a mai életformával.

Mindenféle textiltechnikát alkalmazok: aplikálás, foltvarrás, hímzés,
slingolás, madéra. Legkedveltebb termékeim: ruhák, kiegészítôk,
aplikált táskák, ujjbábok, tarisznyák, bugyrok, konyhai textilek. Ékszereket is készítek textilbôl: fülbevalókat, nyakbavalókat és karkötôket.
Kézmûves foglalkozásokat is vállalok.
Elérhetôségek: 9730 Kôszeg, Királyvölgyi u. 30.
Tel.: +36 360-537; +36 20/377-3712

Tamásné Geröly Mária – népi iparmûvész
Viasszal írott tojások, illetve az ünnepkörökhöz kapcsolódó csuhéfigurák készítésével foglalkozom. A tojásírást édesanyámtól tanultam. A
helyi ôsi motívumok mellett szívesen rajzolom más tájegységek mintakincseit összetett technikákat alkalmazva. Gyöngyösfaluban élek, a
Népi Iparmûvész címet 1997-ben kaptam meg, több alkalommal díjaztak arany minôsítéssel országos kiállításokon.
Elérhetôségek:
9723 Gyöngyösfalu, Petôfi S. u. 10.
Tel.: +36 20/8514-633

Török Rita – lekvárkészítô
Termékeim az Alpokalján termett, valódi gyümölcsökbôl és a környéken szedett ehetô virágokból készülnek. Alapanyagaim vegyszer-és
tartósítószertôl mentesek. A lekvárok maximum 10-15% cukrot tartalmaznak. Szívesen kísérletezem új ízekkel, virágokkal és gyógynövényekkel is. A kézmûves lekvárkülönlegességek mellé mára már bôvült
a termékpaletta, szörpök, teák, szendvicskrémek, gabonakolbász,
fûszerolaj és kézmûves kekszek is készülnek.
Elérhetôségek: 9724 Lukácsháza, Tanács út 18.
Tel.: +36 30/2043-245

Vargáné Krug Erika – keramikus

Vértes Ildikó – mézeskalácsos

Keramikusi pályafutásomat 15 évvel ezelôtt kezdtem meg. Alsó tagozatos gyakorló tanítónôként ismét iskolapadba ültem, hogy megismerjem ennek a szép mesterségnek a fortélyait. Fizikát, kémiát,
anyagismeretet tanultam. A gyakorlati tudnivalókat pedig a nagy tapasztalatú mester, Zsófi Bálint Miklós bácsi velemi mûhelyében lestem
el. Szeretek az agyaggal dolgozni, szeretek mindent, ami természetes.
Kézmûves tudásomat az iskolában is kamatoztatom, hiszen a kicsik fogékonyak minden szépre, és ügyes kis kezeikkel egyre szebb dolgokat
formálnak. Szerencsés ember vagyok. Mindkét gyerekkori álmom valóra vált. Tanítok és alkotok, s néha magam sem tudom munka-e amit
csinálok, vagy gyönyörû kedvtelés.
Elérhetôségek: 9730 Kôszeg, Kórház u. 16. Tel.: +36 94/360-784

30 éve foglalkozom mézeskalács készítéssel. A mesterséggel a Megyei
Mûvelôdési és Ifjúsági Központban ismerkedtem meg egy karácsonyi
játszóház alkalmával. Magokkal és cukormázzal díszítem a tárgyaimat,
sík és térbeli formák, plakettek kerülnek ki a kezem alól. Kérésre szinte
bármit elkészítek mézeskalácsból.

A Velemi Stúdió tagja vagyok, tanárként a Béri Balog Ádám Általános
Iskolában dolgozom. Rendszeresen vállalok mesterség bemutatókat,
gyermekfoglalkozásokat. Számtalan kiállításon és rendezvényen szerepeltem.
Legnagyobb elismeréseim: Népmûvészet Ifjú Mestere cím 1991, Natúrpark Elismert Termék Díj 2000-2001-2002, Népi Iparmûvész cím
2001, Országos Népmûvészeti Kiállítás arany oklevél 2005, Népi Design Európai Uniós Díj 2012.
Elérhetôségek: Tel.: +36 94/364-239; +36 20/387-6990

In Vino Veritas – Kôszegi bor
A legenda szerint a királyok asztalára került kôszegi bor története a
római idôkig nyúlik vissza és évszázadokon keresztül a város történetével szorosan összefonódott… Az Írottkô Natúrparkért egyesület
és a Borbarátok Egyesülete kezdeményezésére 2004-ben létrejött a
Kôszegi Borút, 2006-ban kialakításra került a Kôszegi Borok Háza. A
kôszegi bor elsôsorban vörösbor, kedvelt fajták a kékfrankos, zweigelt,
blauburger, a fehérek közül a chardonnay, de kóstolhatunk rosét is,
mely – ahogy tartják – a hölgyek kedvence.
Ajánlott borászatok, borkóstolóhelyek:
Kôszegi Borok Háza
Szolgáltatások:
• Kôszegi szôlô-és bortörténeti kiállítás
• Borkóstolás a Vinotékában
(3, 5, vagy 7 féle borból borkorcsolyával)
• A kôszegi borászok vezetésével borbemutató
• Palackozott borok értékesítése
• Kôszegi borok ajándékkosár készítése
• Kiadványok értékesítése
• Borpalackozás bemutatása
• Terem bérbeadása
Elérhetôségek:
9730 Kôszeg, Várkör 54.
Tel.:94/361-014; 94/563-120
E-mail: ine@t-online.hu
www.koszegiborokhaza.eu
Láng Pincészet
Szolgáltatások:
• Termelôi borkimérés (egész évben)
• Borbemutatók, borkóstolók tartása borkorcsolyával és
kultúrtörténeti elôadással (elôzetes bejelentkezés alapján)
• Egyedi címkézés
• Díszcsomagolás különleges alkalmakra
• Turistaszüret
• Bortörténeti séta Kôszegen
Elérhetôségek:
Láng József
9730 Kôszeg, Kethelyi u. 24.
Tel.: +36 30/989-0841; +36 30/552-7450
E-mail: langpinceszet@t-online.hu
www.langpinceszet.hu

Mándli Borház
Szolgáltatások:
• Termelôi borkimérés
• Pincelátogatás borkóstolóval, igény szerint
borkorcsolya/meleg étel (elôzetes bejelentkezés alapján)
• Kóstolóhelyiségükben egész évben 15 fôt tudnak fogadni,
de jó idôben nagyobb létszám fogadására is lehetôség nyílik
a szabadban. Vendégfogadás angol és német nyelven is!
• Parkolás az udvaron, busszal a háztól 20 méterre
• Borozó (Szombathely, Nárai külsô 55/A)
• Mándli-bor 2 literes PET palackban is
• Parkoló
Elérhetôségek:
9764 Csempeszkopács, Hunyadi J. u. 14.
Tel.: +36 94/379-787; +36 30/500-1442; +36 30/532-1598
E-mail: info@mandliborhaz.hu; borkostolo@mandliborhaz.hu
www.mandliborhaz.hu
Szôlôtermelôk és Borértékesítôk Szövetkezete
Szolgáltatások:
• Termelôi borkimérés (Hegyalja u. 25.)
• Borkóstolók borkorcsolyával, borbemutatók
mûemléki pincében (elôzetes bejelentkezés alapján)
• Szôlészeti-borászati kiállítás – Vinotéka a kôszegi borokból
• Borászati és kultúrtörténeti elôadás
Elérhetôségek:
9730 Kôszeg, Várkör 54.
Tel.: +36 94/361-014
E-mail: koszeg@szolotermelok.t-online.hu
Tóth Pincészet – Borház
Szolgáltatások:
• Belvárosi Borház Kôszeg Fô terén
• Hangulatos kerthelyiség
• Folyó és palackozott borok, pálinkák
• Borkóstoló programok
• Hangulatos borozó (max.160 fô)
• Hétvégén élôzene
• Idegenvezetés
Elérhetôségek:
9730 Kôszeg, Rákóczi u. 6. (Fô tér)
Tel.: +36 94/364-128
Fax: +36 94/361-370
E-mail: info@tothpinceszet.hu
www.tothpinceszet.hu; www.koszegiborokhaza.hu

Helyi termékek megjelenési helyei

A Kôszegi Borút további állomásai
A borászokhoz elôzetes bejelentkezés szükséges!
Alasz László
+36 94/360-948; +36 30/964-4022
Cserkuti István
+36 94/563-167; +36 30/561-8619
Frank Borászat
+36 94/360-803; +36 94/950-258; +36 20/824-8319
Jagodits Tamás
+36 94/360-608; +36 20/427-9444
Kampits Ernô
+36 20/824-4356
Láng József
+36 30/989-0841; +36 30/552-7450
Mándli Borház
+36 94/379-787; +36 30/500-1442; +36 30/532-1598
Szôlôtermelôk és Borértékesítôk Szövetkezete
+36 94/361-014
Stefanich Pincészet
+36 20/972-5734
Tóth Pincészet
+36 94/364-128; +36 94/361-370

Kôszegi Borok Háza

Cél a helyi termékek bevonása a turizmusba, a kistérség területén
termelt, készített helyi, jellegzetes termékek turisztikai kínálatban való
megjelenítése, egységes arculat kialakítása. A termékek piacra jutását
rendezvények segítik, mûködik a Natúrbolt, megszületett a Kôszegi
Borút program.
Gyógy-és fûszernövénykert, Natúrbolt
A kilencedik évad indult el 2013. március 14-én a történelmi falak között szerényen meghúzódó 124 m2-es kertben és az északi kistoronyban található Natúrboltban, mely mûködtetésére közösen pályázott az
Írottkô Natúrparkért Egyesület és a Jurisics-vár Mûvelôdési Központ és
Várszínház. A hôs várvédôk, köztük Forintos Mátyás és felesége elôtt
való tisztelgés adott okot a kert kialakítására, hiszen a tûzmester felesége híres füvesasszony volt. Kôszeg hegyalja településeinek lakói pedig
szorgalmas és értô gyógynövény gyûjtô és termesztô hírében álltak.
A Gyógy – és Fûszernövénykertben közel 100 fajta honos növénnyel
találkozhat a betérô, melyeket növénytábla jelöl latin és magyar névvel
ellátva. A tapintsd, szagold és kóstold meg szlogen lehetôséget ad a
növények jobb megismerésére, beazonosítására.

A Natúrbolt az elsô olyan árusításra kialakított üzlet az Írottkô Natúrpark területén, ahol kifejezetten helyi termékeket lehet vásárolni.
Az indulás óta a beszállítók száma majd háromszorosára növekedett.
Kiváló kôszegi borokat, hegyalatti mézeket, mézeskalácsot, lukácsházi
lekvárokat, szörpöket és krémeket, kerámiákat és fazekas munkákat, textilkülönlegességeket, szalma-, csuhéfonásokat, szárazvirág és
fûszerdekorációkat, fafaragásokat és gyöngyfûzéseket, festményeket és fotókat, rongybabákat, egyedi ruhákat és kötényeket, konyhai

kiegészítôket, apró kézmûves ajándékokat, könyveket és térképeket,
információs anyagokat vásárolhatnak a betérô helyi lakosok és turisták.
Információs pontként is mûködik, hiszen a Tourinform iroda zárva
tartása idején ide térhetnek be a látogatók kérdéseikkel.
Nyitva tartás: március 15. – október 30.
Elérhetôségek:
9730 Kôszeg, Rajnis u. 9./Jurisics vár/ Tel: +36 30/469-8007
E-mail: bakosviragudvar@windowslive.com
Virágudvar, Ökokert, Mûhelygaléria
Elérhetôségek:
Bakos György, 9730 Kôszeg, Táblaház út 11. Tel.: 469-8007
E-mail: bakosviragudvar@windowslive.com

Rendezvények, ahol megjelennek helyi termékek
Április 24. – Szent György napi vásár
1740 óta minden évben Szent György napján berajzolják a kôszegi és
Kôszeg környéki szôlôhajtásokat a Szôlô Jövésnek Könyvébe. A hagyomány köré szervezôdött ünnepségsorozat borünnep is egyben.
Borverseny, kirakodó vásár, koncertek és néptánc színesíti az ünnepséget.
EDEN-bôl EDEN-be
A „Magyarország legjobban fejlôdô ökoturisztikai desztinációja” címet
az Írottkô Natúrparkért Egyesület nyerte el 2009-ben. Azóta minden
év májusában megrendezik az Eden-bôl Eden-be napokat, az Írottkô
Natúrpark és az Ôrségi Nemzeti Park információs nyílt napját, mivel
Ôrség szintén EDEN-díjas térség, „Magyarország legjobban fejlôdô vidéki desztinációja” cím nyertese. A rendezvényen ökoturisztikai programok (túrák, ismeretterjesztô játékok és elôadások, versenyek) kerülnek megrendezésre. Ezt színesítik a helyi termékek kirakodó vására
és kézmûves foglalkozások, melyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt
szórakoztató perceket szereznek.
Hétforrás piknik
Ha július, akkor Hétforrás piknik! Mára már hagyomány, hogy minden július utolsó hétvégéjén megrendezésre kerül a Hétforrás piknik,
csodálatos erdei környezetben, kellemes fúvósmuzsikával, túrákkal,
kézmûves programokkal, játékos vetélkedôkkel, borkóstolóval és büfével. Ezen a napon vezetett gyalog-és kerékpártúrák során fedezhetik
fel a Kôszegi-hegység szépségeit a vállalkozó kedvû, túrázni szeretôk,
de külön buszjárat is indul a városból a Hétforrásig.

Augusztus elsô hétvégéje –
„Félhold és Telihold” Ostromnapok Kôszegen
A Félhold és Telihold – Kôszegi Ostromnapok olyan rendezvénysorozat, mellyel az 1532. évi közel egy hónapos török ostromra emlékszik
a Vas megyei város. A városi civil szervezetek tagjainak nagyszámú
jelmezes részvételével zajló, történelmi idôket idézô fesztivál mára
Kôszeg egyik legismertebb nagyrendezvénye, 2007 óta a „Nyugatdunántúli régió kiemelt kulturális és örökségturisztikai rendezvénye. A
színes és látványos programok, mint az Ostromtanács, történelmi játszóház gyermekeknek, piacütés, kótya-vetye, katonai táborok építése
mellett kirakodóvásár is emeli a hangulatot. Az egyik leglátványosabb
esemény, az ostromjáték, mely évrôl-évre egyre több látogatót vonz
a térségbe.
Szeptember utolsó hétvégéje –
Kôszegi Szüret és Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
Kôszeg egyik legrégibb rendezvénye a KÔSZEGI SZÜRET, valamint
az ehhez szorosan kapcsolódó Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó.
A háromnapos programsorozat immár több mint két évtizede mozgatja meg a város lakosságát, hiszen központi eseménye a minden
év szeptember utolsó szombatján tartandó szüreti karnevál. Ezen a
programon felvonul a város apraja-nagyja, az iskolák, civil szervezetek,
cégek különbözô mókás jelmezekben. A felvonulás köré épül a további
két nap programja, mely csütörtökön este a Város Bora választással
indul, pénteken este fúvósszerenáddal, és a Borkirálynô megválasztásával folytatódik és vasárnap könnyed zenei programmal zárul, valamint a hétvége során végig kirakodó vásár csábítja számos szemet
gyönyörködtetô, illetve ínycsiklandó portékával az embereket.
Október vége – „Natúrpark ízei” –
Gasztronómiai Fesztivál, Orsolya napi vásár
Október vége a betakarítás, a szüreti idô vége. Hajdanán Orsolyakor
hajtották be a rideg tartásból az állatokat a téli szálláshelyre, ekkor volt
Kôszegen a legnagyobb vásár ideje. Napjainkban a Natúrpark települések kézmûvesei, ôstermelôi, borászai, valamint az ország különbözô
területeirôl érkezô vásárosok mutatják be portékájukat Kôszegen. A
sült gesztenye, a forralt bor, a kürtôskalács illata lengi be a vásári sokadalmat. A horvát-német nemzetiségek mellett a civil szervezetek is
sütnek, fôznek és kínálnak finomabbnál finomabb étkeket a látogatóknak. A vásár ideje alatt különbözô mûvészeti együttesek szórakoztatják a közönséget, valamint háziasszonyok részére hirdetnek sütemény,
lekvár és befôtt versenyt, amikbôl hozzáértô, szakértô zsûri választja
ki a legjobbakat.

November vége-december –
Advent a Natúrparkban – kézmûves kiállítás és vásár
Bizonyosan rabul ejtik a látogatókat azok a termékek, amelyek november 23-tól december 23-ig láthatóak és kaphatóak a kôszegi székhelyû
Írottkô Natúrpark kiállításán és vásárán. A natúrpark kézmûveseinek
adventi kínálata tekinthetô meg: mécsesek, gyertyák, adventi koszorúk, karácsonyi asztali-, és fali díszek, mézes sütemények, fazekas és
kerámia tárgyak, virágkötészeti termékek, csuhébábok, szalmafonások, különleges mézek.
Helyszín: Virágudvar 9730 Kôszeg, Táblaház u.11. Megnyitó: Advent
elsô vasárnapja elôtti pénteken 17.30; a kiállítás nyitva tartása megegyezik a Virágudvar nyitva tartásával
December – Kôszegi Advent
Érdemes ellátogatni a Jurisics téri Adventi Vásárra, ahol nemcsak gasztronómiai csemegék közül válogathat, de egészen biztosan egyedi ajándékot talál a közelgô ünnepre! Az egyedi kézmûves termékek kiállítása
és vására mellett a térség mûvészeti csoportjai, együttesei adnak karácsonyi kulturális mûsort.
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1 Kôszeg
• Bakos György – virágkötô • Decsi Diana – csuhébábos, szalma-,
gyékényfonó • Frank János – méhész • Gellén Ágnes – bôrmûves
• Kóczián Józsefné - ajándéktárgy és rongybaba készítô
• Tornai Julianna – textiles • Vargáné Krug Erika – keramikus
• Neumeister Gyuláné – mézeskalácsos
• Vértes Ildikó – mézeskalácsos
2 Kôszegszerdahely
• Bíró Brigitta – keramikus
3 Lukácsháza
• Pálinkás Mónika – lekvárkészítô • Török Rita – lekvárkészítô
4 Gyöngyösfalu
• Tamásné Geröly Mária – népi iparmûvész
5 Kôszegdoroszló
• Naisz méhészet
6 Velem
• Bodorkós József – fafaragó népi iparmûvész
• Bodorkós Józsefné – gyöngyfûzô • Horváth Ágota – népi iparmûvész
• Vértes Ildikó – mézeskalácsos
Natúrpark ízei

7 Bozsok
• Horváth Attila – Horváthné Merics Katalin – Merics Lajosné –
Tojásfestô népi iparmûvész, csuhé díszek

A kiadvány a Green Mountain projekt keretében készült.
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