
AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA  XXXIII.ÉVFOLYAM, 6. SZÁM  2020. JÚNIUS 15.

KARANTÉN PREMIER           

VÍZ ALATTI TÖRTÉNET 
„(Be)csengettek! Így kezdődött Vera története a 
Kőszegi Várszínház színpadán. De május 26-án 
nem csak egy új darab születésének lehettek ta-
núi a sajtó munkatársai. Ezzel az előadással több 
szempontból is érdekes fejezet nyílt a hazai szín-
háztörténet nagykönyvében. „Furcsa helyzet, de 
amióta beütött ez az egész szörnyűség – mondta 
az előadás előtt Göttinger Pál rendező az elmúlt 
nehéz időszakra utalva –, azóta ez az első premier 
Magyarországon.”  Monodráma született, amelyet 
Grisnik Petra írt át – ő is adta elő – Grecsó Krisztián 
nagysikerű könyvéből.
Annak ellenére, hogy látszólag végig egyedül a szí-
nésznő áll a színpadon, a nyolcvanas évek elején 
kezdődő történet mozaikjaiból felépülő emléksor 
megformálásával mestersége és önmaga száz meg 
száz arcát mutatta meg. A többszereplős megjele-
nítést erősíti a „gúzsba kötött” díszlet (Trifusz Péter 
munkája), amely egy kabáttal és egy pár cipővel 
szerves része a cselekménynek. A teret ölelő (vagy 
beszorító, korlátozó?) térelemek és a többfunkciós 
iskolapad ezernyi átalakulása, Petra/Vera játékával 
számos helyszínt és színt varázsol elénk. A teret be-
töltő játék elgondolkodtat, tűnődésre hív, megijeszt 
és elbizonytalanít, vagy éppen elsodor. Érezhető a 
tehetséget uraló rendező és színész szoros darab-
formáló kapcsolata. 
Személyes történetet láthattunk egy kamasz meg-
kérdőjelezhető barátságával, első szerelmi vívódá-
sával, reményeivel, kételyekkel, sikerekkel és csa-
lódásokkal, a keserű felismeréssel, a megdöbbentő 
igazsággal, az önváddal. A korai felnőtté válás és 
a felülemelkedés „víz alatti” története ez! A darab 
meséjének megfelelően néha kristálytiszta, néha 
opálos, sőt zavaros, lebegtető vagy fullasztó.  
Tátrai Vera életéből visszaköszön ránk a nyolcvanas 
évek hangulata, amikor még „a tíz forint sokat ért”; 
a korszak, amiből néha még kiérezhető a tinédzser 
kor kakaós és vajas kenyeres íze; a „mintha lenne 
adás” érzése, és a családi legendárium titkos feje-
zeteinek feltárulása; a napok, hetek, amikor „arra 
is van idő, hogy fájjon”!  
Hazánk szigorú karantén utáni időszakának első 
premier-előadása született a lovagteremben! És 
még nincs vége!? Jöhet a folytatás?! Jön a folytatás!
(Grecsó Krisztián: Vera – színpadra átdolgozta 
Grisnik Petra. Díszlet: Trifusz Péter, zene: Táborszky 
Bence, a rendező munkatársa: Skrabán Judit, ren-
dezte: Göttinger Pál.)

Tóthárpád F.
Fényképezte: Kámán Z.
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Básthy Béla polgármester 2020. 
június 4-én elmondott beszédének 
rövidített változata:

Tisztelt Kőszegiek, tisztelt Emléke-
zők!
„Ha Magyarország abba a hely-
zetbe állíttatnék, hogy választania 
kellene ennek a békének az elfo-
gadása vagy aláírásának vissza-
utasítása között, úgy tulajdonkép-
pen azt a kérdést kellene feltennie 
magának: legyen-e öngyilkos 
azért, hogy ne haljon meg.” 
A fenti részlet Apponyi Albert gróf 
híres védőbeszédében hangzott el 
1920. január 16-án a békekonfe-
rencián, ahol az önmagára a ke-
resztény Európa védőjeként tekintő 
Magyar Királyság számára elfogad-
hatatlan javaslatot terjesztettek elő. 
Köteteket töltene meg az új nem-
zetállamokba került kisebbségi 
népcsoportok, és kiemelten a ma-
gyarság elmúlt százéves szenve-
désének bemutatása. A szenvedé-
sek, veszteségek számbavétele, az 
elveszített családtagok, rokonok, 
barátok meggyászolása olyan ter-
mészetes jog, amelyről egyetlen 
ilyen sérelmeket elszenvedett nép-
csoport sem mondhat le! A közös 
jövő egyik alapfeltétele, hogy meg-
értéssel, együttérzéssel nézzünk 
egymás szemébe!

A több millió idegen államba 
kényszerített magyar tragédiája 
mellett azt is látnunk kell, hogy a 
döntés nem csak ellenünk irányult. 
A szerződés eredményeként szinte 
életképtelen méretű, egymással 
szembekerülő országok jöttek lét-
re. A népek önrendelkezésére hi-
vatkozó döntés hátterében hamar 
felismerhetjük a győztesek hatalmi 
céljait: az új nemzetállamok között 
hosszabb távon se jöjjön létre olyan 
együttműködés, amely az itt élő 
népek közös javát szolgálva épít-
hetne a szétszabdalt Kárpát-me-
dence páratlan természeti adottsá-
gaira, gazdagságára. 
A békediktátummal Vas megye 
városai közül Kőszeg veszítette a 
legtöbbet. A város saját járásának 
54 települését is beszámítva 85 
kisebb-nagyobb község gazdasági 
centruma volt. E térség elveszíté-
sével a város fejlődésének alapja 
veszett el: megszűnt Kőszeg olcsó 
mezőgazdasági termékekkel való 
ellátásának lehetősége, a kőszegi 
iparosok, kereskedők elvesztették 
vásárlóik döntő hányadát. Míg a 
kőszegi vásáron 1910-ben 1844 
ló, 5293 szarvasmarha és 3086 
sertés cserélt gazdát, 1928-ban 
295 lovat, 419 szarvasmarhát és 
609 sertést adtak el. A trianoni 
döntés nem csak Magyarország 

történelmének, hanem Kőszeg vá-
ros életének is legnehezebb idősza-
kát indította el, mely máig is tart!
Az új határvonal a kőszegiek hét-
köznapi mozgásterét, kapcsolat-
rendszerét szabdalta fel. Ennek 
kifejező szimbóluma az Írottkő-kilá-
tóba felvezető csigalépcső, melynek 
minden fordulójával határt lépünk 
át. Az új határ ilyen csigalépcső-
helyzetet eredményezett Kőszeg 
életének minden pontján. Ezen a 
csigalépcsőn élik életüket ma is 
a Kőszegről munkába járók ezrei. 
Naponta lépnek át egy korábban 
összetartozó világot kettészelő ha-
tárt, melynek két oldalán két máig 
nagyon különböző világ jött létre, 
különösen a II. világháború után. 
Az új határt az ország és városunk 
is elutasította, ennek emlékei ma 
is láthatók. Elég az országzászlóra, 
vagy a város 20. századi szimbó-
lumára, az 1932-ben emelt Hősök 
kapujára tekintenünk. „A megvé-
dett nyugat által Trianonnal megju-
talmazott Kőszeg” – olvashatjuk a 
kapu feliratát. A Kőszeget és Euró-
pát a török ellen védelmező hősök 
váltak példává a Trianon utáni élet-
ben maradásért küzdő kőszegiek 
számára. A Hősök kapuja minden 
időkben jelképezi Kőszeg és a kő-
szegiek élni akarását!
Az 1936-ban emelt Trianoni ke-
reszttől kitekintve ma már szinte 
idegen vidéket látunk. Kőszeg 30 
év alatt sem nyerte vissza járását, 
és a volt kőszegi járás sem nyerte 
vissza centrumát. Nem éljük meg 
a térség összetartozását, sokkal 
inkább élményünk a duplán pe-
riférikus elhelyezkedés. Városunk 
ma nem a térség központja, hanem 
egyszerre Szombathely és az oszt-
rák munkaerőpiac vonzásterülete.
A döntés igazságtalansága máig 
felháborít: máig ökölbe szorul a 
kezünk és összeszorul a szívünk. 
A százéves távlat ugyanakkor elég 
távol vitt minket a múlttól ahhoz, 
hogy hideg fejjel és végre a saját 
érdekeinket szem előtt tartó tuda-

tossággal gondolkodjunk a jövőről.
Mindenekelőtt ki kell mondanunk: 
küzdelmes száz évünk nem volt 
sikertelen! Felálltunk a kilátás-
talanság állapotából, túléltük a 
szocializmust is, és a jövőben nem 
dőlünk be újabb nemzetellenes 
ideológiáknak! 
Megértettük, hogy ha a sorsunkról 
mások döntenek helyettünk, akkor 
mások érdekei szerint alakul az éle-
tünk. Megértettük, hogy a Közép-
Európában élő nemzetekre nem 
a másik nemzet jelent veszélyt, 
hanem az a homogenizálás, amely 
egy új birodalmat hozna létre, ahol 
az identitását vesztő népesség nem 
alkot nemzeteket, csak dolgozik és 
fogyaszt. 
Közös érdekeink mentén elkezd-
hetjük az együtt élő nemzetek 
Közép-Európájának felépítését a 
Kárpát-medencében. Elfogadjuk, 
hogy az itt élő nemzetek gyökérze-
te túlnyúlik a mai országhatárokon, 
és kölcsönösen tiszteletben tartjuk 
egymás létezését, történelmét, kul-
túráját országainkban. Erős nemze-
tekként Közép-Európában kialakít-
hatjuk az európai együttműködés 
versenyképes modelljét. 
Őszintén kell szembenéznünk saját 
városunk helyzetével is, felismer-
ve, hogy még nem küzdöttük le 
Trianon kártételét! Csak tudatos 
cselekvéssel tudjuk létrehozni az 
új Kőszeget, melynek Güns nevű 
változatát is építenünk kell, ha 
legalább részben vissza kívánjuk 
nyerni régi vonzáskörzetünket. A 
legnagyobb tudatossággal kell ke-
resnünk és építenünk a kőszegiek 
itthoni boldogulásának, a Kőszeg 
és Magyarország számára előnyö-
ket hozó szellemi, fizikai és pénz-
ügyi áramlásoknak a lehetőségeit! 
Tanulnunk kell szomszédainktól: 
tudatosan építkezve, naponta ten-
nünk kell egymásért, Hazánkért és 
Kőszegért! 
Isten álja Kőszeget, Isten áldja Ma-
gyarországot, Isten áldja a Kárpát-
medence népeit!
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Két percen át szóltak a harangok
Június 4-én a Trianoni Békediktá-
tum 100. évfordulóján a korona-
vírus még bezárta az embereket, 
de nem maradtak otthon. Emlé-
keztek, ünnepi öltözéket vettek fel. 
Nem ünnepeltek, hanem a fekete 
ruha vagy a nemzeti szalag jelez-
te a visszafogott hangulatot. Azt a 
tragédiát idézték fel, amikor Ma-
gyarország kétharmadát külhonhoz 
csatolták. A Táncsics utcai házaknál, 
és nemcsak ott, már márciustól Tri-
anonra emlékezető nemzeti zászlót 
lengetett a szél. Azokról a férfiakról, 
a Trianon Társaság elhunyt tagjairól 
és értük szólt, akik 1993-ban em-
léktáblát helyeztek el a Trianoni ke-
reszt hármas halmán.
1920. június 4. 16:32 perc a tra-
gédia időpontja. Két nappal később 
megjelenő Kőszeg és Vidéke újság 
arról tudósított, hogy „A békeszer-
ződés aláírása ellen impozánsan 
megnyilatkozó tüntetés folyt pén-
teken d. e. 10 órakor a városháza 
tanácstermében”.
A diktátum 100. évfordulóján 
nem volt tüntetés, hanem emlé-
kezések sorozata. A Rőtfalván lévő 
templom kápolnája mellett az esti 
órákban lengett a magyar zászló. A 
győztes történelmet idéző 11 órás 
harangszó az országzászlóhoz hívta 
a tragédiára emlékezőket. A Haj-
nalcsillag táncosai Harkány Dani 
és Juli, Nagy János és Zsigmond 
Boglárka, valamint a Csiki házas-

pár a nemzet táncaival idézték fel 
a múltunkat, és közrefogták a vá-
rosvezető visszaemlékező beszédét.
Délutánra kinyílt a koronaőrző 
bunker, innét indult gyalogtúra 
a nyolc méter magas, 1936-ban 
felállított emlékkereszthez. Töb-
ben autóval tették meg az utat, a 
75 éves klarinétművész egyedül, 
gyalog jutott fel a hegyoldalra. Ő is 
találkozott 16 óra után azokkal az 
öltönyösökkel, akik idén egy órával 
korábban tartották az emlékezést, 
amit nem akartak másokkal együtt 
megtenni. Az előző napokban, va-
lamint aznap, és még a következő 
hétvégén is nagy volt a járás a 
Kálvária-templom tájékán. Jövőbe 
mutató szándékot jelez, hogy fia-
tal diákpárok is ott voltak. Június 
4. a Nemzeti Összetartozás Napja, 
sokan gondolták úgy, hogy igen, 
Trianon mindenkor jelképezze az 

összetartozást, de a szavak – ezen 
a napon – más-más értelmezést 
kaptak. Kőszeg szövetséget kötött 
mostanra már a külhonban lévő, 
magyar anyanyelvű városokkal. 
Igen, Trianon nélkül, ők is lehetné-
nek magyar városok, és nem csak 
magyarok lakta települések. Nagy 
Szilvia Andrea domonkos nővér 
(KéV. május 1. old) imára kért min-
denkit a „határokon túli magyar 
testvérekért, akik a történelem 
megpróbáltatásai ellenére kitar-
tanak magyarságuk mellett”.
A történelmi pillanatot idézve jú-
nius 4-én 16.30 órától két percen 
át szóltak a kőszegi templom ha-
rangjai. Messze hangzott, a Trianoni 
kereszt mellett tompította a szél 
zúgása, de égtek a gyertyák az el-
helyezett virágok, koszorúk mellett, 
a korábban a keresztre feltűzött 
fekete szalag alatt. A harangszót 

felváltotta az Isten áldását kérő 
magyar Himnusz, majd a Magyar 
Hiszekegy: „Hiszek egy Istenben, 
hiszek egy hazában, / Hiszek egy 
isteni örök igazságban,/ Hiszek 
Magyarország feltámadásában”. 
Az elszakadt Felvidék leánya, Papp-
Váry Elemérné írta a sorokat, Dr. 
Székely László – II. világháború 
éveit átélő – kőszegi apátplébá-
nos unokahúga, dr. Kósa Csabáné 
mondta el a vers sorait. Akkor és 
ott a jelenlévők nem képviseltek a 
száz évből egyet-egyet. Básthy Béla 
polgármester arra kérte Harangozó 
Vilmos plébánost, hogy imádsággal 
vonja össze a múltat, a jelent, mert 
„imádsággal lennénk együtt, és 
az imádság fogja össze a valaha 
élt és mindig is élő magyarokat”. 
Vilmos atya hazánkért és az egész 
magyar nemzetért mondott könyör-
gő imát, és kérte: „járjunk a meg-
békélés útján, ne válasszanak el 
minket a történelmi fájdalmak”.

Kámán Zoltán

Honfoglalás dallama
A Nemzeti Összetartozás Napján 
több helyszínen is megemlékez-
tek a 100 évvel ezelőtti tragikus 
történelmi döntésről. A különböző 

helyszíneken civil egyesületek és 
intézmények idézték a múltat. A 
Kőszegi Vonósok az időjárás viszon-
tagságaival megbirkózva a Kálvá-

ria-templomban tartották ünnepi 
koncertjüket. 
A Nemzeti Összetartozás Napján, 
június 4-én 18 órakor a Kőszegi 
Vonósok tartottak koncertet a Kál-
vária-templomban. A hallgatóság 
a Trianoni keresztnél tartott meg-

emlékezésről érkezett, az 
elhangzott zeneművek a 
békediktátum 100. évfor-
dulóhoz kapcsolódva azo-
nosultak a magyar nemzet 
történelméhez. Először a 
Himnusz hangjai üzen-
tek a múltnak és jelen-
nek, majd Kárpáti Sándor 
Andantino, és Kis honfiak 
című műve hangzott el. Az 
utóbbiban szó lót játszott 

Stampf Gergő , a zeneiskola hege-
dű tanszakos, tízéves diákja. Verset 
mondott Sinkó Adrienn. Emlékeze-
tes marad  a hallgatóság számá-
ra Bartó k Bé la: Elindultam szé p 
hazá mbú l és Kodá ly Zoltá n Inter-
mezzo című műve, amelyek Scheer 
Uwe átiratában szólalt meg. Az 
alkalmi gyermekkórus kíséretében 
felhangzott – Scheer Uwe Trianoni 
miséjéből  – Agnus dei. Kóristák 
voltak: Bá sthy Júlia, Bá sthy Pi-
roska, Dorner Ilona, Dorner Sá ra, 
Stampf Gergő , Scheer Félix Do-
minik. A gyermekeket trenírozta: 
Scheer Bernadett. A közönség szí-
vébe ágyazódott Koltay Gergely: 
Honfoglalá s című művének ismert 
dallama.
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Gyalázatból – emelt fővel
2020. június 4-én a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetségének felhívá-
sára, harangok sokasága kiáltotta 
az égre Trianon gyalázatát. Kőszeg 
is megemlékezett. A Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján a hatvannégy 
történelmi vármegye földjéből ma-
gasba emelkedő országzászlónál 
– délelőtt 11 órakor – Básthy Béla 
polgármester gróf Apponyi Albert 
védőbeszédének sorait idézte: 
„Tegnap óta a helyzet számunkra 
megváltozott, hivatalosan tudo-
másunkra hozták a békefeltéte-
leket. Érzem a felelősség roppant 
súlyát, amely reám nehezedik… a 
békefeltételek… Hazám számára 
lényeges módosítások nélkül el-
fogadhatatlanoknak látszanak!”.
A népes létszámban jelenlévők 
ruhájára kitűzött nemzeti színű 
szalagok, mintha gyorsabb léleg-
zetvételt mutattak volna, a szél is 
szolidaritást jelzett, megemelte a 
díszőrséggel védett, felhúzott zász-
lót, hangsúlyozva a városvezető 
mondatait: „Ez az igazságtalan-

ság talán nem is csak ellenünk 
irányult. Épp úgy célja lehetett, 
hogy az új országok között hosz-
szabb távon se jöjjön létre olyan 
együttműködés”, amely az itt élő 
népek közös javát szolgálhatná.
A ránk rótt büntetés mérhetősége 
mellett is mérhetetlen károkat oko-
zott: az ország megcsonkítása, „jó-
vátételre” kötelezés és a fegyveres 
erők korlátozása. 
„Nem! Nem! Soha!” – szól a gya-
lázatos döntés elleni, máig vissz-
hangzó, keserű tiltakozás. De – a 
többi mellett – ki tudna jó választ 
adni kérdésekre, mint: 
„Legyünk-e öngyil-
kosok azért, hogy 
nemzetünk ne haljon 
meg!” 
Nemzeti tragédiánk 
előzményeiről és a 
megdöbbentő követ-
kezményeiről részle-
tesen beszélt Básthy 
Béla polgármester. 
Kőszeg város ellehe-

tetlenüléséről külön is megemlé-
kezett, hiszen megszűnt járási (52 
település) és gazdasági (85 telepü-
lés) központ lenni. „A trianoni dön-
tések nemcsak Magyarország 
történetének, hanem Kőszeg vá-
ros életének legnehezebb idősza-
kát indították el, mely – mondjuk 
ki – máig is tart!” A többi mellett 
szólt a döbbenetes állapot kőszegi 
szimbólumáról, az Írottkő kilátóról, 
melynek csigalépcsőjén haladva, 
minden fordulóval határt lépünk át!
A városvezető szólt a jövőről: „A 
döntés igazságtalansága máig 
felháborít, máig ökölbe szorul a 
kezünk és összeszorul a szívünk, 
mégis a százéves távlat, a szűk 

Magyarországba és annak szű-
kös elmúlt száz éves történetébe 
zárt életünk elég távol vitt min-
ket a múltból ahhoz, hogy hideg 
fejjel is végre a saját érdekeinket 
szem előtt tartó tudatossággal 
gondolkodjunk a jövőről.” 
Felhívta a figyelmet, „hogy az itt 
élő népek, nemzetek, köztük a 
magyarság gyökérzete messze 
túlnyúlik a mai országhatárokon, 
és kölcsönösen tiszteletben tart-
juk egymás történelmét, a hatá-
ron túl élő nemzetrészek létét és 
életét országainkban.”
A kitűzött nemzeti színű szalagok, 
a mécsesek lángja a szolidaritás 
és a boldogulás reményét jelké-

pezték. 
Az évforduló alkalmából az 
országzászló két oldalán, pol-
gármester és három kőszegi 
díszpolgár, Básthy Tamás, Gráf 
Zsuzsanna, és Seper András 
két fát ültetett. Az örökre szó-
ló üzenet az országzászlóról is 
visszaköszön ránk! „Hazád-
nak rendületlenül (emelt 
fővel) légy híve, oh magyar”!

Tóthárpád F.

Az évforduló alkalmából az 

Zsuzsanna, és Seper András 

fővel) 
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Kőszegiek harcoltak a területek megtartásáért
Június 3-án Szombathelyen az 
ŐrvidékHáz szervezett a Trianoni 
diktátumot feltáró konferenciát. 
Ott hangzott el Tatár József írása, 
amely a kőszegiek szerződés elleni 
harcát rögzítette. A szerző forrás-
ként vette számom dr. Fuchs 
Endre aljegyző, (Kőszeg és Vi-
déke egykori főszerkesztője) és 
Pavetits Ede tanár visszaemlé-
kezéseit a Kőszeg és Vidéke kora-
beli lapszámai alapján. 
Dr. Fuchs Endre egykori felkelő írta:
„…A tízéves évforduló alkalmá-
val nagyszabású revíziós gyűlést 
akartunk rendezni, de mégsem 
rendezünk: Az általános nézet 
az volt, hogy a mai nehéz napok 
erre nem alkalmasak, ilyen jubi-
leum a jóbaráti viszony ápolását 
nem szolgálja, azonban vissza 
kell emlékeznünk a felkelésre, 
hiszen a kőszegiek jelentékeny 
számban indultak el Kőszegről 
felkelőnek…”  
A kőszegről indult felkelők létszá-
ma 40 fő volt a rögzített adatok 
szerint.
Rongyos gárda alakulása
Ausztria 1918 novemberében 
bejelentette igényét nyugat-ma-
gyarországi területekre, melyet 
Burgenland – azaz Várföldek 
– néven, önálló tartományként 
akart elcsatolni Magyarországtól. 
1919. szeptember 10-én a saint-
germaini békeszerződés rendelke-
zett Magyarország 4312 km²-nyi 
nyugati sávjának elcsatolásáról, 
amit megerősített Trianoni Béke-
diktátum 1920. június 4-én. 
Az iparosok és kereskedők a koráb-
bi 40 – 50 ezer ember ellátása he-
lyett mindössze a város kilencezer 
lakosára számíthattak. 1920. júni-
us 4-e után elcsendesedett az élet, 
a város társadalma drámai hely-
zetben találta magát. Nádor Jenő 
újságíró Kőszegen járva lehangoló 
cikkében jellemezte a helyzetet:
 „…Mintha a nap nem ragyogna, 
a föld kihűlt volna Kőszegen, el-
tűnt, megszűnt az élet. Csinos, 
tiszta, szép utcáin semmi forga-
lom, lovak poroszkálása napo-
kon keresztül nem látható, autót 
csak hírből ismernek, sőt maga 
az is esemény, ha ember jár az 
utcán. „...Kőszegen már csak a 

múlt él és polgárait a kétségbe-
esés reménysége élteti, a fantasz-
tikus kitartás, hogy nem lehet, 
hogy szép, drága, régi városunk 
elpusztuljon…” 
Az összeomlás szélén tántorgó 
országban óriási felháborodást 
és szervezett ellenállást váltott ki 
az, hogy egy másik vesztes állam 
hazánk kárára akar terjeszkedni. 
1921. július végén a nyugati ha-
társzélen létrejött a Rongyos Gár-
da, mozgolódtak a Selmecbányáról 
elűzött diákok, a bánya- és erdő-
mérnöknek készülő főiskolások, 
Magyaróváron a gazdasági akadé-
mia diákjai hónapok óta toborozták 
az országért fegyvert fogni hajlan-
dóakat. Több szász „A haza hív!” 
behívót küldtek szét. 
1921. augusztus 28-án elérkezett 
Sopron átadásának a napja. Aznap 
Ostenburg-Moravek Gyula, csendőr 
őrnagy zászlóaljával együtt meg-
tagadta a kijelölt terület átadását, 
a felkelők pedig Ágfalva mellett 
megfutamították a bevonuló oszt-
rák csendőröket. 
Még azon a napon Kőszegen el-
terjedt a hír: Ágfalvánál soproniak 
és más civilek, a „felkelők” visz-
szaverték az osztrákokat, az ösz-
szecsapás mindkét részről számos 
áldozatot követelt. A kőszegi ha-
zafiak eldöntötték: ők sem enge-
dik a szomszédos falvakat idegen 
kézre jutni. Pavetits Ede polgári 
iskolai tanár riadóztatta az 54. sz. 
Esterházy öregcserkészeket, majd 
megnyerte a gróf Erdődy Tamást 
(IV. Károly király titkárát) a feIkelés 
ügyének. Augusztus 29-én reggel 
Bónis páter ferences szerzetes uta-
zott át Kőszegen, és felkért néhány 
polgárt, volt katonát, (Pavetits Ede 
tanárt, gróf Erdődy Tamást, Fuchs 
Endre kőszegi aljegyzőt, Szinetár 
Endre gyógyszerészt, tartalékos 
hadnagyot), hogy szervezzék a 
tenni akarókat, és csatlakozzanak 
a felkeléshez. Augusztus 30-án a 
Bálház kertben gyűlést szerveztek, 
ahol az elhangzott lelkesítő beszé-
dek az ezeréves határ védelmére 
hívtak. Alig két óra múlva gróf 
Erdődy Tamás őrnagy és Szinetár 
Endre hadnagy parancsnoksá-
ga alatt a városmajorból elindult 
gyalogosan az első 33 fős csapat 

a határ védelmére. Jambrits Lajos 
polgármester saját költségén két 
főt – Kappel Mihály és Geröly Jó-
zsef  felkelőket – állított a harcolók 
sorába. A tettrekészek útvonala 
Velem-Bozsok-Rohonc, majd au-
gusztus 31-én Nagyszentmihály 
– Vámosszalónak – Tarcsár. Itt fel-
fegyverezték őket és uniformisként 
kaptak egy jobb oldalon felcsapott 
kalapot, amelynek szélére varr-
ták a felkelőjelvényt: pajzs alakú 
lemezen a zöld mezőben fehérlő 
kettős keresztet. Szeptember 3-án 
a felkelők parancsnoksága szemlét 
tartott, kinevezték Ürmössy Zoltán 
hadnagyot a Kőszegi különítmény 
parancsnokának. Ezt követően a 
kőszegi csapatból képzettségük, 
fizikai állapotuk és rátermettségük 
alapján 10 főt kiválasztottak, akik 
jobb fegyverzetet kaptak, majd 
Taby főhadnagy (Magyarország ak-
kor legtöbb kitüntetéssel rendelke-
ző katonája) parancsnoksága alatt 
álló századba osztották be őket.  
Szakaszparancsnok Ürmössy Zol-
tán főhadnagy lett, a rajparancsnok 
feladatával Szinetár Endre had-
nagyot bízták meg. Taby főhad-
nagy szeptember 4-én, hajnal-
ban Lékáról elkergette az osztrák 
csendőröket, majd csatárláncban 
előretört Pörgölény felé. A Kőszegi 
4. szakasz az osztrákokkal került ál-
lóharcba, amit Taby főhadnagy sze-
mélyes vezetésével indított roham 
zárt le. A csendőrök Kirchschlagig 
hátráltak. Másnap a szakasz elő-
renyomult Répcekárolyig, ahol 
megszállták a határsávot. A kő-
szegiek Kirchschlag fölé kerültek a 
hegygerinc védelmére. Szeptember 

10-én délután váltották le a csapa-
tot, másnap (11-én) díszmenetben 
vonultak Felsőőrre, ahol tartalékba 
kerültek. A tétlenség okán egyre 
többen kértek szabadságot, de so-
kan kitartottak mindaddig, amíg 
felsőbb parancsra le kellett tenniük 
a fegyvert. 
A kőszegiek Pörgölénynél, 
Kirchschlagnál és Répcevölgyben 
kitüntették magukat. A zűrzavar 
végül Magyarországnak kedvezett, 
Olaszország október elején vállal-
kozott arra, hogy egy konferencián 
közvetít a vitatott hovatartozású 
területekről. A felek október 11-én, 
Velencében ültek tárgyalóasztalhoz, 
és két nappal később megtörtént 
a megállapodás: Ausztria bele-
egyezett, hogy Sopron környékén 
népszavazást írnak ki a terület 
hovatartozásáról. A népszavazás 
eredménye: Sopron a leghűsége-
sebb városunk. Ólmod is kiérde-
melte ezt a címet. Később Kősze-
gen a városi múzeumban felkelők 
múzeumát állítottak fel, amelyben 
emléktárgyakat gyűjtöttek.

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Pédl Renáta – Horváth Ba-
lázs, Kiss Annamária – Nagy 
Ambrus, Kocsis Renáta – Gálos 
Lajos Krisztián, Herényi Anna – 
Zsömbölyi Zoltán Tamás.

Halálozás:
Ipsits Sándorné szül. Zselyi 
Gabriella Mária, Horváth Zsolt, 
Nagy Sándor Ferenc.
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lomtudományi végzettség. Jogi és közgazdasági 
képzésből és vizsgákból állt össze a kurzus. A 
szabadon választható tárgyak közül közgazda-
ságtani tárgyakat választottam be a franciául 
tanított európai jogi tárgyak mellé. Sikeres vizs-
gák után a „Master of European Studies” címet, 
azaz mesterfokozatot kaptam. 
– Beával az egyetem elvégzése után házasod-
tunk össze, és a Heidelbergtől Brugge-ig tartó 
utat már együtt jártuk végig. Brugge-i tanul-
mányaim befejeztével azzal a nagy kérdéssel 

szemebesültünk, hogy fogadjak-e el egy meg-
ajánlott brüsszeli állást, vagy térjünk-e haza. 
Végül a hazatérés mellett döntöttünk úgy, hogy 
idehaza semmilyen állás sem volt kilátásban. 
Itthon szerettünk volna már családot alapítani, 
gyermeket nevelni. A sors különös adománya, 
hogy egy nagy vargabetű leírása után Kőszegen 
telepedtünk le, és gyermekeink, Zita és Szilárd, 
az egykori almamáterem padjaiban tanulnak. 
Tíz évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, 
hogy ez megtörténhet!
– Bea budai lány volt, az esküvőnk után vá-
lasztottuk Szentendrét, mint Budapesthez közeli 
kisvárost. 1999 nyarán ide tértünk vissza Hei-
delbergből és egészen Kőszegre költözésünkig 
éltünk itt. Első munkahelyeinkre fejvadász cégek 
közvetítésével kerültünk, engem a Pharmavithoz 
ajánlottak be, ahol a cég akkori vezérigazgatója, 
Somody Imre keresett maga mellé tanácsadót.
– Aztán 2002-ben a Pharmavit amerikai tulajdo-
nosa eladta a vállalatot.  A kivásárlási folyamat-
ban együtt dolgoztam a Pharmavit vezérigaz-
gatójával. Végül meg tudtuk vásárolni a Plusssz 
márkát és a kapcsolódó jogokat. Bérgyártónk a 
másik vevő, a Sanofi lett. 2005-ig kettős ügy-
vezetéssel, mostani üzlettársammal együtt vittük 
az új céget. Mivel a cég működtetéséről más el-
képzeléseink voltak, mint a többségi tulajdonos 
Somody Imrének, 2005-ben közösen eladtuk a 
céget egy lengyel multinacionális vállalatnak. 
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Kávészünet Dr. Bariska Zsolttal
 Bölcsészből lett üzletember az Európai tanulmányok mestere

Nem mindennapos, hogy egy családban az 
édesapa után, mindkét fia is megszerzi a   
PhD doktori fokozatot.
Bariska Zsolt, „Balogos” diák a régi, belvá-
rosi épületben tanulhatta az írás-olvasást 
és számolást. A középiskolás évek és baráti 
szálak a Jurisich Miklós Gimnáziumhoz kö-
tődnek. Első diplomáját az ELTE-n, nyelv-
szakokon szerezte. Az idegen nyelv tudása 
ajtót nyitott, hogy külhoni egyetemeken 
fejlessze tudását. Az ELTE időszaka alatt 
tette le a francia középfokú nyelvvizs-
gát, az olaszt a német egyetemi évek 
alatt vette fel, spanyolul viszont 40 éves 
fejjel kezdett ismerkedni, kifejezetten 
üzleti kapcsolatok miatt. Jénában és 
Grazban is tanult. Washingtonban az 
Amerikai Kongresszusban 10 hétig volt 
gyakornok. Amerikai külpolitikából 
írt szakdolgozatot. Brugge-i tanulmá-
nyai befejeztével azonban hazajöttek, 
feleséségével családra, gyerekekre 
vágytak. Aztán nemsokára a verseny-
szférában találta magát. Erről és sok 
minden másról is szó esett mostani 
rendhagyó távinterjúnkban Dr. Bariska 
Zsolttal.

– Németországban, a Heidelbergi Egyetemen 
doktoráltam. Előbb ugyanitt második diplo-
mánkat szereztük meg feleségemmel, Beával 
együtt. Ekkor már érdeklődést váltottam, és a 
politikatudomány szakirányon belül az európai 
gazdasági integrációval kezdtem foglalkozni. A 
doktori értekezésemet is ebben a témában ír-
tam meg.   
– Már doktori munkám vége felé jártam, amikor 
megkeresett Göncz Árpád Köztársasági Elnök 
hivatala azzal, hogy az Elnök úr egy nemzetközi 
díjat kap, ami mellé egy szabadon felajánlható 
ösztöndíj is jár. Az MTA Világgazdasági Kuta-
tó Intézet (VKI) akkori vezetője ajánlott be az 
Elnök úrnak. Akkoriban doktori munkám meg-
írása közben gyakran megfordultam a VKI-ban, 
és írtam is nekik rövid tanulmányokat. Egy ilyen 
láncolat során kaptam egy szabadon felhasz-
nálható ösztöndíjat a német Töpfer Stiftung-tól, 
amelyet Göncz Árpáddal együtt Jean-Claude 
Junckertől (akkoriban még luxemburgi minisz-
terelnök) vehettem át. A Brugge-i College of 
Europe intézetet néztem ki magamnak az ösz-
töndíj felhasználására. 
– Ez egy kétnyelvű (angol-francia) posztgradu-
ális „bentlakásos” iskola, itt képzik a brüsszeli 
európai uniós intézmények leendő „hivatalno-
kait”, az eurokratákat. Felvételi követelmény az 
angol és francia nyelvtudás, valamint társada-

–  A Vitaplus Kft-t fele-fele arányban visszük 
üzlettársammal. Több céget is alapítottunk itt-
hon és külföldön egyaránt. Vietnámban 2011 
óta, Ausztriában 2017 óta vagyunk jelen saját 
céggel. Feleségem vezeti az osztrák céget, amely 
orvostechnikai eszközök gyártására és kereske-
delmére szakosodott. 
– Gyakran kiállítunk Genfben, amely az egyik 
legrangosabb szakmai kiállítás az iparágunkban. 
2013-ban az egyik, vízben oldódó magnézium 
termékünk nyerte el az év terméke díjat.  De en-

nél jóval büszkébbek vagyunk az antivirális 
és antibakteriális készítményünkre, amely 
jelenleg hét EU országban és Törökországban 
is kapható, s hamarosan ez a szám 10-re bő-
vül, a szingapúri piaccal együtt.
– 2015-ben költöztünk Kőszegre, 2-3 éves 
keresés és latolgatás után döntöttünk így, a 
kisvárosi hangulat Szentendrén már eltűnt 
a főváros közelsége miatt. A költözést és a 
helytől független munkát számomra is a di-
gitális világ hozta el; nekem ma már csak 
laptop és térerő kell. Hat európai ország-
ban gyártatunk több mint 100 terméket, 
hamarosan 11 országba exportálunk. Ezek 
napi menedzseléséhez bárhol lehetek, de a 
bécsi reptér közelsége most nagyon jól jön. 

Ha nem utazom, akkor hetente 2 napot töltök 
a budapesti cégközpontban, s ezen napokra 
koncentrálom az összes belföldi tárgyalásom. A 
maradék napokon itthon, illetve az osztrák cég-
ben vagyok. 20 évvel ezelőtt a munkám miatt 
esélytelen lett volna, hogy Kőszegre költözzünk. 
A digitalizáció nekünk áldás, minden téren meg-
változtatta lehetőségeinket.
– Hogyan lettem bölcsészből nemzetközi üzlet-
ember és mit jelent számomra Kőszeg? Ez egy 
folyamatos változás következménye. Minden 
egyetem, minden tanulmány tovább formálja 
az embert. Hogy mi és ki lesz belőlünk, azt már 
gyakran nem a diploma határozza meg. Hogy 
hova jutunk, az már a céltudatosság és véletle-
nek sorozatának összjátéka. 
– Kőszeg számomra az optimális választás egy 
hagyományokkal rendelkező és hagyományo-
kat folyamatosan ápoló történelmi kisváros. Itt 
kedvünk szerint vissza tudunk húzódni, de igény 
szerint részt tudunk venni abban a számos prog-
ramban, amit a város egész éven át kínál. Itt 
meg lehet találni azt a lelki egyensúlyt, amit egy 
nagyváros nem tud megadni.
– A legnehezebb arra válaszolni, hogy mit kap-
tam a hazai és külföldi tanulmányaimtól. Hosz-
szan lehetne csak elmondani, helyette inkább 
egy mondatra tömörítem: a kettő együtt segít 
látni a fát és az erdőt. 
    Kiss János
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Július 4-én nyit az új piac
Az elmúlt év augusztusában kez-
dődött meg a Városmajor felújítá-
sa, idén áprilisban megtörtént a 
műszaki átadás. Kovács István a 
Városüzemeltető Kft. igazgatója 
arról adott tájékoztatást, hogy az 
új piacon az első piacnapot július 
4-én tartják meg. A virágokkal kiírt 
PIAC felirat már június első nap-
jaiban pompásan jelzi a változást. 
Június közepén beruházók meg-
kapták a működési engedélyeket, 
és elkészült a piaci rendtartás. 
Az üzemeltetés feladatát a kft. 
végzi el a kijelölt gondnok, gomba-
vizsgáló közreműködésével. A szép 
és új piacon számos feladat hárul 
a kft. dolgozóira. Az óriásinak tűnő 
területen kétezernél több növényt 
ültettek el, ezek öntözése önmagá-
ban is jelentős feladat, és a fahán-
csok közül helyenként kibújt gyom-

növényeket is el kell távolítani.
A Városmajorban épített parkolók 
könnyítették az autósok gondjait, 
de a szombati napokon ott alig 
lehet helyet találni. Különböző 
becslések szerint a hétköznapokon 
a parkolók 50%-ban foglaltak. A 
tervek arról szóltak, hogy a város 
nagyrendezvényeire kinyítják a 
Bersek iskola sportpályáját, és ott 
is lehet majd parkolni. Arról bizto-
san nem szóltak a tervek, hogy a 
Kossuth Lajos utcai házfalra vandál 
(ok) betűket pingálnak. Többekben 
felmerült a kérdés: vajon kinek le-
hetett ilyen kevés esze, hogy elvé-
gezte a rongálást.
A sok-sok növényt nézegetve egyik 
olvasó kérdezte, hogy a tömör, 
ragasztott hatású szőnyeg a fa 
tövében akadályozza-e az esővíz 
beszivárgását. 

A kérdést tovább adtuk, 
és közzé teszünk egy fotót, 
amely mutatja, hogy a sző-
nyegen a csapvíz akadály-
talanul folyik át.
Sokféle vélemény elhang-
zik majd a beruházásról, de 
az biztosan állítható, hogy 
nagyon szép lett a vég-
eredmény. 

KZ
   

Kiváló hely borkedvelőknek
A március 27-ére tervezett Borte-
rasz avatóját a kőszegi Szőlőter-
melők Szövetkezete június 12-én 
tartotta. Valóságban a vírusveszély 
csökkenésével a borkedvelők má-
jus 16-ától hétvégeken tömegesen 
elfoglalták a Napostetőn lévő új 
teraszt. Az avatón jelentős létszám-
ban a borosgazdák és a beruházás-
ban érintettek vettek részt. 
Dr. Kondora Bálint értékelése sze-
rint a Szőlőfeldolgozó és Borterasz 
helye, kialakítása kiváló értéket 
képvisel, a megyei turisztikai fej-

lesztésekben tevékenykedő politi-
kus részt kíván venni a turisztikai 
centrum megismertetésében. V. 
Németh Zsolt országgyűlési kép-
viselő arról beszélt, hogy a bor 
nem egy termék, már csak azért 
sem, mert ott van az Úr asztalán, a 
hegyoldalról messzi távlatokat nyit 
a borkóstolónak és a gazdának is. 
Básthy Béla polgármester jövőbe 
mutatónak értékelte, hogy Kálvá-
ria-hegy mozaikszerűen fejlődik, 
és ezért a borosgazdák is sokat 
tesznek. Több jelenlévő is megerő-

sítette, hogy Láng József volt a be-
ruházás ötletadója. Az ismert gazda 
csapatmunkában, sok-sok résztve-
vővel megvalósult beruházásról 
beszélt, amely a Hegyalja utcában 
lévő 200 éves pincét váltja fel a 
következő évszázadokra. Stampf 
Ervin tervei alapján a Napostetőn 
lévő régi épület új oldalszárnyakkal 
bővült, és alkalmas a modern bo-
rászati technológia befogadására.

KZ   

ST. MARTINNAL 
A NAPOSTETŐN
– zenés borkóstoló – 

2020. július 4. 19.00

Páratlan helyszín,
páratlan műfaj...
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A táblázat a Kőszegen lévő Hulla-
dékudvarba kivihető hulladékfé-
leségek listáját, lerakási alkalm ak 
számát tartalmazza. A táblázatban 
nem szereplő zöldhulladékból éven-
te hat alkalommal beszállításonként 
maximum 300 kg-ot lehet átadni.
Hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfő:  szünnap
Kedd:  8.00 – 15.30 óra
Szerda:  9.00 – 16.30 óra
Csütörtök:  szünnap
Péntek:  8.00 – 15.30 óra

Szombat: Minden hónap 2. és 4. 
szombati napján 8.00 – 15.30 óra

Ha az érintett személy hulladék-
udvar kereteiben át nem vehető 
hulladékféleséget, illetve ezt meg-
haladó mennyiséget visz, pld. az 
átvehető mennyiséget meghaladó 
lomhulladék, építési törmelékkel 
kevert lom, akkor a Kőszegi Város-
üzemeltető Kft. térítési díj ellené-
ben átveszi. Igény esetén keressék 
fel a kft.-t. (Tel:94/563-118) 

Hulladékudvar működése Kukaméret – lomtalanítás
Önkormányzatunk és az STKH Sop-
ron és Térsége Nonprofit Kft. közötti 
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási szerződés 2020. június 30. 
napjával lejár. A szolgáltatás biz-
tosítása érdekében döntött Básthy 
Béla polgármester a szerződés 
2020. december 31-ig történő 
meghosszabbításáról. Ezzel együtt 
módosult a szolgáltatás igénybevé-
telét szabályozó városi rendelet is. 
A lakók száma szerint előírt minimá-
lis gyűjtőedény méret július 1-jétől 
háztartásonként 1 fő esetén 60 liter, 
2 fő esetén 80 liter, 3 vagy több fő 
esetén 120 liter lesz. A három fő 
alatti edényméret igénybevételéhez 
a lakók létszámáról szóló igazolás 
szükséges.
Rendszeressé vált, hogy a gyűjtők 
mellett halmozódik a lerakott hul-
ladék. A városban lévő szelektív 
gyűjtők helyszínei többnyire a meg-
telt hulladéklerakóra hasonlítanak. 
Leginkább társasházi környezetben 
tapasztalható, hogy az edényzetek 
mellett tornyosulnak a hulladékok. 
A látvány lehangoló. Ezért vált 

szükségessé, hogy az igénybe vevő 
személyek létszámától függően le-
gyen meghatározva a minimálisan 
igénybe vehető gyűjtőedény mérete.
A közszolgáltató évi egy alkalommal 
köteles gondoskodni lomtalanítás 
lebonyolításáról, amely a kialakult 
gyakorlat szerint közterületi házhoz 
menő formában történik azzal, hogy 
az ingatlanhasználók a közszolgál-
tató által előzetesen meghirdetett 
időpontokban helyezik ki kizárólag 
a lomhulladékot, amelyet onnan 
mennyiségi korlát nélkül ingyene-
sen szállít el a szolgáltató.
Az önkormányzat szándéka szerint 
a házhoz menő lomtalanítás során 
az ingatlanhasználónak közvetlenül 
a Közszolgáltató felé kell bejelen-
tenie a lomtalanítás igényét, és így 
egyeztetett napon történne meg az 
elszállítás. A közszolgáltatást végző 
STKH Kft. jelezte, hogy a hulladék-
gazdálkodásról szóló jogszabály 
várhatóan idén változik, ezért lom-
hulladék elszállításáról a döntést 
később célszerű meghozni.

KZ 
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Teljeskörű SZEMÉSZ
szakorvosi vizsgálat

GYERMEK SZEMÉSZETI rendelés!
Dr. Gáti Éva

 Látásvizsgálat, szaktanácsadás,
kontaktlencse illesztés!

Kőhalmi-Szalay Mónika
diplomás optometrista

Meghosszabbítottuk akcióinkat! 
Minden szemüvegkeret 20 %,

 Fényre sötétedő szemüveglencsék, 
dioptriás NAPSZEMÜVEG lencsék, 

és MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék 
30%-os  AKCIÓVAL!

Egyedi, világraszóló a Hangzó Városkút
Kőszeg hangkörnyezete mintaérté-
kű. A környező természet madár- és 
csobogó vízhangokban gazdag, a 
történelmi városmag egyedülállóan 
tiszta, azaz csöndes akusztikájú. Kő-
szeg meghatározó hang-ikonja az 
egyedülálló 11 órás harangszó.
Kőszeg „hangzó várossá” alakí-
tásáért végzett, 2016-ban elkez-
dődött kutatásai közben e három 
kedvező adottságra figyelt fel el-
sőként Mizsei Zoltán, a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Inté-
zetének (FTI-iASK) 
zenei kutatója, s 
fogant meg az ötlet, 
hogy mindehhez egy 
illő helyszínen, illő 
hangú harangjáték 
épüljön a jövőben. 
2017-ben, az akkor 
FTI-iASK-ösztöndíjas 
zenész, Váczi Dániel 
csatlakozott a gon-

dolat megvalósításához, ő készítet-
te el a zenélő szerkezet terveit. 
A zenélő szerkezetet 30 behangolt 
kromatikus metalofon hanglap, 
amelyet beépítettek a Jurisics téri 
Városkút boltíve alá. A hanglapok 
10 mm vastag alumínium ötvözet-
ből készültek egy 12 szegmensű 
2,5 fordulatú spirálban elrendezve, 
és rezonátor csövek erősítik fel az 
alaphangokat. A verőket elektro-
mágneses tekercs mozgatja.  

A tervezők törekvései felkeltették 
Kőszeg Város Önkormányzatának 
érdeklődését, s az akkori alpolgár-
mester, Básthy Béla felkarolta a 
kezdeményezést. 2019-ben meg-
született a szerződés, amely alapján 
Terebessy Tóbiás, a Medence Csoport 
formatervezője által valóságos ala-
kot öltött a megálmodott zenegép. 
Mitől egyedi és világraszóló a kő-
szegi Hangzó Városkút?
Bár a világban harangjátékok szerte 

jelen vannak egy-egy 
városi tér atmoszfé-
rájában, a kőszegi 
Hangzó Városkút vi-
lágelső abban a tekin-
tetben, hogy itt inter-
aktív módon, többféle 
képpen is megszó-
laltatható a harang-
játék. Másrészről a 
harangokkal szemben 
a hanglapok hangja 
sokkal tisztább, így 

összetett zeneművek lejátszására 
sokkal alkalmasabb. Kőszeg vá-
ros zenei öröksége gazdag az ilyen 

„összetett” zeneművek tekintetében. 
A Hangzó Városkút egyik legfőbb 
feladata ennek a repertoárnak visz-
szaemelése a városi hangzó térbe.
A zenegép vezérlése számítógép 
által történik. Lejátszhatók előre 
megírt darabok, de élőben is játsz-
ható rajta zene megfelelő MIDI-
billentyűzet segítségével. További 
célprogramokkal alkalmassá tehető 
bármilyen egyéb irányú – játékos, 
interaktív, rajzolásra-, mozgás-
ra-, énekhangra- vagy akusztikus 
hangszerre reagáló – megszólalta-
tásra is. Ilyen módon széleskörűen 
használhatóvá válik szórakoztatá-
si-, turisztikai-, művészi- és okta-
tási, ismeretterjesztő célokra.
A Hangzó Városkút Kőszeg váro-
sával egyeztetett gyakoriságban és 
rendszerben szólal meg, vigyázva, 
hogy semmiképpen se válhas-
son „zavaró hangszennyezéssé” a 
hangja. 
A hangszer megszületett, elrendelt 
helyére került. Élete innen kezdődik: 
a zenélő kút, a városi intézmények, 
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intéze-
te, a polgárok, zenészek és kutatók 
közös kreatív együttműködése teszik 
Kőszeget valódi „Hangzó várossá”.

A felújított Városkút múltja
Konkoly György restaurátor 2019. 
augusztus végén befejezte a Város-
kút felújítását, a majdani vízvételi 
lehetőség mellett mostanra zenét 
szolgáltat.
A Városkútról az első feljegyzés 
1766-ból származik, a copf stílu-
sú műemlék eredetileg zárt volt a 
múlt században készült fényképek 
alapján. Az építéstörténet szerint 
a legutolsó felújítás az 1970-es 
években történt, akkor alakították 
ki a középen funkcionáló ivókutat. 
Azóta sérülések miatt többször is 
javították. Az elmúlt évi felújítás 
elsődleges célja volt a kőanyag 
fenntarthatóságának biztosítása, 
illetve az esztétikai szempontok 
érvényesítése. A Városkútba épí-
tett vasanyagok rozsdásodtak, 
a köveket szétfeszítette, a fuga 
anyagok kiomlottak, a belső 
részen a vakolat lemállott, a kő-
felület erősen szennyezett volt, a 
mohás, poros részek rontották 
a külső megjelenését. A munka 
első fázisa az alapos tisztítás volt, 
a műszakilag nem megfelelő ré-
szeket el kellett távolítani. Egy 
speciális anyaggal megtörtént a 
biológiai kórokozók eltávolítása. 

Szempont volt az indokolatlan javí-
tások, az eredeti kövek cseréjének 
elkerülése. A restaurátor a porózus 
köveket letisztította, és megerősí-
tette, majd egy egalizáló kezelést 
kapott a felület, hogy a három kü-
lönböző színárnyalatú kő egységes 
képet mutasson. Fontos volt, hogy a 
felvitt anyag légáteresztő legyen, de 
a vizet ne engedje át. Csak a mű-
emlékvédelem által engedélyezett 
anyagot lehetett használni. 
Szép és egységes felületet kapott a 
Városkút. 

KZ



AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2020.06.15 - 06.30.

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20.  Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER  ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632 

126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090 

AKCIÓ IDŐTARTAMA:
KŐSZEGI AKCIÓ

24 db vásárlásával
SPÓROLJON 

TÖBBET!

398 Ft/l

24 
SPÓROLJON 

Coop
Citrom Ízű
 Szénsavas

 Üdítő 
Édesítőszerrel

1,5l, 66Ft/l  

Coop Cola 
Energiaszegény 
Szénsavas Üdítő 

 Édesítőszerrel, 2,5l, 80Ft/l   

Nestlé
 Aquarel 

Természetes 
Ásványvíz  

Szénsavmentes
vagy  Szénsavas

 vagy Enyhe 
1,5l, 59Ft/l

Apenta 
Üdítőital 
Málna vagy 

Vitamixx Alma-Mangó 
vagy  Vitamixx Zero

 Citrom-Maracuja vagy
 Vitamixx Zero Málna-Lime 

Pet 1,5l 119Ft/l 

Palini
 Füstölt-Főtt 

Császárszalonna Vf. 

Família
 Harmónia Szelet 

Csemege vagy Paprikás vagy 
Csípős Szvg 70g, 5271Ft/kg Sertés Tarja Csont Nélkül

Privát Hús 
Grillkolbász 

Sajtos vagy Magyaros vagy Bajor 
vagy Borsos-Fokhagymás Vg. 

250g, 2396Ft/kg 

  Magyar
 Esl Tej 2,8%  

Dobozos 1l 

Ferrosüt Zsemle, Kifli

Coop
 Finomliszt

1kg 
Koronás 

Kristálycukor 1kg 

Regina Vera Toalettpapír 
3 Rétegű 110 Lap 24 tekercs 48Ft/db

Kinder 
Pingui 

Hűtött 
Desszert Natúr 

vagy Cocco  vagy Cherry
30g,  4633Ft/kg 

Jar 
Mosogató 

Duo Citrom vagy
 Tea Tree&Mint 

2x900ml,  611Ft/l 

Kőbányai Sör 
Dobozos 4,3% 0,5l, 418Ft/l 

(Dreher Sörgyárak Zrt.)

 199  Ft/db

www.7forras.hu

369 Ft/db1349 Ft/kg 599 Ft/db2399 Ft/kg

249 Ft/db

139 Ft/db249 Ft/db 29 Ft/db

179 Ft/db89 Ft/db 199 Ft/db

99 Ft/db

139 Ft/db

1149 Ft/db1099 Ft/db 209 Ft/db
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Vírushelyzet – az unokák hiányt pótoltak
Június 13-án még családi körben, 
de szabadon tartottak megemlé-
kezést Kőszegfalván. Akkor már 
Básthy Béla polgármester a ko-
ronavírus-járvány végpontjáról 
beszélt. Való igaz, május közepétől 
életre kelt a belváros, a vendéglők 
kinyitottak, és megkezdődött a szál-
lóvendégek fogadása is. Életük egy 
magasztos pontjától fosztotta meg 
a vírus a ballagó diákokat. Elindult 
a Dottó járat, és teljes szolgáltatás-
sal kezdte meg működését a 87-es 
út mellett lévő gokárt pálya. Június 

végétől várja mindenki, hogy a ren-
deletek visszaadják a csaknem tel-
jes mozgásszabadságot, amit sokan 
már ezt megelőzően magukénak 
tudnak. Az üzletekben a szájmaszk 
használata sokszor másodlagossá 
vált, és voltak olyanok is, akik azt 
az utcán is viselték. A piaci forga-
tag erről adott pontosabb képet, 
és arról a változásról, amelyre már 
mindenki vágyott.
Bizony elhangzott sokszor, hogy 
minden óvintézkedés felesleges 
volt, hiszen nem történt semmi 

nagy probléma itt Kőszegen. Talán 
az óvintézkedés létezése miatt nem 
történt komoly probléma. Többen 
kerültek két hétre karanténba, ta-
lán legtöbben azért, mert Ausztri-
ából jöttek haza. Ilyen esetekben 
feltűzték a piros szalagot a személy 
lakásának ajtajára, és otthon kellett 
maradni. Egyik nagymama mondta, 
őt is ellenőrizték rendszerint a rend-
őrök, mert három hétig volt Bécsben 
az unokájánál, aztán két hétig itthon 
karanténban. Szerinte jó csere volt, 
mert az unokák hiányt pótoltak.

Azon érdemes gondolkodni, hogy 
egy kicsi láthatatlan valami, a ví-
rus miként tudja megváltoztatni az 
emberiség által kialakított rend-
szert, a mindennapjainkat.
Júniustól az egyházak is visszatér-
tek a hívekkel együtt tartott isten-
tiszteletek, szentmisék megtartá-
sára. Június 14-én az Úrnapi kör-
menet jelezte a látványos változást. 
Az élet elindult, megy tovább más-
ként, hiszen pénzt a korlátozások 
miatt a kereskedelem, a gazdaság 
nem termelt, és ennek lesznek ha-
tásai. Mindenki vigyázzon magára, 
és másokra!

KZ

Hogyan lesz pénz a Kőszegi Szüretre?
A június elején érvényes tervek 
szerint szeptember végén meg-
rendezik a Kőszegi Szüretet. A 
vírushelyzet okán kialakult költ-
ségvetési elvonások miatt a város 
önkormányzata nem ad ehhez 
pénzügyi támogatást. A Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
munkatársai a rendezés szándé-
kát megtartották. A vírushelyzet 
miatt a polgármesteri döntés le-
hetőséget adott arra, hogy a JvMK 
2020. évi költségvetési előirányza-
ta 3.750.000 Ft-tal emelkedjen. 
Mindez nem költségvetési támo-
gatás, mert a szükséges összeget 
a szervezőknek kell biztosítani. Az 
előirányzott összeg lehetővé teszi, 

hogy az intézmény szerződhessen a 
fellépőkkel, szolgáltatókkal. Így le-
hetőség lesz a következő borkirály-
nő, a város borának megválasztá-
sára, a Nemzetközi Fúvószenekari 
Találkozó megtartására.
Mindennek van még egy feltétele: 
a jelenlegi szabályozás szerint au-
gusztus 15-ig minden rendezvény 
megtartása kormánydöntés alap-
ján nem lehetséges. Ha ennek a 
feloldása megtörténik, akkor lesz 
lehetőség arra, hogy Kőszegen tö-
megeket megmozgató rendezvény 
legyen. Nyilvánvaló, hogy a szüret 
szervezői nagyon bíznak a korláto-
zás feloldásában.
Hogyan lesz meg a pénz?

A Kőszegi Szüreten a sátor és a 
vidámpark részét biztosító Bt. – 
együttműködési megállapodás 
hosszabbításával – 2.250.000 Ft 
működési célú pénzt ad át a szer-
vezőknek. Az árusok az elmúlt 
évben másfél millió Ft részvételi, 
helypénzt fizettek a jelenlétért, és 
ezt a bevételt idénre is tervezik. Így 
összesen 3,75 millió Ft áll majd 

A Belügyminisztérium és a Pénz-
ügyminisztérium az önkormány-
zatok rendkívüli támogatására írt 
ki pályázatot. A települési önkor-
mányzatok számára a keretösszeg 
nyolc milliárd Ft. Ennek célja a 
működőképeség megőrzése, illetve 
a feladataik ellátását veszélyezte-
tő helyzetek elhárítását szolgálja. 
A támogatás vissza nem térítendő 
formában valósul meg meghatáro-

zott célok elérésére. A városvezető 
döntése szerint Kőszeg Város Ön-
kormányzata működőképességének 
megőrzése érdekében 15.073.111 
Ft összegre kívánja beadni a pá-
lyázatát. Cél a felhalmozódott le-
járt és kifizetetlen (főleg közüzemi) 
számlák rendezése. A tervek szerint 
ősszel nyújtják be a pályázatot. A 
pályázat benyújtásához szükséges a 
képviselő-testület határozata.

Támogatást kérnek

A Magyar Telekom az optikai kábel-
rendszer kiépítésével az internet se-
besség fejlesztését tervezi Kőszegen. 
A júniusban érvényes szolgáltatásuk 
sebessége a 10 – 50 Mbps tarto-
mányban van, majd a fejlesztést 
követően, az optikai kábelrendszer 
teljes kiépítése után a 2 Gbps letöl-
tés is lehetséges lesz. Nem kétséges, 
hogy a digitalizált világunkban erre 
egyre jobban szükség van a lakos-
ság és a vállalkozások számára. 
A szolgáltató az elmúlt évben már 
két helyszínre (Árpád tér, Várkör 
122.) elvezette az optikai kábel 
végződését, és a jövőben ennek 
folytatását kívánják kiépíteni. 
Mindehhez arra volt szükség, hogy 
Básthy Béla polgármester – a vírus 

időszaka alatt önálló döntéssel – a 
szakmai egyeztetések után elren-
delte a településkép védelméről 
szóló rendelet módosításának elő-
készítését. A szolgáltató az optikai 
kábeleket a föld feletti infrastruk-
túra felhasználásával alakítja ki, az 
áramszolgálatókkal megkötötte a 
szerződést az oszlopok használatá-
ra vonatkozóan. Mindezt segítette 
a Kormány döntése, miszerint az 
áramszolgáltató cégek kötelesek 
bérbe adni a netszolgáltatóknak az 
erősáramú oszlopokat a szükséges 
hálózatfejlesztések megvalósítása 
érdekében.
Arról nincs még információ: mikor 
folytatódik a hálózat fejlesztése.

KZ  

rendelkezésre a Szüret lebonyolítá-
sára. A szervezők úgy látják, hogy a 
pénzösszeg szűkös lesz. A nagyszín-
padi koncertre a P-Mobilt együttes 
tervezik meghívni. Fontos szempont 
lesz az, hogy a helyi művészeti cso-
portoknak legyen fellépési lehető-
sége korlátozott ellenszolgáltatás 
mellett. Biztosan rövidebb lesz a 
szüreti felvonulás, júniusban még 
nyitott a kérdés a felvonulók költsé-
geihez való hozzájárulásról.

KZ

Internet fejlesztése

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok el-
szállításának napján viszik el. 
 JÚLIUS 1-jén, 2-án, 3-án, 6-án, 7-én.
 AUGUSZTUS 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én.
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Testvérvárosi Egyesület
Zsúfolt, programokkal teli időszakon 
vagyunk túl. Valójában a csendes 
munka, előkészítés, lemondások írá-
sa és fogadása az, amivel az időszak 
eltelt. Januárban még nagy elánnal 
vettünk részt szlovén partnerünk, 
Škofja Loka által benyújtott EU-s 
pályázat kivitelezésének előkészíté-
sén Škofja Lokában. A projekt címe 
„ACTAGE” – azaz aktív öregedés, 
és elsősorban a fiatalok és idő-
sek együttműködésével, az e téren 
egymástól tanulható jó gyakorlatok 
megfigyelésével foglalkozik. 
Az első találkozó az ausztriai 
Judenburgban lett volna március 
közepén. A kis csapat készült is rá, 
már csak az utolsó simítások voltak 
hátra, hogy egyeztessünk arról: mi 
mindent teszünk hozzá az elkészí-
tett diákhoz. A csapat tagjai közül 
ketten a fiatalságot képviselték vol-
na, egy-egy fő pedig a tanárok, az 
idősekkel foglalkozó szakemberek. 
A következő találkozóra Škofja 
Lokában került volna sor, amely 
egyúttal a szokásos évi Douzelage 
találkozó is lett volna. Itt Básthy 
Béla polgármester úr is részt vett 
volna a fiatalok, tanárok és idősek 
képviselői mellett. Ezt egyelőre 

szeptember elejére halasztották a 
szervezők. Így aztán valószínű, hogy 
az első valóban megrendezésre ke-
rülő projekttalálkozóra augusztus 
végén Kőszegen kerül sor. Talán arra 
lecseng a járvány, és utazni is lehet. 
Az még persze kérdés, hogy lehet-e 
akkor az Idősek Otthonát látogatni? 
Egyesületünk régóta tervezte azt 
a kirándulást, amelyet Szlovéni-
ába szerveztünk – Škofja Loka 
és környéke lett volna az úti cél – 
Kranjban és Ljubljanában szolgált 
több éven keresztül Jurisics Miklós 
is. Sajnos el kellett ezt is halaszta-
nunk, pedig a Pünkösd igazán al-
kalmas lett volna rá.
Egy évvel elhalasztották cseh part-
nereink a zenei versenyt, másfél 
hónappal később lesz lengyel part-
nerünk által szervezett projektünk 
(A zéró szemét felé), és az Erasmus 
projekt keretében is május helyett 
szeptemberben jönnek a lengyel 
diákok gyakorlatra. 
Kötöttünk viszont szalagot a május-
fára, és megünnepeltük az Európa 
Napot is egy remek online beszél-
getéssel. Érdekes volt egymást látni 
mindenféle smink, fodrászfrizura, 
ruhaköltemények helyett otthoni 

viseletben. A résztvevők 
Európa számos orszá-
gából „gyűltek össze” 
a képernyőn, de néhol 
1500 km távolságból. 
Básthy Béla polgármes-
ter a kertjéből, mások 
a szobából jelentkeztek 
be, borozgatás, rágcsá-
lás közben, hogy egy 
órácskát beszélgessünk, 
az ottani helyzetről tájé-
kozódjunk.
Bízunk abban, hogy az 
elmaradt programok 
pótolhatók lesznek, de 
most a legfontosabb, 
amit egymásnak kí-
vánhatunk: maradjunk 
egészségesek.

Dr. Mátrai István

Óvodák átszervezése
2020. szeptember 1-jétől az Újvá-
rosi Óvoda – tagóvodáival együtt 
– önálló intézményként megszűnik 
és beolvadással a Központi Óvoda 
és Bölcsőde Többcélú KIKI, mint 
jogutód intézmény tagóvodájaként 
működik tovább. Az egyesített óvo-
da neve Kőszeg Meseváros Óvoda 
és Bölcsőde lesz. A Felsővárosi 
Tagóvodában 2 csoportot indítunk, 
így a maximális óvodai gyermek-
létszám ott 48 fő lesz. A csoport-
szobák kis mérete miatt a csopor-
tok ebben a tagintézményünkben 
tovább nem bővíthetők. Az óvodai 
ellátás a csökkentett csoportszám-
mal törvényesen és az elvárható 
szakmaisággal biztosítható. A cso-
portok átlagos létszáma a korked-
vezménnyel felvehető gyermekeket 
is beszámítva sem fogja meghalad-
ni a törvényben megengedett 25 
főt, (melytől még további 20%-kal 

el lehet térni). Az egységes intéz-
ménytől városi szinten hatékonyabb, 
összehangoltabb feladatellátást 
várunk. A tagóvodák életét válto-
zatlanul a tagóvodavezetők szerve-
zik. A döntés időszerűségét növelte, 
költségeit csökkenti két óvónőnk 
nyugdíjba menetele. Átszervezési 
döntések meghozatalára oktatá-
si, nevelési intézmények esetében 
május 31-ig van törvényes lehető-
ség, így a döntés halasztására nem 
volt mód. Az egységes intézmény 
vezetésére Guttmann Ferencnét 
kértem fel. Helyetteseivel és a 
tagintézményvezetőkkel együtt sike-
res intézményvezetői munkát kívá-
nok! Az intézmény munkatársait és a 
szülőket egyaránt arra kérem, hogy 
változatlanul támogassák, segítsék 
az óvoda és a tagóvodák működését.

Básthy Béla s.k.
polgármester 

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítése tárgyában: 
 Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. sz. alatti 38 m2 

nagyságú lakás 
A Pályázati Hirdetmény Kőszeg város honlapján a Vagyonér-
tékesítés menüpont alatt megtekinthető. További informá-
ció a következő telefonszámokon kérhető: Tel: 94/562-517, 
94/562-529.

Tájékoztatjuk a fogorvosi ellátást 
kérő Kedves Betegeinket, hogy 
az ellátás csak előzetes, telefonon 
történő bejelentkezés és időpont 
egyeztetése után vehető igénybe. 
(Tel: 94/563 484 vagy 30/399 
2439) A váróban maximum négy fő 

tartózkodhat megfelelő távolságtar-
tással, szájmaszk viselése mellett. A 
folyamatos betegellátás érdekében 
kérjük a szabályok betartását.
Köszönettel:

Lentulo Fogászati Kft. 
Kőszeg, Várkör 35-37.

A fogorvos kérése

Eladják
Versenyeztetés útján az önkor-
mányzat eladja a Bécsikapu Ét-
termet az értékbecslésben szerep-
lő 59,9 millió Ft-ért. Az értékesítés 
egyik indító oka, hogy a jelenlegi 
bérlő bejelentette a vételi szándé-
kot, a másik, hogy az önkormány-
zat lecsökkent árbevételét részben 
pótolná az eladásból származó 
pénzösszeg. A Rajnis utcában lévő 
társasház földszintjén van a 205 
m2-es üzlethelyiség, amely az ön-
kormányzat vagyongazdálkodási 
koncepciójában az egyedi döntés 

alapján értékesíthető kategóriába 
tartozik. Két értékbecslés alapján 
lehet meghirdetni az eladást, a 
másik értékbecslés 43.476.400 Ft 
árat határozott meg.
A Gábor Áron utca 9. sz. alatti 
ingatlanegyüttes versenyeztetési 
eljárás alapján történő értékesí-
téséről döntött a polgármester. A 
leromlott állapotú épületben a kör-
nyezetbe nem illő ingatlanrészek 
helyezkednek el. Az értékesítés 
indoka az önkormányzat árbevéte-
le mellett az is, hogy ott egy kis-
városias környezetet alakítson ki az 
új tulajdonos. Az eladás a bérlők 
átköltöztetése után valósulhat meg.

AKTU
ÁLIS
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Meg kell küzdeni
Országosan 4000 és 4500 közöt-
ti létszámra tehető a gólyapárok 
száma, amely az elmúlt évtizedben 
jelentősen csökkent. Ennek indoka 
a természetes életkörülményeik 
változása – fogalmazta meg június 
11-én a Chernel-kertben Harsányi 
Krisztián területi vezető. Elhang-
zott az is, hogy a gólyák nem a 
párjukhoz, hanem elsődleges a 
fészkükhöz ragaszkodnak, és oda 
befogadnak kisgólyákat. A szak-
ember elmondta, hogy májusban 
fészekből kisesett fiókát hoztak el 
a mentőközpontba, és az érkezőt a 
társak probléma nélkül befogadták. 
Azért, hogy valamelyik kifejlett pél-
dány gólyapárt találjon, és legyőzze 

az elődöt, azért meg kell 
küzdeni. A hosszú csőr nem-
csak élelmiszer szerzésére, 
hanem küzdelemre és ke-
lepelésre is alkalmas, ilyen 
módon jeleznek egymásnak, 
még a veszélyhelyzetet is. 
A gólya társas lény, a délre 
vezető utat együtt tudják 
biztonságosan megtenni. 
Krisztián egyik vágya, hogy 
egyszer lásson a Boszporusz 
tájékán egy gólyavonulást.       
A Chernel-kertben gondo-
zott, tartósan sérült párok 
összesen 13 tojást köl-
töttek ki, a mentőközpont 
egyik épületére elhelyezett, 

vad gólyapár által lakott fészken 
pedig négy fióka cseperedik. A 
kisgólyák gyűrűzését június 11-
én végezték el jelentős érdeklődés 
mellett. Az alsó lábszárra fém, fel-
ső részre színes ornitológiai gyű-
rűt (fotó) tettek fel. Az utóbbi tá-
volról is jól leolvasható, és az így 
közzétett adat, a gólyák vonulási 
irányáról, életkörülményeiről ad 
tájékoztatást.
A Kőszeg környékén lévő fészkek 
foglaltsága is bíztató. A bennük 
nevelkedő fiókák számlálását júni-
us hónapban végzik a szakembe-
rek. Nemescsóba az evangélikusok 
házán lévő fészekre a gólyapár 
április 6-án érkezett meg, A Ked-
ves Olvasók két elpusztult gólyáról 
adtak tájékoztatást.

KZ

Budapestről Kőszegre
Június 1-jén költözött Kőszegre, a 
Szabóhegyre Nagy Zoltán a család-
jával. Egy héttel később találkoz-
tunk a hegyoldalban épült házban, 
amikor a feleség, Nagyné Pataky 
Petra egyedül fogadott, mert a férj 
és a lányuk (Maja) Budapesten 
várta az iskolai bizonyítvány kiadá-
sát. A kilencéves lány ősszel a Ba-
log iskola sporttagozatán folytatja 
tanulmányait. 
– 2019 májusában voltunk 
először Kőszegen. Már akkor 

egyfajta kötődés kezdődött el 
részünkről a város felé, de még 
nem volt előttünk a költözés 
terve – fogalmazta meg Nagyné 
Pataky Petra. – Ingatlanokat ta-
valy nyáron kezdtünk el keresni 
Budapest környékén, rövidesen 
a vidéki élet felé fordultunk, 
hogy egy másik mentalitással 
építsük tovább az életünket. Az 
első kőszegi utunk nyomot ha-
gyott, így kiválasztottunk meg-
tekintésre egy Mohás úton lévő 

házat. Férjem a legeslegutolsó 
pillanatban találta meg a neten 
a mostanit. Gyorsan döntöttünk.  
Tudom, hogy vannak Kőszegen 
sokkal jobb házak, de ez a mi-
énk, nekünk ez a legszebb. Ne-
künk szívmelengető itt lenni! A 
döntésünket egy kulcsmondat 
motiválta: természetközeli, mi-
nőségi életünk legyen elsődle-
gesen a gyermekünk érdekében. 
Mindez nem azt jelenti, hogy 
Ausztriában akarunk dolgozni, 
hanem azt, hogy ne a büdös le-
vegőt szívjuk. Most és itt kezdjük 
el az új életünket. Korábban az 

egészségügyben – kórházban, 
idősek otthonában – dolgoztam, 
a folytatást is így képzelem el.  
Hiszek abban, hogy nem vélet-
lenül vagyunk itt, megtaláljuk 
azt az utat, amit végig tudunk 
járni. Nem felejtem azt a pillana-
tot, amikor megláttam a járdán 
az őrizetlen kasszát, mellette a 
zöldséget, a virágot. Addig nem 
hittem el, hogy ilyen létezhet. Ko-
rábban nekünk a két méter ma-
gas kerítés volt a természetes, itt 
a környéken, sok helyen nincs 
vagy épphogy van valami.

Kámán Z

Három mókus futkosott
Stummer Zoltán, a szoftverfejlesz-
tő és felesége, Renáta, a weblap-
készítő március végén költözött 
Kőszegre a Szabóhegy egyik új 
építésű házába. Az ingatlan előző 
osztrák tulajdonosa már korábban 
visszatért Ausztriába, de január vé-
gén éppen Kőszegen volt, amikor a 
fiatalok – előre nem tervezetten – 
meg akarták nézni a házat.
– Sütött nap, nagyon szép idő volt, 
amikor a házhoz érkeztük. Nem fe-
lejtem azokat a perceket, a fákon 
három mókus futkosott játékosan 
– mondta Renáta. – Amióta itt va-
gyunk, rendszeres programunk a 
mókusok figyelése úgy, hogy közben 
látjuk az elénk táruló panorámát.
– Több indokunk volt, hogy Ma-

gyarországon keressünk magunk-
nak házat. Nyolc év Bécs közelében 
lévő környezetből haza akartunk 
jönni – vette át a szót Zoltán. –  
Nyugalmat, panorámát, jó levegőt 
kerestünk magunknak, tekintve, 
hogy mindketten számítógépen 
dolgozunk, napközben sokat ülünk, 
ezért olyan helyre vágytunk, ahol 
jó levegőben túrázásra, sportolásra 
adódik lehetőség. Itt megtaláltuk, 
hiszen az erdő szélén élünk.
– Előtte ismerték Kőszeget?
– Sok évvel korábban jártunk erre-
felé. Azt tudtuk, és most már látjuk 
is, hogy Kőszeg szép város. A be-
zártság időszakában csak alkalmi 
látogatók voltunk a város felé, de 
a hegyoldalt már jól ismerjük. Azt 

tudjuk, hogy sok-sok program volt 
a kritikus időszak előtt, és azt gon-
doljuk, hogy így lesz a jövőben is.
Majd Renáta hozzáfűzte:
– A Bécs melletti lakhelyünkön 

csak „Jó napot” köszönés formájá-
ban ismertük a szomszédokat. Itt, 
a Szabóhegyen lakók kedvesek és 
segítőkészek. 
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Tegyenek le egy koszorút az emlékműre

Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

Útvonal        Időpont
Szeder utca 15:50-15:53 
Fenyő utca 15:54-15:59 
Temető utca 16:00-16:05
Bercsényi Miklós u. 16:06-16:15
Károlyi Mihály utca 16:16-16:32
SOS-Gyermekfalu 16:33-16:39
Sigray Jakab utca 16:40-16:49
Rómer Flóris utca 16:50-16:59
Velemi út 17:00-17:25
Űrhajósok utca 13. 17:26-17:55
Írottkő utca 7-9.  17:56-18:04
Írottkő utca 11-13.  18:05-18:12
Deák Ferenc utca 18:14-18:20
Rohonci út 44.  18:22-18:30
Rohonci út 46.  18:31-18:36
Űrhajósok utca 21.  18:37-18:42
Űrhajósok 17.  18:43-18:47
Űrhajósok 15.  18:48-18:51 
Faludi Ferenc utca 18:52-18:57
Gyöp utca 18:59-19:04 

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
SZOMBAT kivételével naponta!

A m
ozgó árusító

 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

2015. május 28-án a képviselők 
döntöttek, hogy az 1856-ban ala-
pított „Magyar Királyi Hunyadi Má-
tyás Alreáliskola és Nevelőintézet”, 
valamint az annak hagyományait 
őrző „Kőszegi Katonaiskolások 
Hunyadi Mátyás Baráti Köre” tisz-
teletére tartandó találkozó az ön-
kormányzat hivatalos rendezvénye, 
és évente június 15. és 25. között 
megtartják a „Cőgerek Napját”.  
Idén június 20-án 11.00 órakor 
rendezik meg az emléknapot.
Az elsőt 1990 őszen tartották több 
száz egykori katonai alreáliskolás 
részvételével. A 88. életévet tapo-
só Metz Rezső, a baráti kör elnöke 
részt vett az első találkozón, az idei 
lett volna számára a 31. alkalom. 
A szépkorú férfi nem érkezik meg 

a városi ünnepre. 2014-ben a ta-
lálkozón így szólt a jelenlévőkhöz: 
„ha a jövőben nem tudunk eljön-
ni, tegyenek le egy koszorút az 
emlékműre”.
Az önkormányzat és az utódiskola, 
a Dr. Nagy László EGYMI megszer-
vezi az ünnepet, amit köszönettel 
fogadott Metz Rezső június 7-én 
a telefonon történt beszélgeté-
sünk alkalmával. Szavai szerint 
először 1990-ben találkoztak újra 
a cőgerek az egykori intézményük 
parkjában lévő emlékműnél, és a 
baráti találkozó hagyomány lett. 
– Tíz évesen belecsöppentünk a 
katonai életbe, igaz az is, hogy 
sokan származtunk katonai 
családból – fogalmazta meg Metz 
Rezső. –  A fölöttünk lévő osztály 

tagjait növendék úrként szólítot-
tuk, mert feljebbvalóink voltak, 
az otthoni és iskolában kapott 
nevelés összetart bennünket. 
Mostanra talán tízenöten élhe-
tünk szétszóródva Európában. 
A kőszegi találkozókat rend-
szerint két helyen tartottuk, 
egyrészt az iskolában az em-
lékműnél, másrészt a városban 
lévő Hunyadi Mátyás-szobornál 
sok-sok beszélgetéssel. A remé-
nyünk megvan arra, hogy újra 
többen eljöhetünk Kőszegre a 
régi iskolánkba. Mi, a Kőszegtől 
távol élő cőgerek biztosan nem 
leszünk ott az idei megemlé-
kezésen. Azért sorolom azon 
társakat, akik még 2019-ben 
ott lehettek: Farkasházy György, 

Gerencsér Árpád, Király Ká-
roly, Metz Rezső, Saródy József, 
Somogyváry Géza, Szentlőrinczy 
Géza, Széll Kálmán, Thurnay 
Béla, Tóth Árpád.
Ők azok a férfiak, akik tavaly el-
jöttek Kőszegre, de idén már nem. 
Lovassy Andor (1909-1963) ka-
tonai alreáliskola tanárának lánya 
biztosan ott lesz a megemlékezé-
sen. Ezúttal is hiányzik a névsor-
ból Kazinczy László, aki megírta a 
Sorakozó című összefoglalót, amely 
az 1945-ben történt menekítést, és 
viszontagságos hazaérkezést írja le.
Metz Rezső elmondta, hogy 1944 
őszén visszautazott a szüleihez. 
Csak azok maradtak, akik a szov-
jetek által megszállt területeken 
laktak, és nem tudtak hazautazni. 
Őket menekítették Németország 
felé.

Kámán Z  

Ottlik Géza sétány
A Gyöngyös-patak partján húzó-
dó sétány a Dózsa György utcából 
indul és a Botgyárig tart. A Királyi 
Városnapon 2012-ben avatták fel 
Ottlik Géza születésének 100. év-
fordulója tiszteletére.
A névadónak Kőszeg Város Posz-
tumusz Díszpolgári címet is ado-
mányozott az önkormányzat. Ott-
lik Géza (Budapest, 1912-1990) 

Kossuth- és József Attila-díjas író, 
műfordító. Kiemelkedő tudású 
bridzsversenyző, többszörös magyar 
bajnok és válogatott, a bridzsjáték 
megújítója. A családi hagyományt 
követve katonatisztnek szánták, 
ezért 1923-tól Kőszegre katonai 
alreál- és főreáliskolákba íratták be. 
Egy életre elment a kedve a kaszár-
nyai fegyelemtől, majd később felül-

múlhatatlan krónikása lett a kato-
nai nevelésnek. 1923-tól 1926-ig 
a kőszegi katonai alreáliskola, majd 
1926-tól 1929-ig a budai katonai 
főreáliskola tanulója.
Első írásai 1931-ben jelentek meg 
a Napkeletben. Közölték írásait a 
Budapesti Hírlapban és a Nyugat-
ban is. A háború alatt légoltalmi 
szolgálatra osztották be, és üldö-
zötteket mentett, köztük Vas Istvánt 
is. Embermentő tevékenységéért 

1989-ben a Jad Vasem a Világ 
Igaza címmel tüntette ki. Hajnali 
háztetők című kisregénye 1957-
ben jelent meg, amelynek első 
változatát még 1944-ben adták 
közre. Nagyobb mértékben írta újra 
az Iskola a határon című regényét, 
amely 1959-ben jelent meg. Al-
kotói módszeréhez tartozott, hogy 
műveit évtizedeken át csiszolgatta.
A Jurisics téren áll a mellszobra. 

Plechl Ildikó
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Közösen a Kutyákkal Egyesület
Kicsivel több, mint egy év telt el 
megalakulásunk óta. Tavaly már-
ciusban egy elszánt csapat mert 
nagyot álmodni, az álomból pedig 
azóta valóság lett.
Nagy tervekkel és reményekkel 
indult a 2019-es év az egyesület 
életében. Az első és szinte a leg-
fontosobb projekt a kutyastrand 
létrehozása, hosszú időt vett igény-
be a tervezéstől a megvalósításig. 
Vas megye és a környék első ku-
tyastrandját augusztusban már 
egy kötetlen, igazán jó hangulatú 
ünnepséggel birtokba is vehették 
azok, akiknek készült. Az egyesü-
let tagjai és több állatbarát – egy 
szombathelyi vállalkozó támoga-
tásával – sajátkezűleg építette fel 
a létesítményt. A munkát többen 
is adományokkal segítették, így 
készült el a közösségi tér mai for-
májában. Már az első szezonban 
bebizonyosodott, a kutyastrand hi-
ánypótló volt, hiszen nagyon nép-
szerű nemcsak a környékbeli ku-
tyások, hanem a Kőszegre érkező 

turisták körében is. Idén áprilisban 
is tervben volt egy kisebb szezon-
nyitó ünnepség, de a járvány közbe 
szólt, viszont a megyei és országos 
sajtó jóvoltából sokan értesültek a 
nyitásról. 
Természetesen a kutyastrandon 
kívül még több projekten is dol-
goztunk. A Csónakázótó mellett 
lévő kutyafuttató területén például 
sikerült egy nagyobb részt elkerí-
teni, amely aztán biztonságos zárt 
futtatóvá változott.
Az egyesület az építkezések mellett 
aktív volt több területen is. Részt 
vettünk szemétszedéseken, meg-
tisztítottunk több területet Kősze-
gen belül és kívül egyaránt, saját 
kezdeményezésként elindítottuk a 
„Szedd fel, dobd el” kampányun-
kat, mely a földön maradt kutyagu-
mi elleni törekvésünk. Szerveztünk 
számos kutyás túrát, kirándulást, 
jelen voltunk több városi rendez-
vényen, kutyabemutatót tartot-
tunk, iskolák, óvodák meghívásá-
nak tettünk eleget, népszerűsítve 

a kutyatartást mindenkinek.
A 2020-as év is nagy tervekkel in-
dult el, több projektünk időpontját 
is kitűztük, viszont a vírus közbe 
szólt és borult minden. Rögtön az 
év elején egy eredményes szuper-
marketi pályázatnak köszönhetően 
egyik tervünk pénzügyi forrása is 
biztosított lett. Az idei év bizony-
talansággal kezdődött, így kény-
telenek voltunk a fő bevételi for-
rásunkat, a tagdíjakat mérsékelni, 
annak reményében, hogy így még 
többen csatlakoznak hozzánk. Ed-
digi támogatóinkat, vállalkozókat 
– érthető okok miatt – nem ke-
restük fel, mégis többen jelezték, 
hogy szívesen segítik a terveink 
megvalósítását. Köszönjük! A ter-
veket kidolgozzuk, és reményeink 

szerint ősszel megvalósítjuk. 
Májusban egy nemrég Kőszegre 
költözött kutyaiskolai oktatóval 
együttműködve elkészült a Ma-
lomárok és a Gyöngyös összefo-
lyásánál a futtató, melynek egyik 
részét a Kőszegi kutyasuli, a má-
sikat viszont bárki használhatja. 
Természetesen ez a terület is kör-
be van kerítve, így biztonságosan 
használható.
A jégpálya mellett megtörtént a 
harmadik kutyafuttató területének 
a kijelölése. Várhatóan júniusban 
igénybe vehetik a kutyások. Ezzel 
az építési munkálatok első szaka-
sza be is fejeződik.
Egyesületünk partner minden kö-
zösségi megmozdulásban. Célunk: 
egy szerethető kutyabarát várossá 
váljunk, ahol jó kutyával élni, és 
vele együtt hozzánk ellátogatni.

Prim Jocó

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám július 13-án jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a 2. oldalon megadott elér-
hetőségeken szíveskedjenek megtenni! 

SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

1204www.microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.

ugyfelszolgalat@microweb.hu

A kedvezményes havidíj feltételei: 
Az előfizető vállalja a negyed éves előre 
fizető számlázási időszakot, PDF alapú 
elektronikus számlakép fogadását e-mail 
üzenetben és a számla határidőn belül  
történő pontos kiegyenlítését. További  
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
AGOK

KEDVEZMÉNYES ÁRA

30 Mbit/s
SEBESSÉG
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Lukácsháza
Május 24-től a Gyöngyház Óvo-
da, Bölcsőde is visszatért a normál 
üzemmódra és fogadja a gyerme-
keket, a veszélyhelyzet érvényben 
maradásáig továbbra is zsilipes 
rendszerben. A bölcsőde teljes ki-
használtsággal, az óvoda 60%-os 
létszámmal működött júniusban, és 
fogadja a gyermekeket nyáron is, 
augusztus 20-a előtt lesz négyna-
pos leállás.
A Közösségi Ház és a letéti 
könyvtár is újra nyitva tart a higié-
niai szempontok betartásával.
A Közös Önkormányzati Hivatal 

is visszatért a home office munka-
végzésről a járványhelyzet előtti 
működésre. Az általános iskolás 
korú gyereket nevelő dolgozók júni-
us 16-tól tértek vissza a távmunka-
végzésről.
Május 30-án a szőlőhegyi kilá-
tónál a TOP 5.3.1 közöségfejlesztő 
pályázat keretében a májusfa ki-
táncolás hagyománya elevenedett 
meg. A műsorban a Derű Néptánc-
csoport Somogyi üveges és Délal-
földi táncot adott elő, Tóth Kamilla 
népdalokat énekelt, míg Madár 
Ágnes tavaszi dallamot játszott 
furulyán. A műsort követően került 
sor a májusfa kiemelésére, amit 
vendéglátás követett.

Május 31-én a Szent Antal-ká-
polnánál világháborús emléktáblák 
előtt emlékeztek meg a hősökről. A 
Pünkösd vasárnapi szentmisét köve-
tően Virág János polgármester mon-
dott beszédet. Verset mondott Virág 
Zsuzsa, klarinéton játszott Madár 
Ágnes. Ezt követően a hősök em-
lékére Porpáczy József esperes plé-
bániai kormányzó mondott áldást. A 
megemlékezést koszorúzás követte, 
majd a jelenlévők közösen eléne-
kelték a Himnuszt. A megemlékezést 
követően koszorúzás volt a volt Tűz-
oltószertár falán lévő Nagycsömötei 
hősi halottak emléktáblájánál is.
Június 4-én a Trianoni Békediktá-
tumra emlékezve 16.32 órakor 100 

másodpercre megszólaltak Lukács-
házán a harangok a Szt. Antal temp-
lomban, a Szt. Rókus-kápolnában, 
a Kossuth és Szombathelyi utcai fa 
haranglábaknál. Ez alkalomból az 
erdélyi Csíkkozmáson, Lukácsháza 
testvértelepülésén az ottani temp-
lom kertjében – az összetartozás 
jegyében – keresztet állítottak fel. 
A felirata Trianon 1920-2020, és 
megörökítették a testvértelepülések 
nevét: Csíkkozmás, Öttömös, Da-
ruszentmiklós, Lukácsháza, Csalló-
közcsütörtök. A határon belüli és a 
határon kívüli összetartozást jelké-
pező rendezvényre on-line formában 
élőben bekapcsolódtak a testvértele-
pülések polgármesterei is. 

Csak az eseményt 
Velem: Június 4-én a gyászos 
Trianoni Békediktátum 100. év-
fordulóján két megemlékezést is 
tartottak.

Novákfalván a trianoni döntést 
idéző harang mellett 16.00 óra-
kor kezdődött a megemlékezés. 
Gajdán Imre köszöntő szavai után 
Lázár Balázs „Egy diktátum mar-
gójára” verses esszéje hangzott el. 
A döntés körülményeit, tragikus 
következményeit, az elmúlt 100 év 
borzalmait Unger Ilona nyugdíjas 
történelem tanár idézte fel.
A szíveket mélyen megérintő sza-
vai után a Kék Holló Színtársulat 
tartott egy értékes előadást, amit 
Gajdán Réka „Magyar vagyok” vers 
elmondásával zárt le. A diktátum 
aláírásának időpontjában, 16.32 

órakor megszólalt a harang. A 
messze elhangzó zúgását, halkab-
ban követte a „Nélküled” című dal 
közös éneklése. A megemlékezésen 

a Kőszegi Darabontok álltak őrt. 
Júniusban a médiában, az interne-
ten keresztül látható lesz az ese-
ményről készült film.
Civil kezdeményezésre a Hősök 
Kapujánál 18.00 órakor a Himnusz 
éneklésével kezdődött a megem-
lékezés. Kern István beszédében 
felidézte a magyar nép történelmi 
sorsfordulóit, majd elemezte a tri-
anoni döntés előzményeit, a nagy-
hatalmi érdekeket, illetve annak 
tragikus következményeit. A Szózat 
hangja csak az eseményt zárta le, 
de a történéseket nem.

Pálffy György

Nemescsó 
A Magyar Falu Program keretében 
közel 30 millió Ft pályázati forrást 
nyert el az önkormányzat. Ennek 
eredményeként megtörtént a Béke 
utca felújítása. Mindez mindenki 
érdekét szolgálja, és hosszútávon 
használható úton közlekedhet a 
lakosság.
Az I. világháborús emlékműnél tar-
totta az önkormányzat a megemlé-
kezést a Trianoni Békediktátum 100. 
évfordulója alkalmából. A Himnusz 
hangjait követően Szerdahelyi-

Bánó Irén polgármester beszélt a 
magyar nemzet tragikus eseményé-
ről. Majd a Tézsula Énekkar műsora 
után: Udvardy Lászlóné mondta el a 
Mi nem felejtünk, nem felejthetünk 
című dalszöveget. Kalincsák Balázs 
evangélikus lelkész imádsággal 
emlékezett meg az elszakított ma-
gyarokra. Majd koszorút helyeztek 
el: az önkormányzat, a Tézsula Ha-
gyományőrző Egyesület, a Nemes-
csói Önkéntes Tűzoltó Egyesület és 
az Evangélikus Egyházközség. A 
megemlékezésen sorfalat álltak a 
Tűzoltó Egyesület tagjai és két vi-
lágháborús ruhát viselő katona.

Pusztacsó: A Malacfesztivál el-
marad. Május végén megtartottuk 
a gyermeknapot szabadtéren. A 
szabad tűzön sütött palacsinta si-
kert aratott, és a sorversenyen is 
csaknem minden gyermek részt 
vett. Szívesen fogadták az arcfes-

tést és a csillámtetkókat. Az estét 
szalonnasütéssel zártuk, amin részt 
vett a falu apraja nagyja.
Köszönet mindenkinek, aki segített 
és hozzájárult a jól sikerült naphoz
Az önkormányzat köszönetét fejezi 
ki azért, hogy a vírusos időszakot a 
szabályok betartásával átvészeltük.

Molnár-Maráz Anett

Elmarad
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Legszebb kert verseny
Gyöngyösfalu: A falu útjain a ja-
vításokat próbaként az önkormány-
zati dolgozók végezték, külső szak-
mai segítséggel. Ha a próbamunka 
jó minősítést kap, akkor nagyobb 
mértékű erőből történő útjavítás 
következik. A közterületek zöldfe-
lületeinek karbantartása folyama-
tos, itt külön köszönet azoknak a 
lakosoknak, akik virággal is szebbé 
teszik az utcát.
Júniusban az utak padkázása és a 
Pösei-hegyi út javítása is megkez-
dődik. A Ludadi temetőbe vezető 
út aszfaltozására és a csatlakozó 
árkok tisztítására, meder kövezésé-
re pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat.
Május végén, a Hősökre mind-
két templomunknál koszorúzással 
emlékezett a lakosság. Azért is, – 
ahogy ez elhangzott – „Az eleset-
tek nem katonák voltak, hanem 
apák és testvérek”. A Szent Már-
ton-kórus a hagyományokhoz hűen 

a megemlékezés részese volt.
Ebben az évben első alkalom-
mal, de  hagyományteremtő szán-
dékkal keressük a falu legszebb 
kiskertjét. A versenyre minden 
gyöngyösfalusi kiskerttulajdonos, 
gazda jelentkezhet. A díjazás ösz-
szesen több mint 50 ezer forint ér-
tékű vásárlási utalvány. Jelentkezni 
július 1-ig lehet a polgármesternél, 
(Tel: 20/6119-299) 
Gyöngyösfalu gyerekei közös nyári 
táboron vesznek részt a Lukácshá-
zán lévő Közösségi Ház szervezé-
sében. Azon családoknak, amelyek 
helyben szeretnék gyerekeiket 
táboroztatni, a Holdfényliget ka-
landokban gazdag program várja a 
szünidős diákokat.
A település teljes területén tilos az 
égetés, kérek mindenkit, ügyeljünk 
a tiszta levegőre. Mindenki felé irá-
nyuló kérés: a házuk előtti területek 
rendben tartása. 

Tóth Árpád

Szent Rókus-kápolna
Lukácsháza: A temetőben lévő 
Szent Rókus-kápolnának tornya 
fátyolba burkolózott.  
Kezdetektől a Római Katolikus 
Egyház, azon belül a Gyöngyösfa-
lui Plébánia birtokolja és használja. 
A kutatások adatai szerint 1718 
körül építtette gr. 
Nádasdy III. Tamás 
koronaőr, a kivégzett 
Nádasdy III. Ferenc 
fia, fogadalomból. A 
pestisjárvány idején 
az épület körüli te-
metőbe temették a 
katolikus és evangé-
likus halottakat.
A Szombathelyi Egy-
házmegye ötmillió 
Ft, Lukácsháza Köz-
ség Önkormányzata 
4 + 4 millió Ft, egy 
anonimitását kérő 
személy nagylelkű 
támogatása, vala-
mint a Gyöngyösfalui 
Szent Márton Plébánia saját for-
rásainak köszönhetően kezdődött 
az ikonikus templom felújítása. 
Porpáczy József plébániai kormány-
zó hosszas előkészítés után végre 
aláírhatta a vállalkozói szerződést, 
amely a műemlékvédelem épü-
let külső megújítását célozza, kö-
zelítően 32 millió Ft értékben. Sz. 
Sopár Katalin és munkatársai ter-
vei alapján a Rácz Duó 2020 Kft. 
végzi a felújítást.
A templom helyén egykor egy ki-
sebb, valószínűsíthetően teljesen 
kőből épült kápolna állt. Nyuga-
ti (torony felőli) falát kb. 4-5 m 
magasságban megőrizve oldalirá-
nyában szimmetrikusan kiszélesí-

tették az épületet, ekkor emelték 
meg a tornyot, immár téglából, 
s létesítették a szentély karzatát.  
Az 1867-es kataszteri térképen a 
sekrestye a szentély északi oldalán 
van ábrázolva, a falkutatások erre 
rácáfoltak. 

A falak nedvesség elleni külső 
szigetelése mit sem ér, ha belül a 
műanyag lambéria alatt a nedves, 
penészes vakolat fennmarad. Az 
egyházközségi tagok és segítőik 
eltávolították a lambériát, párkány 
magasságig leverték helyenként a 
vakolatot. Ki-ki a maga módján se-
gíti elő a teljes megújulást. 
Lelkesedésben és hitben nincs 
hiány. Nem a nehézségeket lát-
juk, hanem a felszabadult pozitív 
energiákat érezve és az összefogás 
erejében bízva egy megújult Szt. 
Rókus templomot. A felújítás vár-
hatóan október végén fejeződik be.

Balaton Tihamér 
az egyházközség világi elnöke
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Kétszer érkeztek telepesek
Június 13-án emlékeztek meg a 
300 éves faluban, Kőszegfalván a 
háborúban elesett hősökről, és a 
kitelepített németekről. Csendesen, 
családias körülmények között,  nem 
folytatódott egész napos falunapi 
programokkal. A szervezést ezúttal 
is a Kőszegfalvi Baráti Kör vállal-
ta. A faluból a 91 fő elűzött sváb 
emlékére felállított oszlop előtt „Mi 
is a haza?” kérdést tette fel Básthy 
Béla polgármester. A válasza sze-
rint a haza hívott, amikor védeni 
kellett, majd elüldözte a svábokat 
1945. május 20-án külhonba. A 
városvezető hangsúlyozta: „kell, 
hogy legyen az egymásban való 

bizalom”. Gottfried atya arról be-
szélt, hogy Kőszegfalvára kétszer 
érkeztek telepesek. Először 300 
éve, az alapításkor, és másodszor 
jöttek azok, akik a kitelepítettek 
házát foglalták el. Az érkezők azok 
mellett éltek, akiknek rokonait, 
barátait Németországba vitték. A 
német nemzetiség különbözik a 
többitől, őket a mindennapokban 
magyarországi németeknek ne-
vezik. Már akkor is identitásukkal 
alapították az új hazát, amikor 300 
éve elfoglalták a puszta földet, és 
házakat, templomot építettek az 
utódok számára is. 

KZ      



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 790 Ft 990 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1050 Ft 1250 Ft 2350 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1650 Ft 1750 Ft 2950 Ft

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
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kim bi mogli slaviti Presveti oltarski 
sakramenat. U 14. stoljeću je papa 
Ivan XXII. proširio ov svetak na 
Rimokatoličansku Crikvu. Običaj 
je na ov dan svetačna povorka 
s četirimi hutami. Put do hutic  
zabilježen je s hrastovim kićem, dica 
posipaju na njega latice od cvijeća, 
u huta stoju nakinčeni oltari. 
Dušobrižniki po posebnoj liturgiji 
s Oltarskim Sakramentom peljaju 
vjernike i dilu aldov na četire strane 
svita. U nami živi ufanje mirnoga 
slavljenja ovih svetkov, svakomu 
kod svoje vjerske sredine.

Most, hogy a templomajtók meg-
nyílhattak, a hívők lehetőséget 
kaptak júniusi vallási ünnepeik, 
a Pünkösd, a Szentháromság, 
az Úrnapja köszöntésére. A ha-
gyományok ápolása közben 
továbbra is be kell tartanunk a 
coronavirus járvány elleni véde-
kezési módokat.

Marija Fülöp Huljev
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Tijelovski oltar kiseških Hrvata
iz 2014. ljeta

Crikvena vrata su otprta
Od kraja majuša dopušćeno je od madjarske 
vlade – zbog padanja broja betežnikov od 
epidemije, – otvaranje crikvov. Naravno 
medjusobna daljina, maske, gusto pranje naših 
ruk je i na dalje savjetovano. Misec juni nudi 
nam već prilikov za  vjersko svečevanje. Na 
Duhovsku nedilju i pandiljak svečujemo tretu 
božansku peršonu, Duha Svetoga. Njegovo 
izlijevanje slavi se na 50. dan po Vazmi. 
Primanje Duha Svetoga s pokršćenjem nam je 
svim omogućeno. Sveti Duh skupa sa Ocem i 
Sinom stvara Presveto Trojstvo, ča ljetos u 07. 
junija svečujemo. Tijelova,- svetak presvetoga 

Tijela i krvi Kristušove-
pada na deveti 
četvrtak po Vazmi. 
Augustinska redovnica 
Sveta Julijana imala je 
vidjenje. Iz samostana 
u Belgiji gledala je 
puni misec, a na 
njemu upametzela 
fleku. Puni misec joj 
je značio Crikvu, a 
mrlja/fleka svetak ki 
još fali iz Crikve,- s Spomen kip stvaralateljev   
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P. Tóth Zoltán atya kiemelte, hogy 
minden szentmise elsőként hála-
adás Istennek: Ő az, aki meghív, és 
Ő az, aki képessé tud tenni terve 
végrehajtására. Másrészt a jubi-
leumi mise Vilmos atya felé is kö-
szönetmondás, aki annyi nehézség 
ellenére, lemondva saját javáról, 
csakis Isten akaratát kereste. Már-
pedig az elmúlt évtizedek történel-
mi eseményeiből adódóan Vilmos 
atya élete tele volt a nehezebbnél 
is nehezebb helyzetekkel.
Gyermekként magára maradt, a 
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Gratulálunk!
Modern-kortárstánc tánc-
pedagógus Nívódíjat ka-
pott  Földesiné Németh Csilla 
a Balog iskola tanárnője. A díjat 
odaítélte a Táncpedagógusok Or-
szágos Szövetsége pedagógusnap 
alkalmából, az ünnepélyes átadást 
– a koronavírus okozta helyzet mi-
att – az őszi időszakra halasztották.
Földesiné Németh Csilla indította 
el a Dance Jam Tánccsoportot, és 
mostanra már nemcsak a művé-
szeti vezetője, hanem ezen kívül is 
szinte „mindenese” a tánccsoport-
nak. Számára a Dance Jam öröm-
táncot jelent, az együttes alapításá-
ról így nyilatkozott.
– A tánc pozitív értékeit szem 
előtt tartva, szakmai tudásom 
fejlesztése mellett hoztam létre 
1990-ben a Dance Jam Tánccso-
portot. Kezdetben, egy csoport-
ban 8-10 tanuló ismerkedett a 
tánc alapjaival egy csoportban, 
ennek száma mostanra nyolcra 

emelkedett. Egyaránt megtalálja 
helyét az óvodás, általános- és 
középiskolás diák is. 2020-ban 
90 növendék jár az óráimra.
A 30 éves együttes márciusra 
tervezte az országos méretű tánc-
bemutatót, amelyet a rendkívüli 
helyzet miatt őszre halasztottak. A 
Dance Jam Tánccsoportot a díjak 
végelláthatatlan sorozatát hozta el 
különböző versenyekről.
Kedves Csilla néni (ahogy a tánco-
sok nevezik), szívből gratulálunk!

Vilmos atya gyémántmiséje
Az Isteni Ige Társasága magyar 
ren dtartományát 1990-ben új-
raalapító egykori provinciálisa, P. 
Hirth Vilmos SVD atya május 26-án 
ünnepelte pappá szentelésének 60. 
évfordulóját. A gyémánt jubileu-
mért a volt paraguayi misszionárius 
és a rendház közössége, a korona-
vírus-járvány miatt, zártkörű misén 
adott hálát Istennek. A 88 éves 
Vilmos atya gyémántmiséjének 
főcelebráns feladatát P. Remis Tete 
tartományfőnök vállalta.
Az ünnephez kötődő beszédében 

A szeretet éltet
Párját ritkítja Széles László (90) 
és felesége, Újvári Rozália (87) 
története. Pünkösdkor ünnepelték 
házasságkötésük 70 évfordulóját: 
a járvány miatt csak szűk családi 
körben, de a meglepetéstől annál 
boldogabban, video üzenetekkel 
„megédesítve” ülték körül az asz-
talt. (A 65. évfordulón a külföldön 
élő rokonok, a Vajdaságból és Né-
metországból is eljöttek.) Itt voltak 
a gyermekeik, Olga és László a 
párjukkal, az unokák: Leonóra és 
Krisztián.
„ M i n d e n k i n e k 
ilyen szülőket kí-
vánok” – mondta 
a lányuk Vizi Olga. 
Édesapja pedig 
így fogalmazott: 
„Hetven évvel ez-
előtt a plébános 
úr úgy összekötött 
bennünket, hogy 
azt a köteléket 
semmi nem tudja 
szétszakítani!” 
Ma is ugyanolyan 
szeretettel, tiszte-
lettel vannak egy-
más iránt, mint a 
kezdetekkor. Ez 
lehet az, ami nagy 
erőt és minden 
bizonnyal egész-
séget is ad, hiszen 

ma is mosolyognak, önellátóak. A 
járvány ideje alatt is, a vásárláso-
kon kívül, minden teendőt maguk 
végeztek. 
2018-ban ünnepeltük a Családok 
évét, de a Széles család számára 
minden esztendő a családról szól. Mi 
is lehetne szebb? Egy idézet jutott 
az eszembe: „Sok minden történ-
het két ember között. A legszebb 
az, ha békességben, kézen fogva, 
együtt tudnak megöregedni.” 

 Tóthárpád F.

politikai rendszer ellenkezőjére 
fordult, és ő mégis tovább követte 
Isten hívását. 1956 decemberében 
– kapva az alkalmon – elhagyta 
Magyarországot, és csatlakozott az 
Ausztriában élő rendtestvérekhez.
Tanulmányait Mödlingben fejezte 
be 1960-ban, és pappá szentelték 
több más társával együtt. Ezt kö-
vetően Paraguayban kezdte meg 
missziós küldetését, amit harminc 

éven át, Isten akarata szerint el-
végzett. Hatvan évesen vágott bele 
saját hazájának újraevangelizálá-
sába, rendjének újra történő fel-
építésébe, amelyben tizenkét évig 
működött.
A közös hálaadásban a rendtársak 
kéréssel fordultak  Vilmos atyához: 
„Kérünk, imáidban járj közben ér-
tünk, hogy tudjunk mi is hűségesek 
lenni Urunk akaratához!”

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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Kőszegi Várszínház – Újratervezés 2020
Az idei év a pandémiás helyzet 
miatt különleges lesz és a várható 
könnyítések utánra helyeződnek át 
a nagyszínpadi produkciók. Június-
ban udvari zene és gyermekszín-
házi program szerepel a tervek kö-
zött és talán Az Öreghíd alatt című 
ősbemutató egy előadásban, ha 
sikeresek lesznek a színészegyez-
tetések… Hát igen. A munkafolya-
matok újraindulása az előadó-mű-
vészet minden területén egyszerre 
jelentkezik: kőszínházak bemuta-
tóinak pótlása, színházi műhelyek 
próbafolyamatainak befejezése, 

sorozatok, mozifilmek forgatása és 
a sok elmaradt szinkron…
Az előkészítő munka addig is fo-
lyik, hiszen Göttinger Pál vezeté-
sével a csapat próbál a várban, 
egy olyan nagyszínpadi bemutató-
ra készülve, mely várhatóan jövő-
re lesz látható 8 előadásban… Az 
Öreghíd… írországi brexit-idejű 
vígjáték az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával 
valósulhat meg. E mellett közös 
bemutatóra készül a várszínház a 
Mesebolt Bábszínházzal (Lili és a 
bátorság), a Soltis Lajos színház-

zal (Tündérszép Ilona és Árgyé-
lus királyfi) kifejezetten a gyerek 
közönségnek, Gergye Krisztián 
Társulatával koprodukcióban pe-
dig egy felnőtteknek szóló bemu-
tató lesz Ahol a sötétség címmel. 
Gergye Krisztián képzőművészeti 
alkotásaiból kiállítást is rendeznek 
a lovagteremben június végétől. A 
premierek mellett várható előadá-
sok: Kőmíves Kelemen rockopera, 
Kaktuszvirág az Orlai Produkció-
tól, Operett és Musica l Est az Ope-
rettszínház művészeivel, Agatha 
Christie Egérfogója, a Second Life 

II. része, a Végszó és várhatóan 
Bereczki Zoltán estje. Terveznek 
ezen felül koncerteket és a Vera 
című ősbemutatót is szeretnék 
megmutatni a közönségnek. Szó-
val lesznek előadások, nem marad 
el az évad, csak egy kicsit kitoló-
dik, hiszen a tervek szerint az au-
gusztus 20-i hosszú hétvégén is 
még nyitva lesz a Kőszegi Várszín-
ház. Jegyek árusítása majd csak 
az Operatív Törzs és a Parlament 
által jóváhagyott könnyítések után 
kezdődik, várhatóan június utolsó 
teljes hetében. Örömhír viszont, 
hogy lehet majd bankkártyával is 
fizetni és a Szép Kártya elfogadása 
is folyamatban van. 

A szervezők, a JvMK munkatársai 
köszönetüket fejezik ki a ,,GYER-
MEKNAP OTTHON A CSALÁDDAL” 
című rajzpályázatra beküldött raj-
zokért. Azt kívánják mindenkinek, 
hogy napjaik olyan szépen teljenek, 
ahogy azt a gyermekek lerajzolták 
a saját életükből vett tapasztalatok 
alapján. Minden pályázó, díjazott 
kiváló teljesítményt nyújtott.
Eredmények:
Ovis korcsoport
I. Aradi Veronika
II. Kovács Sarah
III. Bozóki Balázs István

1-2. osztály
I. Schatzl Szonja
II. Lamp Olivér
III. Vámos Kristóf és Mersich Fanni

3-4. osztály
I. Szendrei Réka
II. Mészáros Johanna

5-6. osztály 
I. Horváth Erik és Tompa Sára
Különdíj: Avar Sarlott

7-8. osztály 
I. Zsótér Rebeka

Rajzpályázat eredmények

A rajzot a Bersek iskola 6. osztályos diákja, Tompa Sára készítette.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester az el-
múlt időszakban képeslappal kö-
szöntötte a város szépkorú lakóit 
születésnapjuk alkalmából: Németh 
Antalné Szabó Saroltát (90 éves), 
Tóth Jánosné Mika Annát (91 éves), 
Bánki Zoltánné Szikora Mariannát 
(90 éves), Lamp Vilmost (90 éves) 
és Nagy Sándorné Vass Máriát (90 
éves).

Megbízás
Örömmel adunk hírt róla, hogy 
Pócza Zoltánt a várszínház igazga-
tóját felkérték a Nemzeti Előadó-
művészeti Érdekegyeztető Tanács 
tagjának a szabadtéri színházak 
képviseletében. A megbízás négy 
évre szól. Gratulálunk.
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Megemlékezések Lóránt Gyuláról

Lóránt Gyula, a legendás Aranycsapat játékosa, olimpiai bajnok, világbaj-
noki ezüstérmes labdarúgó, sikeres edző, Kőszeg díszpolgára 1981. má-
jus 31-én halt meg a görög PAOK Szaloniki kispadján. Németországban 
temették el, hamvai 2011 óta nyugszanak a kőszegi temetőben. Halá-
lára emlékezve Kőszeg város és a Kőszegi FC május 29-én helyezett el 
koszorút a labdarúgó nevét viselő sporttelepen álló emléksziklánál és a 
temetőben Lóránt Gyula sírhelyénél. 

Lóránt Gyula halála napjának évfordulóján – ugyancsak a díszsírhelynél – 
tartotta megemlékezését és helyezte el a kegyelet virágait az Összefogás 
Kőszegért Egyesület.

SPO
RT

Kőszegi szakosztályok és a vírushelyzet
Összeállításunkban a kőszegi sport szakosztályainál érdeklődtünk, 
hogy hogyan érintette munkájukat a Korona-vírus.

Labdarúgás (KFC Őri Gábor szakosztályvezető, edző)
Az MLSZ március 16-án minden labdarúgó bajnokságot felfüggesztett. Az 
edzéseket sem javasolta, így a Lóránt sporttelepen is leállt a futball. Az 
önkormányzat döntése alapján a sporttelep is bezárt. Bizarr hangulata volt 
a máskor életteli pályának. Minden rosszban van valami jó: volt idő a kar-
bantartások elvégzésére, így megújult körülmények várják a sportolókat. 
Labdarúgóinkkal online tartottuk a kapcsolatot. Kötelező feladatok nem 
voltak, de a fiatalok gyakran küldtek labdás beszámolókat. A felnőttek 
futással, kerékpározással tartották a kondijukat. Május 4-én eldőlt: a 
bajnokságok nem folytatódnak. Rögzülnek a tabellák, nem lesz végered-
mény, bajnok és érmes, de kieső és feljutó sem az eredmények alapján. Az 
enyhítések után, május 8-án kezdődtek újra az edzések. Az MLSZ orvosi 

bizottsága részletesen maghatározta a szabályokat. A helyi rendeletekkel 
is összhangban: az öltözőket nem nyitottuk ki. A játékosok szerelésben 
jönnek és távoznak. Kézfertőtlenítőt használunk. A szülők nem tartózkod-
hatnak a pályán az edzés idejében. A higiéniai előírásokra külön hangsúlyt 
fektetve térünk vissza a régi kerékvágásba. Nagy létszámmal és lelkese-
déssel zajlanak az edzések. A felnőttek június végéig maradnak edzésben. 
Az alapozás július közepén kezdődik. Nem hivatalos, de a tervek szerint 
augusztus elején kupamérkőzésekkel rajtolna az új szezon, augusztus 15-
én indulna a bajnokság. Nagy reményekkel várjuk felnőtt és utánpótlás 
szinten is. Szorgalmazzuk az együttműködést az UFC-vel: jó hangulatú 
közös edzéseket tartottunk. A járvány miatti megszorítások a klubot is ér-
zékenyen érintették. Jó gazdaként szeretnénk a sporttelepet ápolni. A kö-
zös teherviselés szellemében a támogatás csökkentését tudomásul vettük, 
de bízunk a helyzet javulásában és a korrekcióban.

Tenisz (KSE Koltay Árpád szakosztályvezető)
A Szuperliga fordulót június végére és július elejére halasztották. Néhány, 
elsősorban fedettpályás verseny maradt el. Az osztrák bajnokságból öt 
csapatát léptette vissza a KSE, mivel az első fordulókban a határzár miatt 
nem tudtak volna játszani. A csapatok ugyanabban az osztályban ma-
radnak, mint ahol idén játszottak volna és büntetést sem kell fizetniük a 
lemondott mérkőzésekért. A kőszegiek hat együttese az augusztusi csa-
patversenyeken már indul. A sátorbontást követően, mint egyéni sportág 
szabadtéren folyamatosan tudtunk edzeni, de párost csak az utolsó hetek-
től játszhattunk. Az utánpótlásnak sem tartottunk csoportos foglalkozáso-
kat, ők is egyéni edzéseken vettek részt. Az öltözőt, fürdőt nem használtuk, 
nem használjuk. Az országos versenyek hivatalosan júniustól kezdődnek, 
s a hónap első három hétvégéjén a megyei szövetség Kőszegen rendezi a 
felnőtt és korosztályos, férfi és női, egyéni és páros megyei bajnokságot!

Ökölvívás (Fitt-Boksz ÖE, Varsányi Áron edző, szakosztályvezető)
Számos hazai és nemzetközi verseny, köztük jó néhány fontos is, elmaradt. 
Többek között nem rendezték meg az Olimpiai Kvalifikációs Versenyt, az 
Ifjúsági és Junior Európa-Bajnokságot, az Ifjúsági Világbajnokságot és több 
nagyobb nemzetközi megmérettetést sem. Az Utánpótlás Magyar Kupát 
(Diákolimpia) egyesületünk rendezte volna Bükön, sajnos erre sem került 
sor. A pünkösdi hétvégére tervezett jótékonysági Jurisics Kupa és a Mozdulj 
Kőszeg rendezvény is elmaradt. Még mindig sok minden képlékeny, de 
néhány esetben van remény a pótlásra. Bizakodunk: Olimpiai Kvalifikáció 
jövőre lesz (több versenyzőnket is érintheti). A Silesian Women’s Open, 
az U22-es EB, az AIBA Világkupa, a Zagráb Grand Prix és az Ifjúsági VB 
pótlására vannak dátumok, de az tervek megvalósulásához minden euró-
pai országban rendeződnie kell a helyzetnek. A Magyar Bajnokságokkal 
kapcsolatban is optimisták vagyunk. Itthon augusztus 15-től várható a 
versenyek újraindulása. Az Ostrom Kupát augusztus végére ütemeztük át. 
Ha másképp nem lehet, zártkapus formában tartjuk meg. A versenyzők ki 
vannak éhezve a küzdelemre.
A válogatottaknak kötelező volt a munka. Rajtuk kívül, egyéni edzésterv-
vel, otthon, vagy szabadban több versenyzőnk és hobbistánk is folytatta az 
edzéseket. A termi foglalkozásokat szigorúan személyre szabottan tartot-
tuk fertőtlenített környezetben, fertőtlenített szerekkel. Az enyhítések óta 
is minél többször szabadban mozgunk, de az Elixir-Fitnessben is edzünk. 
Ügyelünk a távolságra, kevesebb kontakttal járó feladatot végzünk, és to-
vábbra is szigorúan fertőtlenítjük a termet, az eszközöket. A versenyzőktől 
is megköveteljük a higiéniai szabályok betartását nemcsak az edzőterem-
ben, hanem a magánéletben is.
Hámori Ádám heti 8-10 edzéssel készül. Először várhatóan az Ostrom 
Kupán lép ringbe. Versenyprogramját a szövetséggel egyeztetve, klubunk 
anyagi lehetőségeit figyelembe véve alakítjuk. Minden erőnkkel készülünk 
a jövő évi kvalifikációs tornára, ahova rajta kívül még másik versenyzőink 
is eljuthatnak.
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Ökölvívás (Alpokalja Küzdősport Alapítvány, Finesz Ernő edző)
Finesz Ernő megerősítette az elmaradó, elhalasztott versenyekkel kapcso-
latos információkat.
A kijárási korlátozások idején a versenyzők az előírások szigorú betartásá-
val egyéni edzésprogram szerint főként állóképességi feladatokat végez-
tek. Az edzések megtartását engedélyező kormányrendelet életbe lépése 
után, minden higiéniai előírást és ajánlást betartva kezdtük újra az edzé-
seket. A további versenyekről hivatalos tájékoztatást még nem kaptunk, 
de a szövetségi kapitánnyal heti rendszerességgel egyeztetünk. A válo-
gatott versenyzők munkájáról, formájáról is rendszeresen tájékoztatjuk. A 
kényszerpihenő végén kaptunk egy örömteli hírt: Lakotár Hanna elnyerte 
„Magyarország jó tanulója, jó sportolója” kitüntető címet.

Birkózás (KSE Pusztai Tamás szakosztályvezető)
A vírus a birkózóknak is bezárta a kapukat. Az utolsó pillanatban elhoztuk 
az iskolából szőnyegeinket és kettlebel súlyzóinkat. Készítettünk egy edzés-
tervet a gyerekeknek és mindnyájan kaptak otthonra egy-egy szőnyeget, 
hogy ne essenek ki teljesen az edzésből. A kijárási korlátozások feloldásá-
val szabadban, a Csónakázótónál kezdtük újra a tréningeket. A gyerekek 
kezdetben rozoga fizikai eredményeket produkáltak. Mára ez már nem így 
van. Sok-sok futással, szökdeléssel újra a régi a csapat. Veteránjaink külön 
készülnek versenyeikre. Az edzéseket június végéig a szabadban folytatjuk, 
majd jöhet a nyári szünet. Augusztus elsején kezdünk újra, remélhetőleg 
már teremedzésekkel. Információink szerint az elmaradt versenyeket pótol-
ják, így ősszel várhatóan sűrű program vár a szakosztályra.

Kosárlabda (KSE Szakos András szakosztályvezető)
A Magyar Kosárlabda Szövetség március 17-én felfüggesztette, majd 
befejezettnek nyilvánította valamennyi bajnokságát. Bajnokot nem hir-
detnek, kiesők sincsenek. Szombathely Város és Városkörnyék (megyei 
bajnokság) alsóházában a két kőszegi kosárcsapat (Kőszegi SE és a Pan-
nónia SZSE) a kőszegi kosárlabda történet első bajnoki „házi” mérkőzésére 
készült, mikor a bajnokság félbeszakadt. (A bajnokságból ezen kívül még 
az alsóház második körének mérkőzései voltak hátra.) A játékosok a két 
hónap kihagyás alatt egyénileg (futással, kerékpározással) próbálták kon-
díciójukat megőrizni. A csapat május 26-án találkozott újra: Az intézmény 
igazgatójának engedélyével a Dr. Nagy László EGYMI szabadtéri pályáján 
tartották az első edzést. (A bezárt iskolák termeiben egyelőre nincs lehető-
ségük játszani. A szakosztály lehetőségeit egyébként is meghaladná a te-
rem és az öltöző fertőtlenítése.) A következő bajnokság szeptember végén 
rajtol. Remélhetőleg a vírus akkor már nem fogja akadályozni a kezdést!

Karate: Budoka SE (Pál Tibor edző)
Elmaradt aa JKA és a SKI rendszerű Magyar bajnokság. Nem rendezik meg 
a nemzetközi Haru Kupát és a moldáviai SKDUB EB-t. Ezeket a megmé-
rettetéseket sajnos végleg törölték. Elmaradt még egy karate maraton is. A 
korlátozások idején nem voltak foglalkozások. Az enyhítések óta újrakezd-
tük az edzéseket, egyelőre szabadtéren, majd június közepétől teremben 
is. Egyelőre csak kontakt nélküli feladatokat végzünk. A versenyekről még 
nincs információnk.

Karate: Karate Do Kőszegi Dojo (a szakosztály nevében 
Toplakné Auguszt Ildikó)
Az elmaradt versenyek minket is érintettek. Pótlásukról, időpont mó-
dosításokról még nincs információnk. A korlátozások alatt a versenyzők 
otthonukban, előre összeállított, egyénre szabott feladatokat végeztek. Az 
enyhítések óta az eredeti időpontokban, heti két alkalommal, szabadtéren, 
engedéllyel (a Látogatóközpont mellett) az időjárás viszontagságainak ki-
téve végezzük az edzéseket. Így a munka elég rapszodikus. A személyes 
távolságot megtartjuk. Erősítés és kata (formagyakorlat) gyakorlatokon 
van a hangsúly. Kumite (küzdelem) feladatokat még nem végzünk. A ver-
senyzők hozzák magukkal a maszkot és a kézfertőtlenítőt.

Foci-tábor
A Kőszegi FC focitábort szervez, július 27-31-ig napközis jelleggel. 
Várják a lelkes focistákat. Érdeklődni lehet Őri Gábornál a +36-
20/610-6890-es telefonszámon.

Atlétika edzés

Kiricsi Berill, edző vezetésével rendszeres atlétikaedzések kezdődtek. 
Az edzések csütörtökön vannak 15.00-tól. Érdeklődni szintén Őri Gá-
bornál lehet a fentebb megadott telefonszámon.
A klub célja az egyesületi szintű atlétika újbóli kialakítása. Ennek ér-
dekében létesítményfejlesztési céljuk rekortán futó és távolugró pálya 
kialakítása.

Snapszli siker
A schnopsn.com internetes oldal Schnopsn Turnier (Snapszli Torna) rang-
listáján a világ minden részéről több mint 900 játékos szerepel. A ranglista 
élén 322 ponttal a kőszegi Táncsics Péter áll. Több évnyi kitartó játékkal 
ért fel a lista élére.

Jó tanuló, jó sportolók
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) június 2-án tette közzé a 
„Magyarország jó tanulója, jó sportolója” pályázat eredményeit. A díjazot-
tak között 2018-2019-es tanévi sport és tanulmányi eredményei alapján 
a kőszegi iskolák 11 diákja szerepel. Első kategóriában (általános iskolá-
sok) az Árpád-házi iskola hét diákja nyerte el a kitüntető címet: Básthy 
Katalin, Hóbor Lehel, Kiss Gábor, Laki Barnabás, Medvegy András, Molnár 
Hanna és Vágfalvi Simon Gábor. Második kategóriában (középiskolások) 
Medvegy Nóra, Pászner Benedek és Pillisz Ákos a Jurisich gimnázium-
ból, Hóbor Eszter az Árpád-házi iskolából került a díjazottak közé. Lakotár 
Hanna (a Bersek iskola volt tanulója) a szombathelyi Nagy Lajos Gimná-
zium diákjaként érdemelte ki a kitűntetést.
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A Várkör átépítéséről
Sokan már bejárták, megcsodálták 
a közelmúltban elkészült Városma-
jort, a kibővült Platán-parkot és az 
új, cserjék és fák százaival díszített 
parkolókat. 
A Várkörön zajló építkezés is ugyan-
ennek az összetett Zöld-város kon-
cepciónak a része. Itt is elsődleges 
cél a zöldfelületek növelése, a ked-
vezőbb városklíma elősegítése és a 
forgalomcsillapítás.
A járvány miatt szerencsére nem 
csúszott meg a kivitelezés, valamint 
a kegyes időjárás is segíti az építők 
munkáját. A közvilágítási oszlopok 
áthelyezése és a csapadékcsator-
na kiépítése nagyrészt elkészült, a 
könyvtár oldalán már a szegélyek, 
a parkolók is kirajzolódtak. Június 
közepén elkezdődött a másik olda-
lon a burkolatok kiépítése.
A beruházás egyik fontos célja a 
Várkörön áthaladó jelentős gépjár-
mű-forgalom csillapítása, valamint 
a jelenlegi kaotikus parkolás ren-
dezetté tétele a parkolók számának 
megőrzésével. Egyértelműen el 

kell és lesz is határolva egymástól 
a gyalogos, az autós és a zöldte-
rületeket, gazdagítva a növényzet 
mennyiségét. 
A tervek szerint a Várkörön a köz-
lekedési sávok szélessége – az 
évek óta érvényben lévő – 30 
km/h sebességkorlátozás megtar-
tása mellett 2x4 méterre szűkül 
a korábbi 12 m helyett. Ma már 
jól látható a kiépült süllyesztett 
szegélyeknek köszönhetően, hogy 
jut hely autósnak, kerékpárosnak 
egyaránt. Mindkét oldalon 5 méter 
mély merőleges parkolók épülnek 
ki új térkő burkolattal. Ezzel az 
átépítéssel néhol akár 2x2 méter 
is felszabadul a mostani közle-
kedésre használt úttest és a be-
tonrácsos parkolók által elfoglalt 
területből. A keleti oldalon így ki 
lehet szélesíteni a járdát, a nyugati 
oldalon pedig visszaállítható a sok 
évtizede eltűnt zöldsáv. A kiszélesí-
tett gyalogos felületeken több pad, 
kerékpártároló kap helyet a ké-
sőbbiekben, valamint igény szerint 

vendéglátó teraszok elhelyezésére 
is lesz lehetőség.
A tervezett beruházás elsősorban 
a városlakók érdekeit szolgálja, 
szebbé, komfortosabbá teszi a 
környezetet, amely a turisták szá-
mára is vonzó lehet. A beruházás a 
KRAFT-program része, ugyanúgy, 
mint a Kiss János utca felújítása.
A beruházás egyik fontos indí-
téka, hogy motiválja az itt lévő 
ingatlanok, üzletek tulajdonosait, 
hogy szépítsék portáikat, újítsa-
nak a szolgáltatásokon, hogy még 

pezsgőbb legyen az élet a zöldebb 
Várkörön.
A kivitelezés várhatóan idén no-
vemberben fejeződik be. Az építés 
ideje alatt az érintett szakaszon a 
parkolás nem lehetséges, illetve 
napközben, munkaidő alatt egyes 
kapubejárók is lezárásra kerülhet-
nek! A gyalogosforgalom folyama-
tosan biztosítva lesz, de fokozott 
óvatosságot kérünk mindenkitől 
az építési területen. Türelmet és a 
megértést köszönik a beruházók, 
és az építők.

Június 11-én megkezdődött az Abért-tónál a bicikliút építése 
a parkolótól a töltésig


