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KŐSZEG VÁROS ELSŐ ÉLETMŰDÍJASAI 

KŐSZEGI 
ÉLETMŰDÍJ
„Annak a természetes személynek 
adományozható, aki legalább 25 
éven keresztül folytatott kiemel-
kedő munkájával vagy egész élet-
művével nagy mértékben hozzá-
járult Kőszeg város és társadalma 
működéséhez és fejlesztéséhez, 
elismerésre méltó hagyományai-
nak gazdagításához”. 
Kőszeg városának új városi kitün-
tetését 2020. szeptember 3-án 
fogadták el a képviselők Básthy 
Béla polgármester előterjesztése 
alapján. A városvezető indoklása 
szerint Kőszegen bőven vannak 
olyan személyek, akik a város ma-
gas szintű elismerését kiérdemlik. 
Ennek első díjátadását 2020. 
november 6-án, a Királyi Város-
napon tervezték, de a Pandémia 
miatt 2021. augusztus 20-ra, az 
államalapítás ünnepére helyezték 
át. Azon a napon Szent István ál-
lamalapító királyunkra emlékezve 
olyan 42 fő neve hangzott el, akik 
tevékenységükkel kiérdemelték 
a város különböző kitüntetését. 
(8-9. old) Az ünnepen Ágh Péter 
arról beszélt, hogy az elmúlt más-
fél év megtanított bennünket a 
közös együttlét megbecsülésére. 
Kiemelte: hála mindazoknak, akik 
harcoltak a Pandémia ellen. Hang-
súlyozta: „Ez a nép, amely nem-
zetté lett, amelyet ma itt, ezen a 
helyen is összeköt a piros, fehér, 
zöld szín mögött lévő magyar tu-
dat”.  Majd sorolta az előttünk lévő 
különböző nehézségeket. Ezekre 
válaszként mondta: „a magyarsá-
gunk összeköt bennünket. .. Jót 
és maradandót akarunk, olyat, 
amire a gyermekeink és unoká-
ink is büszkék lehetnek. Ehhez 
meg kell őriznünk Szent István 
örökségét, a kereszténységet, a 
nemzeti önazonosságot, és az 
állami szuverenitást”.

Írta és fényképezte: 
Kámán Zoltán

Nemes Emil

Az ökölvívó élet színes egyénisége – Jenkei Ede, Kőszeg 
Díszpolgára adatai alapján – „Csingi”, ahogy a városban 
ismerik, gyermekfejjel 1953-tól elkötelezett híve volt a 
kőszegi boksznak, majd 2009 végén, 55 év után tette le 
a kesztyűket. Sportolói pályafutása kezdetén az Ágyterí-
tőgyár SK-ban 30 mérkőzéses veretlenségi sorozatot ért 
el, elnyerte kétszer a területi ifi, majd a felnőtt bajnok-
ságot. Ringbe lépett a magyar nagyválogatott színeiben 
is. 1995-ben, több évi pangás után – a korábbi sport-
társával – dr. Pusztai Szilveszterrel újból felélesztette 
Kőszeg bokszéletét, és kitűnően ellátta, jó pedagógiai 
érzékkel, a vezetőedzői feladatokat. Versenyzői többek 
között 102 korosztályos, valamint felnőtt magyar bajnoki 
érmet szereztek. Nemes Emil tevékenysége meghatározó 
a kőszegi boksz területén, és a civil életében példaértékű 
nagyszülő.

Bakos György

„Ha megszólal a térzene, az emberek özönlenek az 
utcára, mert imádják a zenekart” – mondta az elnöki 
pozícióból leköszönő Bakos György. Kőszeg Város Fúvós-
zenekara vezetői feladatát 1990. január 17-én vette át. 
A társak bizalma hat ciklusán át tartotta meg az elnöki 
feladatkörben. Lemondott 2020. január 26-án – akkor 
már – a Koncert Fúvószenekar vezetői tisztségéről. Ad-
dig legalább 220 fő muzsikussal dolgozott együtt, ma is 
muzsikál a zenekarban. Vezetésével az 1990-es évektől a 
zenekar – sokszorozva a korábbiakat – Európa több orszá-
gában koncertezett. Elnökként létrehozta a Kőszegi Szüre-
ten a Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált. Életművének 
meghatározója az 2016. június 17-én kezdődött három-
napos fúvósünnep 24 zenekar részvételével, ünnepelve a 
zenekar fennállásának 150. évfordulóját. Ebből 1960-tól 
zenészként, illetve 30 évet elnökként tevékenykedett.
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6450 példányban
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EXTRA TOP ÁR!
Tepertőkrém 250 g/dob  ..... 299,- Ft/db

1196 Ft/kg

Zsír 1 kg ............................. 899,- Ft/kg 
Lecsókolbász ....................... 899,- Ft/kg
Véres – májas hurka .......... 1099,- Ft/kg
Sütnivaló füstölt páros kolbász .. 1099,- Ft/kg
Tepertő ............................. 2999,- Ft/kg
Cserkészkolbász ................ 1319,- Ft/kg
Debreceni ......................... 1595,- Ft/kg
Nyári turista ..................... 1759,- Ft/kg 
Főtt csécsi szalonna vcs. .... 1899,- Ft/kg
Vasi grill vcs (sima és sajtos)... 1999,- Ft/kg
Parasztkolbász .................. 2299,- Ft/kg 
Körmendi csemege Snack .. 2999,- Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna  2699,- Ft/kg 

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

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

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

AKCIÓ KÍNÁLATUNK!  2021.09.13 – 09.26.

Érvényes: 2021. 09.13 – 09.26-ig!

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

    EXTRA TOP ÁR!TOP ÁR!
Sertés fehércsont ....................... 1,- Ft/kg
Láb hátsó ............................... 399,- Ft/kg
Sertés máj ............................. 299,- Ft/kg
Karaj csontos hosszú ............ 1379,- Ft/kg
Lapocka ............................... 1299,- Ft/kg 
Dagadó ................................ 1299,- Ft/kg
Szűzpecsenye ....................... 1699,- Ft/kg 
Oldalas ................................ 1499,- Ft/kg

1204

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

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

Hulladékszállítás napjai 
Zöldhulladék gyűjtés: SZEPTEMBER – OKTÓBER
Október 1. (péntek) 1. körzet – Október 8. (péntek) 2. körzet – Szep-
tember 17., október 15. (péntek) 3. körzet – Szeptember 24., október 
22. (péntek) 4. körzet. 

Szelektív gyűjtés: OKTÓBER
Október 4. (hétfő) 1. körzet – Október 5. (kedd) 2. körzet – Október 6. 
(szerda) 3. körzet – Október 7. (csütörtök) 4. körzet. 

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: október 6.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: október 13.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: szeptember 15.
DR. NAGY EDINA aljegyző: szeptember 22.
A tisztségviselői fogadóóra 9.00 – 11.00 és

14.00 – 15.30 óra között tart.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Reczetár Istvánné Lakatos Olgát (93 
éves), Pados Béláné Szepesi Lenkét 
(90 éves), Straus Gusztávné Ruisz 
Magdolnát (91 éves), Silye Lászlóné 
Hujber Irént (98 éves). A városveze-
tő személyesen köszöntötte Mészá-
ros Ferencet 90. születésnapján.
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Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján versenyeztetési eljárást hirdet az önkormány-
zat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában: 
• Kőszeg, Pék u. 3. fszt. 1. sz. alatti 60 m2 nagyságú lakás
• Kőszeg, 2959/4 hrsz kivett épület és udvar, valamint 

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

Lomilottó – a város fizet!
Igen, kedves olvasó, jól olvasta, a vá-
ros fizet! Persze, aki mélyebben be-
legondol, rögtön hozzá teszi: dehogy 
a város, hiszen a város mi vagyunk, 
mi fizetünk! De ha már a város fizet, 
azaz mi fizetünk, akkor talán még-
sem mindegy, hogy kinek és miért?
A fenti gondolatmenet húzódik 
meg játék felhívásunk mögött, 
melyhez remélem, sokan csatla-
koznak. A feladat egyszerű, csak 
azt kell tenni, amit eddig is kellett 
és illett (volna) tenni. Aki Kőszegen 
lakik, rendelkezik háztartási hulla-
dékszállítási szerződéssel, és igény-
be veszi a Hulladékudvar szolgálta-
tásait, jelentős, akár 40.000 forint 
értékű vásárlási utalványt nyerhet. 
A nyereményeket Kőszeg város, 
illetve két partnere, a TESCO és a 
COOP felajánlásaiból biztosítjuk 
hónapról hónapra. Köszönjük tá-
mogatásukat, ahogyan az STKH 
Kft. közreműködését is!
De miért is jó ez a városnak, miért 
jó, hogy a város fizet? A válaszhoz 
először tudni, érteni kell, hogy a 
város mindenképp fizet. A jogsze-

rűtlenül közterületeken elhelyezett 
hulladék elszállításáért és lera-
kókon való elhelyezésért ugyanis 
fizetnünk kell, sokat. Akkor is, ha 
felelőtlen emberek hulladékukat 
egy erdőszélen, utcasarkon, vagy 
épp egy út szélén álló háztartási 
hulladékgyűjtő edény mellett he-
lyezik el. De akkor is fizetnünk kell, 
ha az október végén esedékes lom-
talanításon helyez ki valaki pad-
lásnyi limlomot az utcára. A lom-
talanításon ugyanis fejenként 
10 kilogramm lomot (és csak 
lomot!) szállít el ingyenesen 
a szolgáltató, a többiért a vá-
ros ismételten fizet. Különösen 
nagy gondot és költséget okoznak 
az utcára tett autógumik, illetve a 
kibelezett hűtők és más elektroni-
kus eszközök, melyeket egyébként 
tulajdonosaik ingyen helyezhetné-
nek el a Hulladékudvarban. Ezekért 
különösen sokat fizet a város, így 
tisztelettel kérjük, hogy ezeket ne 
tegyék ki lomtalanításkor! 
A Lomilottó alapgondolata, hogy 
ha már fizetni kell, akkor szíve-

sebben fizeti a város a felelősen 
viselkedő szerencsés polgárok 
nyereményét, mint a felelőtlenek 
utáni rendrakást. Érje meg jobban 
elővenni az utánfutókat, kullókat, 
platósokat és kombikat, és bevinni 
a hulladékot! Az ingyen leadható 
mennyiség elég jelentős, vihetjük 
akár az utcasarkon elhagyott kana-
pét is, vagy segíthetünk a szállító 
eszközzel nem rendelkező szom-
szédnak. A havi összesen 100.000 
Ft értékű utalvány kisorsolásakor 
bárkire rámosolyoghat a szerencse!
És ha ez a kis játék, ez a hasznos 
szerencsevadászat megszokássá 
válik, természetessé válik, hogy 
leadjuk, amit leadhatunk, amit 
pedig szelektíven gyűjthetünk, azt 
odafigyeléssel, szelektíven gyűjtjük, 

akkor nagyobb rend lesz az utcá-
inkon is, akkor nem keletkeznek 
hulladékhegyek a gyűjtőink körül, 
és együtt élvezhetjük a nagyobb 
tisztaságot, a nagyobb rendet. 
Persze a Lomilottó nem oldja meg 
a problémáinkat, nem javít meg 
minden hanyag és felelőtlen város-
lakót, de talán megjutalmaz párat a 
helyesen viselkedők közül, miköz-
ben kicsit felfigyel ránk a külvilág 
is, és azt mondják, ezek ott Kősze-
gen már megint kitaláltak valamit, 
és ismét a becsületest, a jóravalót 
jutalmazzák!
Nyerjünk együtt szebb, tisztább 
környezetet, mert nem mindegy, 
hogy a város kinek, miért fizet!

Básthy Béla
polgármester
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Eboltás 2021. 
KŐSZEGEN a volt felnőtt háziorvosi rendelőnél (Kőszeg, Munkácsy u. 17.):
szeptember 30-án (csütörtökön)  14.00-15.30 óráig
október 1-én (pénteken)   08.00-09.30 óráig

KŐSZEGFALVÁN, a szokott helyen (kocsma előtt):
október 1-én (pénteken):   14.00-15.30 óráig.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!
A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a fele-
lősséget az esetleges köz- és állategészségügyi, valamint az állatvédelmi 
hatósági következményekért.
Az eboltás díja 4.500,- Ft, melyet a helyszínen kell befizetni és tartal-
mazza a veszettség elleni oltás, valamint a kötelező féregtelenítés díját is.
Az eboltási bizonyítványt mindenki hozza magával!
2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb csak CHIP-pel meg-
jelölve tartható, ezért a megjelölést oltás előtt kell elvégeztetni. A mikro-
chip behelyezése az oltás helyszínén nem megoldható.

Tekintettel a koronavírus járványhelyzetre, a Magyar Állatorvosi 
Kamara ajánlása alapján az alábbiakra kérjük a kutyatartókat: 
• oltásra ne jöjjön az, akinek influenza-szerű tünetei vannak, esetleg 

lázas vagy beteg,
• a felvezetett ebet minél kevesebben kísérjék, lehetőleg annyian, ahá-

nyan a fizikai lefogásra elegendőek,
• lehetőleg az ebeket a fiatalabb korosztály hozza ki az oltásra.

A járványhelyzet esetleges romlása esetén az Operatív Törzs által elren-
deltek az iránymutatóak, rendezvények, tömegesemények korlátozására, 
így az összevezetett oltás elmaradására is sor kerülhet. Erről az ebtartók a 
helyben szokásos hírforrásokból értesülhetnek.

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Teljes körű látásvizsgálat és
szaktanácsadás!

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

Nyár végi NAPSZEMÜVEG kiárusítás
25 – 30 – 40%!

Előtétes szemüvegkeretek nagy 
választékban!

Multifokális szemüveglencsék ismét 
30% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Augusztus 1-jétől új aszfalburkolaton lehet közlekedni a Hunyadi úton. 
Szeptember 3-án, a hivatalos átadás napján az utolsó munkaeszközt 
is elvitték az építők. Egy héttel később a felújított villa tulajdonosa 
elvégeztette az ott lévő járda aszfaltozását.  A 674 méter hosszú utca 
felújítása 143 millió F-ba került, amelyet a 2,8 milliárd Ft kormányzati 
támogatásból végeztetett el az önkormányzat. Az átadáson ott voltak 
– több más érdeklődő mellett – a Jurisich Gimnázium diákjai, illetve a 
Bandérium tagjai. Básthy Béla arról beszélt, hogy az útfelújításokat a 
négy iskolai központhoz koncentrálták. Ágh Péter hosszasan sorolta a 
megvalósult fejlesztéseket, a felújított parkolókat, utcákat. Többek kö-
zött a lakótelepen a parkolók minőségében és mennyiségében történő 
óriási változást.
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Az STKH Sopron és Térsége Környe-
zetvédelmi és Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az idei évben is 
a vegyes hulladékgyűjtésre kötele-
zett és bevont valamennyi lakossági 
ügyfele részére biztosítja a lomhul-
ladék összegyűjtését és elszállítását. 
Kőszeg település közigazgatási 
területén az éves lomtalanítás idő-
pontja és formája: 
Körzetbeosztás szerint – köz-
területi házhoz menő lom-
talanítás során kihelyezhető 
hulladékok: a közszolgáltatás 
keretében rendszeresített gyűj-
tőedény méreteit meghaladó 
nagydarabos háztartási lomhul-
ladék. (EWC 20 03 07) Például: 
kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, 
fotel, szék, szőnyeg, kerti bútor stb. 
A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, 
szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett 
állapotban kell kihelyezni úgy, hogy 

Lomtalanítás szabályai
az kézi erővel könnyen mozgatha-
tó legyen. Az elszállításra kerülő 
lomhulladék kizárólag lakossági 
eredetű lehet! 
A lom hulladékokat a meghirdetett 
gyűjtés első napján 6.00-tól, az 
ingatlanok előtti, szállítójár-
művel megközelíthető közterü-
letről folyamatosan szállítjuk el. A 
hulladék mennyiségétől függően ez 
akár több napot is igénybe vehet. 
Egy adott utcában már befe-
jezett gyűjtés után kihelyezett 
lom hulladékokat nem tudjuk 
elszállítani. 
Az alábbi hulladékokat NEM 
vesszük át! 
– zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, 
nyesedék), 
– szelektív hulladék (pl.: sárga és 
kék zsákban gyűjthető hulladékok), 
– állati tetem, 
– gazdálkodói-vállalkozói tevé-
kenységből származó hulladék, 

– autóbontásból származó autó 
alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lök-
hárító stb.), 
– építési-bontási hulladék (pl.: mos-
dókagyló, csempe, WC csésze, ablak, 
ajtó, üveg, síküveg, tükör, stb.) 
– szóródó-, lapátos-, zsákos hulla-
dék (pl.: Inert, kommunális), 
– személy-, teher-, traktor gumi-
abroncs, 
– veszélyes hulladék (pl.: vegyi 
anyaggal szennyezett göngyöleg, per-
metezőszer, maradék festék, festékes 
göngyöleg, akkumulátor, neoncső, 
azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.), 
– elektronikai hulladék (pl.: selej-
tes hűtő, televízió, háztartási gép), 
– fém hulladék (pl.: hordó, eresz-
csatorna, drótkerítés, csövek stb.), 
– kézi erővel nem rakodható túlsú-
lyos, vagy túlméretes hulladék. 
A felsorolás nem teljes, csak az 
általánosan előforduló hulla-
dékokat tartalmazza. A háztar-
tásokban keletkező veszélyes, 
illetve egyéb, különleges keze-

lést igénylő hulladékok átvé-
telével kapcsolatban, ajánljuk 
figyelmükbe Zöldudvarainkat, 
melyek működéséről honlapun-
kon, a „SZOLGÁLTATÁSAINK-
Zöldudvarok üzemeltetése” me-
nüpont alatt találnak részletes 
tájékoztatást. 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy la-
kókörnyezetük tisztaságának meg-
őrzése érdekében a tájékoztatóban 
foglaltakat szíveskedjenek betarta-
ni! Kollégáinknak a szabálytalanul 
kihelyezett hulladékok átvételét, 
kivétel nélkül vissza kell utasítani-
uk. Amennyiben fenyegetve érzik 
magukat, elhagyhatják, veszélyes-
nek ítélt szituációkban kötelesek 
azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen 
esetekben lomtalanítás már csak a 
következő évre vehető igénybe. 
Együttműködésüket és megértésü-
ket köszönjük! 

STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladék-

gazdálkodási Nonprofit Kft.

1. KÖRZET
OKTÓBER 29.
Árpád tér, Auguszt J u., Bajcsy-Zs. 
u., Dózsa Gy. u., Erdő u., Gyöngyös 
u., Kálvária u., Királyvölgyi u., Ma-
lomárok u., Mecséry F. u., Meskó u., 
Ólmodi u., Puskapor u., Sziget u., 
Tanítóképző u.
OKTÓBER 30.
Bertalan E. u., Bezerédy u., Boros-
tyánkő u., Borsmonostori u., Felső 
krt, Gyógy-major, Hermann O. u., 
Kethelyi u., Lehmann G. u., Lékai u., 
Munkás u., Nemezgyári-major, Rőti-
völgyi u., Sörgyár u., Vámház  u.
2. KÖRZET
NOVEMBER 5.
Alsó krt., Cáki u., Kiss J u., Kossuth 
u., Liszt F. u., Pogányi u., Rákóczi F. 
u., Szombathelyi u., Szűk köz, Tán-
csics M. u.
NOVEMBER 6.
Forintos M. u., Gábor Á. u., Kórház 
u., Munkácsy M. u., Petőfi tér, Sánc 
u., Sáncárok u., Strand sétány, 
Szent Lénárd u., Téglás köz.
3. KÖRZET
NOVEMBER 12.
Ady E. u., Bem J. u., Chernel u., 
Fő tér, Győry J. u., Hegyalja u., 
Jurisics tér, Kelcz-A. u, Pék u., 

Rajnis u., Schneller u., Szent Imre 
hg. u., Táblaház u., Városháza u., 
Zrínyi u.
NOVEMBER 13.
Arborétum u., Bechtold I. u., Ber-
kenye u., Bersek J. u., Ciklámen tér, 
Csőszház u., Diófa u., Dr. Ambró 
Gy. u., Felsőerdő u., Fenyő u., Fes-
tetics u., Forrás u., Fehérsáfrány 
u., Freh Alfonz u., Gesztenyefa u., 
Hadik A. u., Hermina u., Hunyadi 
u., Hosszúnemes dűlő, Kankalin u., 
Köböl u., Kökény u., Kenyérhegyi 
út, Mélyút u., Mohás u., Napsugár 
u., Óház u., Panoráma krt., Park u., 
Postásrét u., Szabóhegyi u., Sze-
der u., Szelestey L. u., Szent Anna 
u., Szent György u., Szőlőskert u., 
Szultándomb, Temető u., Tölgyes u., 
Vaihingen u., Várkör.
4. KÖRZET
NOVEMBER 19.
Kőszegfalva (Erdészház u., Kőszeg-
falvi u., Vadvirág u., Vasút u.)
NOVEMBER 20.
Bercsényi u., Deák F. u., Faludi F. 
u., Gyöp u., Írottkő u., Károlyi M. 
u., Lóránt Gy. u., Posztó  u., Posz-
tógyári u., Rohonci u., Rómer Flóris 
u., Sigray J. u., Tüskevár u., Űrhajó-
sok útja, Velemi u., Vízmű u.

Vegye igénybe a Hulladékudvar 
szolgáltatásait és nyerjen akár 
40 000 forint értékű vásárlási 
utalványt! 
Kőszeg Város Önkormányzata 
„Lomilottó” néven lakossági nye-
reményjátékot indít 2021. szept-
ember 15-től ez év végéig, melyet 
a tapasztalatok kiértékelése után 
jövőre is folytatni kíván. 2021. 
szeptember 15-től azok a kőszegi, 
hulladékszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező ügyfelek, akik igénybe 
veszik a kőszegi Hulladékudvar 
szolgáltatásait, sorszámozott szel-
vényt kapnak, mellyel az adott 
hónap végén sorsoláson vesznek 
részt. A nyertes szelvények tulajdo-

nosait Kőszeg Város Önkormányza-
ta és partnerei a TESCO és a COOP 
vásárlási utalvánnyal jutalmazzák. 
A havonta kisorsolt utalványok 
összesített értéke 100.000 Ft, a 
főnyeremény érteke 40.000 Ft.
A játék célja, hogy a lakosság 
körében növekedjen a Hulladék-
udvar szolgáltatásainak igénybe-
vétele és csökkenjen a szabályta-
lanul közterületen, kukák mellett 
vagy a természetben elhelyezett 
hulladék mennyisége, melynek 
kezelése városunknak jelentős 
terhet jelent. A játékszabályzat 
megtalálható a www.koszeg.hu 
weboldalon, illetve Kőszeg Város 
facebook oldalán. 
Kérjük, minél többen vegyenek 
részt a játékban, nyerjünk együtt 
tisztább környezetet!

Lomilottó!A lomtalanítás körzetei

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



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX IV.ÉVFOLYAM, 9 . S ZÁM   2021 . SZEPTEMBER  13 .

6

gyermekek adottságait figyelembe véve igyekez-
tek mindent megtanítani, amit a tanterv előírt 
és ugyanakkor fontosnak tartották az erkölcsi 
nevelést, a tanulók együttműködését, egymás 
segítségét. Munkám során az emberi magatartás 
mélységeivel és magasságaival is találkoztam.   
– Nagyon sokan önzetlenül segítettek  a gyere-
kek karácsonyi ajándékozásában, a tárgyi felté-
telek javításában, a gyermekotthonokban és az 
iskolákban is.  

– 2010-től az egész intézmény vezetőjévé ne-
veztek ki. Azon voltam, hogy a kollégák, diákok 
érdekében hallassam a hangomat, mind me-
gyei, mind országos, mind nemzetközi szint-
éren. Különösen figyeltem arra, hogy az elődök 
öröksége, az értékek, a hagyományok, amelyek 
mentén az iskola kiteljesedett, soha ne merülje-
nek feledésbe.
– 1985. évi I. törvény az oktatásról megszüntet-
te a kisegítő iskola elnevezést, nevünk Általános 
Iskola és Diákotthon lett. A nyolcadik osztályt 
végzett tanulóink ezután szakképző iskolában is 
folytathatták tanulmányaikat.
– A törvény lehetővé tette speciális szakis-
kola indítását, amely 1991-től Rába István 
igazgatói kinevezésével indult. Először a gépi 
varró és szántóföldi zöldségtermesztő szakok 
indultak. A tárgyi feltételeket szakképzési hoz-
zájárulás gyűjtése után lehetett megvalósítani.                        
– A Beszédjavító iskola (logopédiai tagozat) 
kezdetekben dadogó fiúkat fogadott. Az ak-
kor logopédus munkakörben dolgozó tanárok, 
tanárnők komoly sikereket értek el a dadogás 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Nagy Gábor nyugdíjas iskolaigazgatóval
 Szeptembertől neki nem szól a becsengetés

Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen Nagy 
Gábor Lajos a Dr. Nagy László EGYMI nyug-
díjba vonult igazgatója vette át Básthy Béla 
polgármestertől a város kitüntetését, Pro 
Communitate Díjat. 
Az iskolaváros emblematikus intézmé-
nyét, Hunyadi Mátyás Katonai Alreáliskola 
épületeit a II. világháború után, 1945-től 
-1956-ig szovjet katonák használták. 1957. 
április 6-án érkezett – a jelenlegi névadó 
– Nagy László Kőszegre azzal a megbízás-
sal, hogy tervezze meg az egykori katonai 
alreáliskola épületeiben a gyógypedagógiai 
intézetet. Ő egy 360 fős, 29 tanulócsopor-
tos gyógypedagógiai intézet létesítését ja-
vasolta, 4-18 éves korú enyhe fokban sérült 
növendékek számára.
Nagy Gábor Lajos Kőszegen született, itt 
végezte az általános iskolát. Majd Jurisich 
Gimnáziumban megszerzett érettségi 
után a Gyógypedagógiai Tanárképző Fő-
iskolán oligofrénpedagógiai - logopédia 
szakon folytatta tanulmányait. Előtte, 
mint előfelvételist 11 hónap sorkatonai 
szolgálatra vitték Kalocsára. Csak ezután 
kezdhette meg nappali tagozaton a tanul-
mányait a főiskolán. 1976. augusztus 16-
tól levelező tagozaton folytatta, mert ettől 
kezdve dolgozott a gyógypedagóg iai inté-
zetben, akkori nevén a „Kisegítő Iskola és 
Nevelőotthonban”. 
Az intézmény fenntartója 1957-2012-ig 
Vas megye Tanácsa, Vas megye Önkor-
mányzata, 2012-től Vas megyei Intézmény-
fenntartó Központ, Klebelsberg Központ 
Vas megyei igazgatósága Kőszegi tankerü-
lete, Sárvári Tankerületi Központ. Az állami 
fenntartás kezdetétől javultak az intézmény 
technikai feltételei. 
– Nem volt unalmas a feladatom egy percig 
sem. Kezdőként  gyermekfelügyelői, majd neve-
lőtanári beosztást kaptam az akkor még Kisegítő 
Iskola és Nevelőotthon nevet viselő intézmény 
logopédiai tagozatán. 
– Kaptam feladatot a  gyógypedagógiai vizsgá-
lóban is, ahol a  minisztérium által kidolgozott 
Tartós megfigyelés vizsgálatok gyakorlati meg-
valósításában vettem részt. Ebben az időszak-
ban felügyeltem az intézmény nyomdáját is, ahol 
gyógypedagógiai szakmai anyagok készültek.                                                                                                                                       
–1989-ben az ELTE Bölcséttudományi Karán 
szereztem pedagógiai előadó oklevelet. 1991-től 
az intézmény általános iskoláját vezettem intéz-
ményegység vezető beosztásban. Munkám során 
nagyon sok kiváló munkatárssal, gyógypedagó-
gussal dolgozhattam, akik a hozzánk beiskolázott 

terápiájában, országosan ismert és elismert volt 
munkájuk. Az 1980-as években megnőtt a disz-
lexiával, diszgráfiával diagnosztizált gyermekek 
száma. Új igény volt az ő ellátásuk. Meixner Ildi-
kó rendszeresen járt le Kőszegre, az itt dolgozó 
gyógypedagógusokat is bevonta abba a mun-
kába, amellyel megalkotta a diszlexia preven-
ciós módszerét. Már kialakult diszlexia esetén a 
diszlexia reedukációs olvasástanítást.
– Az új elnevezések alkalmazásának lényeges 
szempontja, hogy nem az a lényeg, hogy valaki 
más, mint a többség (fogyatékos), a lényeg az, 
hogy ember, aki az átlagtól valamilyen eltérés-
sel él. Nyugaton nem bámulják meg az utcán a 
kerekesszékest, súlyos fogyatékosokat, teljesen 
megszokott, hogy a szülők sétálnak, bevásárol-
nak velük együtt. 
– Munkám során több alkalommal módomban 
állt pályázatok révén külföldi gyakorlatokat 
megismerni. 
– Nyáron többször utazhattam gyermekottho-
nos gyermekekkel Angliába. Egyszer Erdélyben 
nyaraltunk 50 gyermekkel, és bejárhattam velük  
több közismert helyet. 
– Nyáron többször utazhattam gyermekottho-
nos gyermekekkel Angliába. Egyszer Erdélyben 
nyaraltunk 50 gyermekkel, és bejárhattam velük  
több közismert helyet. Ezalatt erdélyi gyerekek 
Kőszegen nyaraltak.
– Talán az sem véletlen, hogy ez a küldetéstu-
dat „megfertőzte” az egész családomat, hiszen 
feleségem és lányom is gyógypedagógusként 
dolgozott és dolgozik az intézményben. 
– A gyógypedagógia ügye mellett, lokálpatriótá-
nak is tartom magam. Az iskolavárosnak   mindig 
is egyik oszlopa volt a Gyógypedagógiai Intézet. 
Az intézmény, szülővárosom iránti elkötelezett-
ségem mellett az egykori katonai reáliskola volt 
növendékei iránti tiszteletem is kialakult. Örü-
lök, hogy több egykori cőgerrel megismerked-
hettem. Évente a város rendezvénynaptárában 
szerepel a cőgerek találkozója, melyet intézmé-
nyünk erejéhez mérten mindig támogattunk. 
– Nyugdíjba vonulásom óta szívesen gondolok 
vissza a munkával töltött évekre, a gyerekek 
érdekében sokat tevő munkatársaimra. Mindig 
örülök, amikor olyan volt tanítvánnyal talál-
kozom, aki dolgozik és mára teljesen mindegy 
környezete számára, hogy hová járt iskolába. Az 
intézményben több épület, a belső utak jórésze 
már felújításra szorul. A még aktívan dolgozók-
nak van bőven feladata. Kívánom, hogy a dön-
téshozók továbbra is fontosnak tartsák az intéz-
mény állapotának javítását! Kicsit furcsa, hogy 
nekem nem szól a becsengetés szeptembertől. 

Kiss  János
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Sikeres újraélesztés
A Hangzó Város Kőszeg 2021. kul-
turális és zenei rendezvénysorozat 
keretében 2021. augusztus 29-én 
retro-utcakoncertet tartottak. A Ja-
maikai trombitás hangjainál az egyik 
amatőr zenész rosszul lett. Dr. Nagy 
Csaba orvos azonnal megkezdte a 
szívmasszázst és az újraélesztést, 
amelyben hatékonyan segített Kö-
vesdi Katalin tűzoltó tiszt. Koltay Ár-
pád teniszedző perceken belül a kon-
cert helyszínére vitte a defibrillátort 
az Írottkő Szállóból Sikerült az új-
raélesztés. A kiérkező mentők a be-
teget kórházba szállították, és azóta 
egyre jobban érzi magát.

A szerencsésen végződött esemé-
nyek után dr. Csaba Miklós szak-
gyógyszerész tisztelettel mondott 
köszönetet az életmentő beavat-
kozásért. Külön köszönetet mon-
dott a defibrillátor hozzáférésének 
lehetőségéért, mert a készülék 
nélkül súlyos lehetett volna a beteg 
egészségkárosodása. 
Javasolta, legyen egy jótékonysági 
koncert egy újabb defibrillátor be-
szerzése érdekében.
(Kőszegi SZÍV-HANG jótékonysági 
koncert lesz a Jurisics várban októ-
ber 3-án 14.00 órától. – 26. oldal)

KZ

Tűzoltóság Doktorszolgálatánál 
mobil készülékként.
– Kőszegen, az Írottkő Hotel 
aulájában, a bejárat mellett a fal-
ra függesztve, a nap 24 órájában 
elérhető. 
– Kőszegen, a Jurisich Miklós 
Gimnázium (Hunyadi utca 10.) 
főépületében található, csak mun-
kaidőben és iskolai idő alatt lehet a 
készülékhez hozzájutni.  
– Wienerberger Téglagyár –  
Kőszeg, Csepregi út 2
– Kromberg Schubert Kft. –  Kő-
szeg, Cáki út 5. 
– Bozsok, Rákóczi utca 51 – 
52. – Kerekes Üzletház bejárat, 
a nap 24 órájában elérhető.
– Peresznye, Orbán Gyula (tel: 
30/261-7380) tűzoltó parancsnok 
autójában. Éjjel nappal hívható.
– Lukácsháza Közösségi Ház, 
Tanács utca 12. Az épület bejá-
ratánál, falra függesztve található 
a készülék, a nap 24 órájában el-
érhető.  
– Lukácsháza, Schott Hungary 
Kft. üzem területén. Otto Schott 
utca 1. Munkaidő alatt, folyamatos 
munkarendben dolgoznak.
(A készülék lista összeállításában 
segítséget nyújtott dr. Pusztai Ger-
gő háziorvos és Gadó Gábor a Kő-
szegi mentőállomás vezetője.)

Dr. Pusztai Gergő házior-
vos kérte, javasolta, hogy a 
defibrillátorok elérhető listája 
legyen több helyen – buszmeg-
állóban, hirdetőoszlopokon – 
plakáton kihelyezve, a gyors 
segítségnyújtás érdekében.

Kérdés 
Hol van Kőszegen, illetve a kör-
nyező falvakban defibrillátor? 
A készülék a szív működésének za-
varai esetén nyújt életmentő funk-
ciót, használata egyszerű, szóbeli 
utasításokat ad a kezelőjének. 
A Kőszegen működő mentő-
szolgálat autóiban, illetve a há-
ziorvosi szolgálatnál a készülék 
rendelkezésre áll, valamint:
– Orvosi Ügyelet Kőszeg, Rákóczi 
Ferenc utca 19.  
– Orvosi Rendelő – Egészség-
ház, Kőszeg, Gábor Áron utca 1.  
– Szakrendelő Egészségház – 
Kőszeg, Gábor Áron utca 1. 
– Háziorvosoknál (4 db) és a 

2016. április 27-tól az Írottkő Ho-
tel (Kőszeg, Fő tér) aulájában, a 
bejárattól balra, a falon elhelyezett 
defibrillátor használatával meg-
menthető az embertársak élete.
Először 2019. augusztus 3-án az 
Ostromnapok vasárnapján történt 
készülékkel életmentés. Az Ibrahim 
Kávézó előtt történt egy rosszullét. 
Elsőként Iszak Péterné, a tűzoltós 
Kati tette a dolgát, és kérte az ott 
lévőket, hozzák el az Írottkő Hotel-
ból a defibrillátort. A Szív City ri-
asztó rendszer eredményeként több 
segítség is érkezett.
Két esetben mentett életet az 
Írottkő Hotel aulájában lévő 
defibrillátor. A vásárlását a Kőszegi 
Tűzoltó Egyesület indította el, és 
egyrészt gyűjtéssel, másrészt saját 
pénzadományukkal is támogatták 

a beszerzést.  Ehhez az önkormány-
zat 600 ezer Ft-tal járult hozzá. 
Egy-egy használat után a készülék 
egyes részeit cserélni kell, és ennek 
pénzügyi támogatását a tűzoltók 
vállalták. Ne feledjük: a készülék 
kétszer mentett életet, és mind a 
kétszer az elsők között ott volt egy-
egy tűzoltó. 
Az okos telefonokon működtethető 
Szív City applikációról az Országos 
Mentőszolgálat adja ki a riasztást. 
Ezt az alkalmazást bárki letölthe-
ti, regisztrálhat rá. Riasztáskor jól 
hallható hanggal jelzi és mutatja 
a keringés megállás helyszínét és a 
legközelebbi elérhető félautomata 
defibrillátor helyét is. Használata 
annak ajánlott, aki alapfokon tud 
újraéleszteni.

KZ

Több segítség is érkezett

Az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület 
keretein belül működik a Kőszeg és 
térsége csoport Erneszt Judit vezeté-
sével. A tagok sorába tartozik 17 csa-
lád és hetven gyermek. Az egymást 
is segítő közösség – ahogy ez igaz a 
megyei és az országos szervezetnél is 
– érdekvédelmet, tanácsadást, segít-
ségnyújtást végez, programokat szer-
vez, közvetíti az adományokat. Várják 
a nagycsaládosokat a tagjaik sorába 
(20/381-8014). A kőszegiek július 

19-én a városba hoztak a megyéből 
ötven főt városlátogatásra. Ehhez és 
a napi életük segítéséhez is kaptak 
pályázati támogatást, a megkeresett 
vállalkozások is nyújtanak segítséget. 
Ebben élen járnak: Racker Béla, Kiss 
Csaba, Tourinform iroda, Bechtold 
István Természetvédelmi Látogató-
központ, Kőszegi Gokartpálya tulaj-
donosa, K&H Bank Kőszegi fiókja, 
Fitt-Box Ökölvívó Egyesület.

KZ

Kőszegi nagycsaládosok



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX IV.ÉVFOLYAM, 9 . S ZÁM   2021 . SZEPTEMBER  13 .

8

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

Dr. Maurer Eszter
(Egészségügyi, Szociális, Gyermek- 
és Ifjúságvédelmi tagozat)
Gyermekkora óta gordonkázik, 
gimnazistaként a Tabulatura ze-
nekar aktív tagja volt. A Kőszegi 
Vonósok alapító tagjaként a mai 
napig részt vállal a komolyzene 
népszerűsítésében. A zenekarnak 
próbatermet biztosít, és minden 
lehetséges módon támogatja a 
Kőszegi Vonósok Művészeti Egye-
sületet. 
Dr. Maurer Eszter az egészségügy 
iránti vonzódását és a város irán-
ti elkötelezettségét gyógyszerész 
édesapjától és gyermekorvos édes-
anyjától örökölte.
Gyógyszerészként és gyógyszertár 
tulajdonosként összeszokott csa-
patot foglalkoztat magas szintű 
szakmai felkészültséggel, felelős-
ségteljesen. A kőszegi polgárok 
egészségének szolgálatában dolgo-
zik. Kedves személyiség, helytállá-
sa minden élethelyzetben példaér-
tékű. Életében fontos szerepet tölt 
be a keresztény értékrend követése. 
Hivatásához, közösségekhez való 
hozzáállása követendő példa.

Nagy Gábor Lajos
(Oktatási, Kulturális tagozat)
Ambiciózus fiatalként is szívügyé-
nek tekintette a gyógypedagógiát, 
és tette ezt nyugdíjba vonulásáig. 
Hivatástudata átragadt a családjá-
ra, hiszen felesége, lánya is gyógy-
pedagógus. Lelkes lokálpatrióta, 
elkötelezett a szülővárosa iránt, 
amit azzal bizonyított, hogy évről-
évre megszervezte a cőgerek talál-
kozóját.  
(Interjú: Kávészünet. 6. old)

Magyar Kir. Hunyadi Mátyás 
Honvéd Középiskolai Nevelőin-
tézet Baráti Köre 
(Oktatási, Kulturális tagozat)
/A díjat, júniusban a Cőgerek nap-
ján vették át./
A Kőszegi Katonaiskola 1856. 
szeptember 15-ével kezdte meg 
működését. 1874-ben tisztképző 
iskolává, „Katonai Alreál”-lá ala-
kult, 1945-ben, megszűnésekor a 

Kőszeg Város kitüntetettjei 

„Pro Communitate Díj”
Magyar Királyi „Hunyadi Mátyás” 
Kőszegi Honvéd Középiskolai Ne-
velőintézet elnevezést viselte.
Az iskola egykori diákjai, a cőgerek 
1989-ben tartották első találkozó-
jukat közel ezer fő részvételével, és 
azóta minden évben összegyűlnek 
az iskola udvarán. Első nagy tettük 
volt a mai Dr. Nagy László EGYMI 
parkjában álló Hősi Emlékmű ma-
radványainak felkutatása, helyre-
állítási költségének összegyűjtése, 
majd 1990-ben ünnepélyes felava-
tása. 1991-ben alapították meg a 
Baráti Kört. Elnökei: 1991-2000 
között Micskey Miklós, 2000-2003 
között Tirts Tibor és 2003 óta Metz 
Rezső. A Baráti Kör munkásságá-
nak eredménye az egykori iskola 
főkapuján látható emléktábla, az 
iskola Hősi emlékműve mellett 
felállított, marosvásárhelyi M.kir.
„Csaba Királyfi” Gyorsfegyvernemi 
Hadapródiskola kopjafája, a Gábor 
Áron Tüzérségi Hadapródiskola em-
lékmű-ágyúja, a főépület előtti Hu-
nyadi Mátyás szobor, az épületben 
elhelyezett márványból és fából fa-
ragott táblák illetve kiállítási tárlók, 
az intézet parkjában Ottlik Géza és 
a cőgerek emlékfája. A Várkörön 
álló Hunyadi szobor talapzatára 
2005-ben került fel az eredeti he-
lyére emlékeztető tábla.

Kovács-Mezei Virág 
(Közigazgatási tagozat)
Kovács-Mezei Virág a közigazga-
tásban 2005 júliusában kezdte 
meg pályáját a kőszegi polgár-
mesteri hivatal hatósági osztályá-
nál. Folyamatosan képezve magát 
előbb igazgatásszervező lett, majd 
2006-ban anyakönyvi szakvizs-
gát tett, 2008-ban pedig a Pécsi 
Tudományegyetem Állam és Jog-
tudományi Karán helyi jogszabály-
szerkesztő végzettséget szerzett. 
Legfrissebb tanulmányai eredmé-
nyeképpen a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Közgazdaságtudo-
mányi Karán pénzügyi és számvitel 
alapszakon közgazdászként dip-
lomázott. Szakmai tapasztalatait 
egy ideig belső ellenőrként kama-
toztatta, ezt követően az igazgatási 

és Építéshatósági osztály ügyinté-
zője lett, majd megbízást kapott az 
osztályvezető-helyettesi feladatok 
ellátására. Pályázat alapján 2013-
tól az osztályvezetői munkakört 
tölti be.
Kovács-Mezei Virág empatikus, jó 
vezető, szakmailag felkészült. Helyt-
állására mindenkor számítani lehet, 
akár osztálya tevékenységéről, akár 
rendkívüli helyzetekben megoldan-
dó feladatokról legyen is szó.

Országos Mentőszolgálat Kő-
szegi Állomásának Munkahelyi 
Kollektívája 
(Egészségügyi, Szociális, Gyermek- 
és Ifjúságvédelmi tagozat)

Nemcsak a Pandémia időszakában, 
de ott és akkor rendkívüli módon, 
sokszor bizonyítják a szolgálat dol-
gozói a szakmai felkészültségüket, 
szolgálva a betegek ellátását. A 
város lakói minden körülmények 
között számíthattak segítőkészsé-
gükre. A mentőszolgálat látta el a 
járvány idején esetlegesen megfer-
tőződött személyek tesztelésének 
és szállításának feladatát, és ezzel 
testközelbe kerültek az ismeretlen 
kórral. Az Országos Mentőszolgálat 
Kőszegi Állomásának munkatársai 
a feladatukat, hivatásukat magas 
színvonalon, Kőszeg és térsége la-
kosságának érdekében példamuta-
tó módon látják el.

Kőszeg Város Európai Kapcsolatai-
ért Kitüntetés
Hans Peter Neun
Az elmúlt évtizedekben, Magyar-
ország EU-csatlakozását követően 
osztrák-magyar határon átnyúló 
programok kezdeményezője, egyik 
megálmodója volt az alpannonia, 
az Alpoktól Pannóniáig vezető 
nemzetközi túraútvonalnak. Ke-
reste és megtalálta két fejlesztési 
periódusban is a turizmust szolgáló 
nyertes alpannonia pályázatot Kő-
szeg, illetve az Írottkő Natúrpark 
települései számára.
A túraútvonal kialakítása és a hoz-
zá kapcsolódó infrastrukturális be-
ruházások révén számos új turisz-
tikai attrakció jött létre a városban 
és a Kőszegi-hegység kedvelt ki-
rándulóhelyein. Ezek közé tartozik 
többek között a Szulejmán-kilátó, 
Koronaőrző bunker, Királyvölgyi 
sétaút és tanösvény, alpannonia 
szabadidőpark, esőbeállók, tanös-
vények, forrásházak, útbaigazító 
táblák. Fáradhatatlanul dolgozott 
az Ausztriában, Burgenlandban és 
azon kívül a Kőszegi-hegységben 

lévő túracélpontok népszerűsítésé-
ért. Ezen kívül kezdeményezésének 
köszönhető a Kőszeg városával kö-
zösen benyújtott határon átnyúló 
Veloregio projekt, amely a kerék-
páros turizmus fejlesztését tűzte ki 
célul, illetve ezen keresztül a régiók 
természeti és kulturális látnivalói-
nak bemutatását.

Kőszegi SE Teniszszakosztálya
Rendkívüli, hogy egy sporteredmé-
nyeiben kitűnő szakosztály Kőszeg 
Város Európai Kapcsolataiért Ki-
tüntetésben részesül. A díjátadón 
Básthy Béla polgármester azzal 
indokolta, hogy a szakosztály sok 
éve Ausztriában, Burgenlandban 
is részt vesz a bajnokságban több 
korcsoportban, és ezzel jelentősen 
hozzájárul Kőszeg város külhonban 
történő elismeréséhez.
A tenisz sportág újjáélesztése 
1976-ban kezdődött a Jurisich 
Gimnázium sporttelepén lévő bi-
tumenes pályán. Szervezetten, 
sportiskolai tagozat keretén belül, 
először Bényei Mihály és Koltay Ár-
pád, majd Kenéz György és Tihanyi 
Tibor foglalkoztak a gyerekekkel, a 
versenyzők oktatásával.
Az 1999-től tartó OB II-es évek 
sikerei Kőszeg jeles lapjaira tartoz-
nak. A töretlen fejlődés tavaly hoz-
ta legszebb gyümölcsét. A csapat 
2020-ban, a Magyar Tenisz Szövet-
ség Szuperligájában bronzéremmel 
zárta a szezont.
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Kőszeg Város Önkormányzatának 
Kitüntető Oklevele
Kiss Lajos Csaba
Matematika-kémia szakos tanári 
diplomáját 1982-ben szerezte a 
Pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetem Tanárképző Karán. Peda-
gógusi munkáját az akkori Kos-
suth Zsuzsanna Körzeti Általános 
Iskolában kezdte, majd 1996-tól a 
Bersek József Általános Iskola aktív 
tagja és meghatározó tanáregyéni-
sége.
Munkája szolgálja az iskola szak-
mai, közösségi életét. Elkötelezett-
ségét a tanári pálya, az iskola iránt 
rendszeresen bizonyítja. Diákjai 
részt vesznek tanulmányi verse-
nyeken, kiemelkedő eredményeket 
elérve.

Kogler Gábor
Kiemelkedő tevékenységet végez 
Kőszegfalva közösségi életében, 
különösen a sport területén. Segíti 
a mindennapi tevékenységet, ré-
szese a sportpálya fejlesztésének, 
gondozza a temetőt, munkájával 
biztosítja a falunap sokszínűsé-
gét, hozzájárult a Hubertus-for-
rás szépítéséhez.  Méltó követője 
azoknak az elődöknek, akik lo-
kálpatrióta módon segítették az 
egykori falu, ma Kőszegfalva vá-
rosrész fejlődését.

Polák Norbert
Kezdetektől az Kőszegi Ostrom-
napokhoz tartozó eseménysorozat 
egyik kiemelkedő személyisége, a 
Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
elnökségének tagja. Az egyesület 
keretein belül megalapította és 
fejlesztette Ibrahim Martalócai – 
oszmán jellegzetességeket hordo-
zó – hagyományőrzők csoportját. 
Nemcsak a kőszegi programokon 
lépnek a közönség elé, hanem részt 
vesznek az ország több pontján a 
hagyományőrző rendezvényeken. 
Ennek ellentételezése, hogy a társ-
csoportok is eljönnek a kőszegi 
programokra. Polák Norbert ebben 
igazi vezéregyéniség. A rábízott és 
önként vállalt feladatokat lelkiis-
meretesen végzi el, lendülete az 
egyesület tagjait is motiválja. Kö-
zösségi munkája, áldozatvállalása 
példaértékű.

Somogyi Györgyné
Negyven év munkaviszony után az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület tit-
káraként, illetve a Tourinform iroda 
vezetőjeként ment nyugdíjba. Sok-
rétű feladatait 15 éven keresztül 
végezte nagy empátiával, szakmai 
szeretettel. Az egyesületi élet min-
den területén jeleskedett: szervezte 
a környezetvédelmi, természet-
védelmi akciókat, a méltán híres 
Madarak és Fák Napját, a Hétforrás 
pikniket, az Éden-napot, az Írottkő 
Natúrpark Ízei Orsolya Napi vá-
sárt, írta a pályázatokat, az éves 
költségvetést és a beszámolókat, 
a Natúrpark vetélkedő kitalálója és 
szervezője. Kiváló turisztikai szak-
ember, nagyszerű idegenvezető, 
igazi közösségteremtő személyiség.
 
Tóth Szilárd
Született kőszegi, az egykori 
Jurisichos gimnazista a sport ér-
dekében dolgozott, évtizedek óta a 
tenisz szakosztály tagja. Először já-
tékos, majd a szakosztály technikai 
vezetője. Felismerte, hogy a sikeres 
működéshez a tárgyi feltételek is 
szükségesek, és ennek megvalósí-
tásában is részt vett. A szakosztály 
így gazdagabb lett: a Dunántúlon 
egyedülálló automata öntözőrend-
szerrel, valamint két pálya téliesí-
tett sátrával, és a megújult négy 
pályával. Mindig ott van, ahol dol-
gozni, segíteni kell. Személyes pél-
damutatása követésre méltó.
 
Vörös Virág
2010-ben, 11 évesen kezdte a sí-
ugrást. A Jurisich Miklós Gimnázi-
umban érettségizett, napjainkban 
csak a sporttal foglalkozik. Kitartása 
és akaratereje példaértékű: fejlődé-
sét egy súlyosabb térdsérülés és egy 
bokasérülés is hátráltatta, de töret-
len erővel és kellő alázattal halad 
tovább a célja felé. 2019-ben 23. 
helyen végzett a Grand Prix verse-
nyen. Ezzel első magyarként végzett 
pontszerző helyen a csehországi 
Frenstatban. Felkészülését Molnár 
László segítette 2017-ig, majd 
edzője lett a szlovén Vasja Bajca. 
Nagy esélyekkel készül a 2022-es 
Pekingi olimpián való részvételre.

Kőszeg Városért Díj
Kaltenecker Lajos
Építőipari vállalkozóként vált is-
mert személyiséggé Kőszegen, 
mindezt fokozta a sport iránti el-
kötelezettsége, sokszor felvállalta 
a sportélet mecénása feladatot. 
Egyik megalapítója és vezetője volt 
évtizedeken át a Kőszegért Egyesü-
letnek. Ennek részeként elindította 
a Farsangfarka, Mindenki Mikulása 
programokat.
A Kőszeg és Vidéke Vállakozók 
Ipartestület tagjaként vállalt a 
helyi közéletben aktív tevékeny-
séget, és képviselte az iparosokat 
Kőszeg Város Önkormányzatában. 
Építőipari vállalkozásában mun-
kahelyeket teremtett, elsődlegesen 
abban az időszakban, amikor több 
munkahely szűnt meg. Kivitele-
zett épületek közül kiemelkedik az 
Óház-kilátó, amely 1996-ban a 
Millecentenáriumra készült el. 

Láng József
A borosgazda a kőszegi borásztár-
sadalom kiemelkedő személyisége, 

évek óta aktív szereplője a Szőlő 
Jövésnek Könyvéhez kapcsolódó 
ünnepségsorozatnak, és a Kőszegi 
Szüret programjainak. Szaktudá-
sára, segítőkészségére mindenkor 
lehet számítani. A Szőlőtermelők 
Szövetkezetének elnökeként fej-
lesztette a szőlőtermesztést, bor-
készítést. Egyik kiemelt munkája 
volt a Napostetőn a borászati fel-
dolgozó, és ezen belül borkóstoló 
megépítése, amely 2020-ban va-
lósult meg. Aktív szerepelt vállalt a 
Hidegvölgyben lévő, Kőszeg város 
szőlőskertjének a létrehozásában. 
Sikerrel segédkezett a Borok Háza 
létrehozásánál, meghatározó sze-
repet vállalt a Kőszegi Borút kiala-
kításában, és ezzel együtt a kőszegi 
borkultúra fejlesztésében.
Tevékenységével a szülővárosa sze-
retetét sokféleképpen bizonyította. 
Tagja volt a Concordia kórusnak, 
egyházi énekkarnak, szervezője 
és alapítója a hegyközségnek, a 
technikumban tanárként nevelte a 
fiatalokat.   

Németh János fenti című festmé-
nye komponált jelképrendszerben 
foglalta össze Kőszeg középkorból 
eredő borkultúráját. Az elkészítésére 
Básthy Béla polgármester kérte fel  
a festőművészt, aki az elmúlt évben 
létrehozta az alkotását. A kép Sző-
lőtermelők Szövetkezetének történő 
átadását az elmúlt évre tervezték, a 
borkóstoló, szőlőfeldolgozó átadá-
sával egyidőben. Mindezt pótolták, 

idén augusztus 20-án, amikor Láng 
József a városvezetőtől átvette a ki-
tüntetését. Az alkotás közepén áll a 
Hősök tornya, balról a Kálvária ut-
cában lévő szőlőfeldolgozó, jobbról, 
a Rajnis utcai – a városban legré-
gebbi – borkimérés. Felhívja magá-
ra a figyelmet – a Rajnis utcában 
lévő, német telepesekre emlékez-
tető, a borászok védőszentje – a 
Szent Donát-szobor ábrázolása. 

Királyi Város Szőlészete
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999 Ft/db
+ü: 127Ft

 Coop Löncshús Coop Löncshús

Coop 
Konyhakész Rizs

250g, 716 Ft/kg 
Konyhakész Rizs

 Stuffer 
Füstölt Házikolbász

2499 Ft/kg

 Theodora 
 Ásványvíz  

  Kereki Szénsavas 
Szénsavmentes vagy 

Kereki Szénsavmentes 
vagy Kékkúti Dús

1.5l, 66 Ft/l

 Twix Szelet  vagy 
Snickers Szelet 

50g,  3180Ft/kg
Twix Szelet 

Fehércsokoládés 
46g, 3457Ft/kg vagy 

Snickers Crisp 
2X20g,  3975 Ft/kg 

Kinder Bueno 
43g, 5 093 Ft/kg 

Milka 
Mogyorókrém 

350g, 3 426 Ft/kg 

Sunny 
Napraforgó 

Étolaj 1l 

599 Ft/db

Tolle
 Esl Tej
 1,5% 1l

Flora Tégelyes 
250g, 1316 Ft/kg 

329 Ft/db

Sága 
Füstli

Klasszikus 
 Sajtos 140g,

 2 136 Ft/kg
 Sajtos 140g,

 2 136 Ft/kg

299 Ft/db

Priváthús Sült 
Császárszalonna Vg.

Soproni
 Sör

 Dobozos 4.5% 
0.5l, 458 Ft/l 

99 Ft/db159 Ft/db219 Ft/db

199 Ft/db

1199Ft/db

229 Ft/db

3499 Ft/kg

229 Ft/db

179Ft/db

1199 Ft/kg

Kőbányai 
Sör

 Dobozos 4.3% 
0.5l, 398 Ft/l 

Ház 
Bora Száraz 

Olaszrizling vagy 
Cabernet Sauvignon 

vagy Rozé Bubis 
1.5l, 666 Ft/l 
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„Idén ért el olyan forráspontra …”
„A Concordia történetét írják ma 
is a concordisták” – fogalmazta 
meg Básthy Béla polgármester 
szeptember 4-én 14.00 órakor 
a Jurisics várban, a II. Concordia 
Kórusfesztivál megnyitóján. Az 
eseményre érkezett kilenc vendég-
kórust házigazdaként fogadta a 
Concordia Barátság Énekegyesület. 

Szilágyi Imre elnök elmondta a 162 
éves múlttal rendelkező kórus ala-
pító gondolatát: „a legszebb dal és 
az egyetértés legyen az ékünk”. 
Ebből a fesztivál sokat bemutatott, 
miközben többször és többen kö-
szöntötték dr. Schrottné dr. Bog-
nár Ildikót, aki férjét, a Concordia 
„örökös tiszteletbeli karnagyát”, dr. 
Schrott Gézát () képviselte a fesz-
tiválon.
Szombaton 11.00 órától öt vendég-
zenekar adott minikoncerteket a Fő 
téren és a Jurisics téren. A Musica 
Beata Vegyeskar a Városmajor-
ban kezdett énekelni, amit a Jézus 
Szíve-templom előtt folytattak. A 
Fidelessima Vegyeskar a vendéglá-
tókkal a külső várudvaron adott egy-

egy minikoncertet. Délután 14.00 
órakor a belső várudvaron kezdődött 
meg az énekkarok koncert sorozata.
– Azt kértem a kórusoktól, hogy állít-
sák össze azokat a műveket, amelyet 
szívesen énekelnek, így alakult ki 
egy változatos összetételű program 
– fogalmazta meg Szilágyi Miklós 
karnagy az események másnapján. 

– Négy óra hosszat tartó kóruskon-
cert maratoni, azt nem lehet végig-
ülni, hallgatni. Ezért alkalmaztuk 
a máshol jól bevált interaktivitást. 
Kodály Zoltán azt mondta: legyen 
a zene mindenkié, és ebbe beletar-
tozik, hogy adjunk az embereknek 
éneklésre lehetőséget. Az interakti-
vitással ezt megadtuk. Megmutattuk 
azt, hogy az ismert dallamok közös 
éneklése valódi élményt nyújt a kö-
zönségnek. 
– Mikor indulhatott el a második 
fesztivál szervezése?
– 2019-ben szerveztük az I. 
Concodia Kórusfesztivált, az együt-
tes alapításának 160. évforduló-
jára. Azt követően felmerült, hogy 
több ilyen eseményre is lenne igény 

az énekesek és a közönség részéről 
is. Két év távlatából mondhatom, 
hogy az első egészen jól sikerült. 
Második ennél is jobban. Az első 
lendülete, sikere után Pócza Zol-

tán igazgató kereste és megtalálta 
a pályázati lehetőséget az újabb 
fesztivál megvalósítására. Az elmúlt 
évben minden zárva volt, a rende-
zés eltolódott 2021-re. Nem is 
volt ez baj, hiszen idén ért el olyan 
forráspontra az egész, hogy az éne-
kesek hevülete egy fokozott értéket 
hozott létre, és ezt meg tudták mu-
tatni a közönségnek. Annak örülök 
és köszönöm, hogy sokan eljöttek a 
koncertekre a várudvarba. 
– Meghívásra érkeztek a kórusok?
– Szilágyi Imre elnök közel harminc 
kórusnak küldte el a meghívót júni-
usig, kilencen jelezték a részvételi 
szándékukat. Ezt követőn készí-
tettük fel a kórusokat a terveinkre. 
Az elnök nagyon jól megszervezte 
a fesztiválhoz tartozó infrastruktú-
rát, és mindezt technikai szakérte-
lemmel megtoldotta a JVMK, profi 

módon végezték el a hangosítást. 
Mindebből egy olyan fesztivál ke-
rekedett, amelyről mindenki csak 
elismeréssel szólt azon napon és azt 
követően is. Azt mondom, ha ennek 
a fesztiválnak nem lehetne folytatá-
sa, akkor Kőszeg szegényebb lenne 
egy kulturális élménnyel. 

– Záróeseményként elhangzott: 
Scheer Uwe – Tóthárpád Ferenc: 
Nézd a világ - Kőszegi Polgár 
Induló, valamint Bárdos Lajos – 
Malachowszky László: Kőszegi 
Ének. Hogyan értékeled az elő-
adást, az összhatást?
– Azt láttam: ez egy emelkedett 
pillanat volt. Kétszáz énekest, és a 
zenekart összetartani a várudvar 
ellentétes pontjairól nem egyszerű 
feladat a hangarányok megtartásá-
val. Ez olyan pillanat volt, amit na-
gyon szerettem volna, hogy legyen, 
és ez ott és akkor megvalósult. Min-
denki megértette: miért vagyunk 
ott, az énekkarok a fúvós zenekar 
kíséretével együtt szólaltak meg, 
és a pódiumról boldogságot láttam 
az arcokon. Hozzám ez egy fontos 
visszajelzésként érkezett meg.

Kámán Z

A várszínházunkról
Az idei két várszínházi hónapban 
több, mint hatezer fizető néző lát-
ta a szezon harmincegy belépős 
előadását. A Kőszegi Várszínház 
jegybevétele 25 millió forint volt. 
Számos ingyenes programot is kí-
náltak. A pénzügyi adatok nélkül is 
eredményesnek mondható a vár-
színház, hiszen a járvány ellenére 
teljes évadot sikerült leszervezni, 
megvalósítani. Az igazgató – Pócza 
Zoltán – nyilatkozta ezzel kapcso-
latban: „Ebből a nehéz helyzetből, 
amely mindenkit megviselt, a kul-
túra a kivezető út, hiszen újra ösz-

szehoz embereket, közösségeket. 
A járvány legerősebb, harmadik 
hullámát követő mentális, lelki re-
generálódáshoz kétségkívül a sza-
badtéri színházak tűntek a legbiz-
tonságosabb és leghangulatosabb 
helyszíneknek. A Szabadtéri Szín-
házak Szövetsége, amelynek ismé-
telten elnöke lehetek, s amelynek 
tizenkét rangos intézményi tagja 
van, köztük a Kőszegi Várszínház is, 
külön szlogent alkotott az idei nyár-
ra: Szabadtéren – szabadabban.”
A 40. évad szembetűnő eleme 
volt a rendkívüli médiahasználat 

és médiatámogatottság. Ennek 
is betudható a négy premier – A 
fabatkák kertje, a Manőver, Az 
Öreghíd alatt és a Szinesztézia 
– iránt tanúsított érdeklődés. Az 
„utóbbi egy erős és nívós szak-
mai koprodukcióban jött létre a 
szentendrei Ferenczy Múzeum 
Centrummal és a Szentendrei 
Teátrummal” – olvashattuk egy 
sajtónyilatkozatban. A kialakuló 
együttműködés hosszú távon is 
Kőszeg előnyére válhat. A hasznos 
kapcsolatoknak köszönhető, hogy 
egyes fővárosi előadásokat elsőként 
Kőszegen mutattak be. Továbbra 
is „szabályként” tapasztalhatjuk, 
hogy a zenés és a prózai bemutatók 

évenként váltják majd egymást. 
A várszínház helyet adott koncer-
teknek, kiállításoknak. Befogadta 
a  Opera Mobile Graz Carmen és 
az Angelica Alapítvány Énekmes-
ter című előadását is. A szezont 
egy klasszikus hangversennyel – 
Grand Opening – 2021. június 
5-én nyitották, és A két pápa című 
előadással zárták augusztus 5-én. 
Nagyszabású tervvel készül a 40. 
éves Kőszegi Várszínház. A jubileu-
mot fesztivállal tervezik megünne-
pelni – természetesen a közönség 
bevonásával, meglepetés-produk-
ciók bemutatásával és a történetü-
ket feldolgozó új könyvvel.

Tóthárpád F
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Elkezdődött a tanév
Árpád-házi iskola
„Valami titkon, valami készül… Nézd csak a tájat, de szépen őszül.” 
– írja Kányádi Sándor Valami készül című versében. És valóban, így au-
gusztus végén, szeptember elején a természet változásaival együtt egy 
kicsit megváltozik az életünk is. A szabadabb nyár után újból a munkára 
összpontosítunk, a gyerekek is elindulnak az óvodába, visszaülnek az isko-
lapadba. Így történt ez nálunk, az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményegységeiben is.
Gimnazistáink augusztus utolsó napjának délutánján, míg általános isko-
lásaink szeptember 1-én reggel kezdték meg a tanévet ünnepélyes Veni 
Sancte szentmisével. Intézményünk első évfolyamán két osztályban ösz-
szesen 47 kisgyerek, a gimnázium kilencedik osztályában pedig 26 diák 
kezdte meg tanulmányait.
Úgy tűnhet, hogy minden úgy zajlott, mint a korábbi években, de szemmel 
láthatóan más volt ez a tanévkezdés. Nem csak a tanév elejét megelőző 
oltási lehetőség (az oltásra jogosult diákok 13%-a élt most a lehetőség-
gel, 29%-a meg már előzőleg) emlékeztetett arra, hogy a pandémia nem 
múlt el, de a gyerekek, diákok arcáról is sugárzott az együttlét felszabadító 
öröme, a „végre újra együtt” érzése. 
Már a nyár elején megkezdtük azt a munkát, melynek célja a vírusjárvány 
által megtépázott kapcsolatok, közösségek megerősítése volt. Ezt a célt 
szolgálták iskolai táboraink: a hittantábor, az ötlet tábor és az idén Pén-
zesgyőrön tartott nyári tábor, valamint gimnazistáink Tihanytól Pannonhal-
máig tartó gyalogos zarándoklata is.
A tanév során a színvonalas oktatás, a keresztény nevelés és a közösség-
építés eszközeit felhasználva ezt szeretnénk mélyíteni. Reményeink szerint 
minél tovább tehetjük jelenléti oktatás keretében!

Kakucs A. Petra

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola
Szeptember 1-én 8.00 órakor tartottuk a tanévnyitót, amelyen részt vett 
Básthy Béla polgármester úr is. Sor került a 2019/2020. tanév kiváló 
sportolóinak jutalmazására. Jó tanuló – jó sportoló elismerésben részesült: 
Gergye Liliána, Gérnyi Zoé, Karácsony Sámuel, Németh Mira, Pápai Neri-
na és Polyák Mercédesz, polgármesteri elismerő oklevelet kapott a Dance 
Jam 3. korcsoportja, tagjai: Flasch Natalie, Füzi Dalma, Gergye Liliána, 
Jakab Luca, Nagy Réka, Németh Mira, Novák Írisz, Pásztor Nina és Temesi 
Fanni. Iskolai elismerésben részesült Budai Flóra, 7.b osztályos tanuló, 
ezüstérmes serdülő ökölvívónk is.

A tanévet 373 tanuló kezdte meg, két osztályban 56 elsős kisdiák. Őket 
a végzős, 8. évfolyamos tanulók vezettek be az iskola tornacsarnokába. 
Végre újra együtt lehetett az intézmény teljes tanulói és pedagógus közös-
sége, majd szeptember 3-án egy másik álmunk is valóra vált: végre újra 
iskolanapot tarthattunk! A szomszédos jégpálya és a Natúrpark dolgo-
zói, mentősök, tűzoltók, a testnevelő kollégák, Finesz Ernő, ökölvívóedző 

színes programokkal tették emlékezetessé a tanévkezdést. Szeptembertől 
újra korcsolyázhatnak, kézilabdázhatnak tanulóink, a 4. évfolyam az ököl-
vívás alapjaival is megismerkedhet. Indulnak szakköreink, sportköreink, 
tanórán kívüli foglalkozásaink.
Tanulóink 17, ebből 9 nemzetiségi és 8 hagyományos tanrendű osztályban 
végzik tanulmányaikat, 32 pedagógussal és 7 technikai dolgozóval. Nyá-
ron megtörtént az épület fertőtlenítése, festése, a vizesblokkok karban-
tartása, és elkezdődött az udvari padok, játékok felújítása. Augusztusban 
megszerveztük a 12 évnél idősebb tanulók oltását.
Bízunk abban, hogy a tanévet jelenléti oktatásban tudjuk eltölteni, és 
megrendezhetjük a programjainkat.

Nemesné Erdősi Timea
intézményvezető

Bersek József Általános Iskola
Az első osztályos gyermekek szüleivel közösen nyitottuk meg a 2021/2022- 
es tanévet, 183 tanuló és 22 pedagógus jelenlétével.
A becsengetés 18 első osztályos tanulót köszöntött, osztályfőnökük Illés 
András. A felsőbb évfolyamokra 18 új tanuló iratkozott be. Elsőseinket 
„Bersek” feliratú pólóval fogadtuk „Bersekes” diákokká, akik versmondás-
sal szépítették a tanévnyitót. Számukra is széles választékban kínálunk 
tanulmányi és szabadidős programokat.
A foglalkozások szükségességét, eredményességét alátámasztja 8. évfo-
lyamos tanulóink sikeres középiskola választása. A 34 ballagó diákból 25 
főt az első helyen megjelölt középfokú intézménybe vettek fel. 
Alsó tagozaton napközis foglalkozást biztosítunk. Felső tagozaton 2 ta-
nulószobai csoportban tartunk tanórákat, melyben külön csoportot alkot 
az 5. osztály, így segítve az alsó- és a felső tagozat közötti átmenetet. 
„Örökös Ökoiskola” -ként hangsúlyt helyezünk a környezet, a természeti 
értékek védelmére.
Terveink szerint megtartjuk saját szervezésű versenyeinket, várjuk a tan-
kerület iskoláit. BE-JÓ Táncegyüttesünk az iskola és a város életében is 
meghatározó szerepet tölt be. Tájékoztattuk érintett tanulóink szüleit a 
COVID 19 elleni oltás felvételének lehetőségéről. Külső személy az intéz-
ménybe védettségi igazolvánnyal léphet be.
Horvátzsidányi Tagiskola: Két összevont osztály működik, 34 tanulóval 
és 5 pedagógussal. A közismereti tárgyak és a horvát nemzetiségi nyelv 
tanítása évfolyamonkénti bontásban történik. Az iskolában horvát nemze-
tiségi nyelvoktatás történik nemzetiségi programokkal.
Működik a partneriskolai kapcsolat a horvátországi Marija Gorica- i iskolával. 
A délutáni foglalkozásokat 2 napközis csoportban biztosítjuk.
Minden diáknak, szülőnek, pedagógusnak sikerekben, eredményekben 
gazdag, nyugodt tanévet kíván a Bersek József Általános Iskola. Az iskola 
életéről folyamatosan tájékozódni lehet a www.bersek.hu honlapon, vala-
mint a facebook oldalon.

Kovácsné Szabó Éva igazgató

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
Június végén kéthetes nyári napközis tábort szerveztünk, ahol a nyolc cso-
portból hat a Csodaszarvas élménytábor programjain vett részt. Sajnos a 
horvátországi táborunk a járvány miatt ismételten elmaradt.
Tanulóink létszáma idén is emelkedett. A tanévet 185 tanuló kezdte meg 
szeptember 1-jén, ebből 37 elsős kisdiák, akiket az iskola logóját ábrázoló 
kitűzővel és egy kis ajándékkal fogadtunk „tolnayssá” a tanévnyitó ünne-
pélyen. A nagy létszám miatt az első é vfolyamon osztálybontásra került 
sor. Mivel kevés tanteremmel rendelkezünk, a tánctermet kellett átala-
kítanunk ideiglenesen osztályteremmé. A tankerület dolgozik azon, hogy 
iskolánkat két új tanteremmel bővítse.
A tantestületben is történt változás. Másfél fővel emelkedett a létszáma. 
Két új tanítónő (Nagy Angyalka, Simon Marianna) és egy matematika-in-
formatika szakos tanár (Torda-Haramia Anikó) kezdte meg az új tanévet. 
Betöltetlen álláshelyünk nincs.
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A hagyományoknak megfelelően a tanórákon kívül délutáni foglalkozá-
sokat is biztosítunk a gyerekeknek: választható órákat, szakköröket, fel-
zárkóztató-fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokat, alsósoknak bol-
dogságórákat, beszélgető köröket. Nagy figyelmet fordítunk a 8. osztályos 
tanulóink középiskolai továbbtanulására. Mivel pályázat útján elnyertük az 
Ökoiskola címet, régi és új programokkal nagy hangsúlyt fogunk fektetni a 
gyerekek ezirányú szemléletének, magatartásának fejlesztésére.
A hagyományos Versvarázs versenyünk lezárását követően idén szeretnénk 
egy teljesen új vetélkedőt az útjára bocsátani, amelyre várjuk majd szere-
tettel a környező iskolák tanulóit.
A járvány miatt meghoztuk a szükséges védelmi intézkedéseket, változtat-
tunk a munkatervünkön is, melynek értelmében idén is elmarad a Tolnay 
Kupa, helyette tanulóink a Magyar Diáksport Napján vesznek részt.
Bízunk abban, hogy a tanév feladatait hagyományos módon, jelenléti ok-
tatással tudjuk lebonyolítani.
Szeptember 2-án 14 tanuló kapott védőoltást, így a 12 éven felüliek 
56%-a rendelkezik oltással. Az alkalmazottak 77 %-a kapott oltást.

Imre Julianna
intézményvezető

Jurisich Miklós Gimnázium
Új tanév, új kihívások. „A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium szellemisége 
és értékrendje változatlan és állandó. Ez pedig a mindig szem előtt tar-
tott Vörösmarty gondolat: Gyűjts, takaríts a nemzetnek s tudománynak 
egyenlőn.”  A fenti alapvetéssel kezdődött az igazgatói beszéd a gimnázi-
um 345. tanévének tanévnyitó ünnepélyén. 
Az elmúlt tanévben számos, rangos versenyen értek el helyezést diákjaink 
nem csak a tanulmányi, hanem a sport, a kultúra és a művészetek területén 
is. Mindezt annak ellenére, hogy a COVID-19 miatt kihirdetett veszélyhely-
zet ismét a digitális tanrendre kényszerítette a tanítás-tanulás folyamatát. 
Még a tanév lezárása előtt lezajlott a három végzős osztályunk érettségi 
vizsgája. Szóbeli feleletekre csak testnevelésből és angol nyelven elhangzó 
célnyelvi civilizációból került sor. 94 végzős diákunk tett sikeres rendes 
érettségi vizsgát. Idén újra volt lehetőség előrehozott vizsgát tenni, így 
vizsgázókhoz 34 alsóbb éves és 7 már korábban érettségizett volt tanu-
lónk csatlakozott. Ők kiegészítő illetve ismétlő érettségi vizsgát tettek.
Mindösszesen 512 tantárgyi vizsgát teljesítettek a jelöltek.
A továbbtanulásra jelentkező végzősök közül eddigi ismereteink szerint 
91% felvételt nyert az általa választott egyetemre, főiskolára vagy szak-
mai képzésre. Bízom további sikerükben és minden jót kívánok nekik! 
2021 szeptemberében 92 új diák kezdi meg tanulmányait gimnáziu-
munkban. Jelentős részük kollégista. 
Ez a tanév is különleges! A vírusveszély nem múlt el. Mindent megtettünk 
és a későbbiekben is megteszünk a veszély csökkentése érdekében. Alapo-
san fertőtlenített helyiségek várták a tanulókat, lépcsőzetesen irányítottuk 
a kollégiumba való beköltözést. A mostani információink alapján tanulóink 
65,5%-a, (közülük 35-en a tanév kezdés előtti utolsó napon) a tanárok-
nak pedig 95,5%-a megkapta a védőoltást.  
Tanulóinknak és kollégáimnak is sikeres tanévet kívánok!

Keszei Balázs

Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
Örömmel kezdtük meg tanévünket szeptember 1-jén. Új lehetőségeket 
látunk a 87 kilencedikes (21 gimnazista, 31 technikus és 35 szakképző 
iskolai) diák érkezésében, jöttek hozzánk új tanárkollégák. 
Második éve induló gimnáziumi osztályunkkal új tanulási utakat próbá-
lunk, alternatív értékelési módot használva, valamint évfolyamonként 
5-6 projektmódszerrel feldolgozandó interdiszciplináris témát kínálunk 
számukra. Technikusaink számára először lesz az idén ágazati alapvizsga 
10. osztály végén, szakképző iskolásaink közül az első fecskék már duális 
képzési partnereinknél végzik gyakorlatukat.

Az evangélikus templomban tartott tanévnyitó istentisztelet keretében 
Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész megáldotta az új tanulókat és beiktatta 
új tanárainkat. 
Mesterházy Balázs igazgató tanévnyitó beszédében az életünket meg-
határozó három szóról elmélkedett (kultúra/kultusz/kultivátor), amelyek 
ugyanabból a latin (colo) szótőből származnak, és más-más irányt jelölnek 
ki. Kifejtette, hogy mindhárom egyaránt fontos: a vízszintes irányú kultú-
rára való figyeléstől lehetünk jó iskola, a földre (lefelé) való tekintéstől le-
hetünk jó szakképző iskola, és a felfelé, az Égre való tekintéstől lehetünk 
jó evangélikus iskola.
Az idei tanévben nem készülünk hosszú lezárásokra a vírushelyzet miatt, 
tanáraink szinte teljes létszámban oltottak, diákjaink közül többen már 
korábban megkapták a vakcinát, az iskolán keresztül a tanév eleji oltási 
kampányban 17 diák kérte a védőoltást. 
Ha megérkezik a „negyedik hullám”, akkor betartjuk az érvényes szabá-
lyokat, digitális munkarendnél az iskolai szintű Google Classroom segítsé-
gével. Reméljük, hogy az idén legfeljebb néhány hétre kényszerülünk majd 
erre. A tavalyi hat hónap digitális oktatás hosszú volt!
A nyáron tovább fejlődött iskolánk tanszállója, a piaci alapú értékesítésben 
is részt vevő Harangtorony Szálló, ahová továbbra is várjuk a Kőszegre 
látogatókat, valamint iskolánk konyhájának menzáját is szívesen ajánljuk 
intézményen kívüli résztvevők számára is.

Mesterházy Balázs
igazgató

Kőszegi Lakásszövetkezet
adminisztrátort keres.

Önéletrajzot a következő email címre kérjük: 
epületkezeles2021@gmail.com



Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

 
 

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

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

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

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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„Fiatalok az idősekért”
A fenti címet, mondatot (Juniors for 
seniors) választotta központi témá-
jának az augusztus 26-a és 29-e 
között megrendezett Douzel(ACT)
age programsorozat. 
A találkozó első napján – pénteken 
– a központi helyszínnek kijelölt 
Evangélikus Gimnázium, Techni-
kum, Szakképző iskola és Kollé-
gium dísztermében tizenhárom 
nemzet, az Európai Unió és Kőszeg 
város zászlaja fogadta az érkező 
résztvevőket és vendégeket. A ra-
gyogó arcú fiatalokat a „házigaz-
da”, Mesterházy Balázs iskolaigaz-
gató, Básthy Béla polgármester és 
Mátrai István, a Kőszegi Testvér-
városi Egyesület elnöke üdvözölte, 

látta el a hétvégére szellemi útra-
valóval. A tematika azonkívül, hogy 
nagyon fontos kérdésköröket vetett 
fel, rendkívül szimpatikus: különö-
sen az idősebb korosztály számára. 
A téma – Fiatalok az idősekért – a 
legaktuálisabb generációs kérdése-
ket feszegette. 
Az előadások, konzultációk, a kis-
csoportos foglalkozások és a mű-
helymunka segítenek, segíthetnek 
egy olyan korosztályok közti kom-
munikáció széleskörű kialakulásá-
hoz, amely ellensúlyozhatja a sok 
esetben megtapasztalt véleményt, 
mely szerint az idősebb generáció (a 
„nyuggerek”) a társadalom felesle-
ges csoportját alkotják. A Ciprusról, 

Németországból, Lengyelországból, 
Ausztriából, Hollandiából, Dániából, 
Litvániából, Romániából, Szlovéniá-
ból, a Cseh Köztársaságból, Bulgá-
riából és Szlovákiából érkező fiatal 
és kevésbé fiatal résztvevők arcán 
is látszott, hogy ők is izgalmasnak, 
átgondolásra érdemesnek találják 
a választott témaköröket. Jelentős 
felismerés eredménye egy ilyen ta-
lálkozó, amely a „mai fiatalok” kez-
deményező nyitottságát dicséri, egy-
ben intő kezdeményezés is. Felhívja 

a figyelmet az idősek aktivitásának 
szükségességére, a kétoldalú nyitott-
ság fontosságára, de az élethosszig 
tartó tanulás szükségességére is.

Néhány a fontosabb kérdések kö-
zül: Mit szeretek/nem szeretek az 
idősekben/fiatalokban? Milyen 
hatással volt/van a pandémia a 
fiatalokra és az idősekre? Számos 
más kérdéskör mellett megvitatták 
az idősek és az informatika viszo-
nyát, és hogy mit nyújthatnak a 
fiatalok az időseknek és viszont. 
Tanulságos volt a „Jó gyakorlatok” 
bemutatása, hiszen minden város 
láthatott – a jól ismertek mellett – 
olyan módszereket, amelyek eddig 
ismeretlenek voltak, és a jövőben 
alkalmazhatóak lesznek.
A programban külön szerepet ka-
pott az új Testvérvárosi park bemu-
tatása, ahol a vitrinbe a vendégek 
saját városukra jellemző kis aján-
dékokat is elhelyeztek. Tanulságos 
volt a tanulmányút a Vasfüggöny 
múzeumhoz – a résztvevők zöme 
számára ez elképzelhetetlen volt. A 
városnézés, Meggie előadása és a 
Cirákulum koncert is gazdagította a 
Kőszegen töltött három napot.

Tóthárpád F.

A PLASMAVITA HEALTHCARE II GmbH
hamarosan megnyíló, modern ausztriai plazmaközpontjába 

Oberpullendorfba (Kőszegtől 12 km) 

ORVOS és
EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

munkatársakat keres. 
Teljes-, vagy akár részmunkaidőben is,

osztrák kollektív szerződés szerinti bérezéssel.

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi címen lehet:
Mehringer Róbert

Center Manager Oberpullendorf

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

Tel.: +43 664 4003228
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Házavató
Nemescsó: Szeptember 4-én fa-
lunapot tartottunk, és átadtuk – a 
Magyar Falu Program támogatás-
ból készült – az Egyesületi Házat. 
Ott az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
és a Tézsula Hagyományőrző Egye-
sület is kialakított egy-egy közös-
ségi teret.
Mayer Tiborné elmondta, hogy 
sokan dolgoztak azért, hogy elké-
szüljön a felújítás, és megköszönte 
mindenki segítségét. Cél volt, hogy 
legyen lehetőség a régi ételek elké-
szítésére, bemutatására, többféle 
közösségi programra. Az épületet 
megáldotta Kalincsák Balázs evan-

gélikus lelkész és Bokor Zoltán atya.
A megnyitón Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő úr köszöntötte 
a vendégeket. Szerdahelyi-Bánó 
Irén polgármester kiemelte a falu 
összetartó erejét, amely folyama-
tosan megmutatkozik a segítség-
nyújtásban, a közterületek rend-
betételében. Ismertette az elnyert 
pályázatokat. Hangsúlyozta, hogy 
a kitűzött célok megvalósítása ér-
dekében még sokat kell tennünk, 
mert csak így sikerülhet. Ehhez sok 
erőt, derűt, jó egészséget kívánt.
A színvonalas kulturális műsorokat 
köszönjük a fellépőknek: Tézsula 
Nótakör, Incifinci gyermekfoglal-
koztató, Répce Parti Country ze-
nekar, Galaxy RRC Akrobatikus 

Rock and Roll, Kutya bemutató a 
Nemescsói Felelős Kutyabarátok 
Egyesülete, Flórián Tűzoltó Férfikar 
Kőszegszerdahely, Nagy Jonathán 
és a Ciao bulizenekar.
A gyermekeknek volt légvár, arc 
és csillámfestés. ötféle étel közül 
választhattak a vendégek; Horváth 
Sándor és Horváthné Nagy Viktória 
csülkös babgulyást, Mayer Tibor és 
Papp Dominik halászlét, Fatalin 
Miklós és Fatalin Martin vadpörköl-
tet, Döbrösi Csaba csirkepaprikást, 
Hock-Sirson Szilárd és Hock-Sirson 
Richárd pincepörköltet készített, 
a nokedlit Hock-Sirson Andrásné, 
Szalmer Istvánné és Mayer Tiborné 
készítette. Köszönet a munkájukért!
Kiemelten köszönetemet fejezem 

ki minden közreműködőnek, akik 
munkájukkal, felajánlásaikkal még 
színvonalasabbá tették az ese-
ményt!
Pálya megnyitó: A Felelős Ku-
tyabarátok Szabadidő és Sport 
Egyesülete Nemescsó 2020-ban 
alakult. A falu határában lévő fo-
cipályán már egy éve dolgoznak az 
egyesületi tagok, Pap István elnök 
vezényletével. Szeptember 19-én 
megnyílik a pálya minden érdek-
lődő számára és bárki betekin-
tést nyerhet az egyesület életébe, 
megtekintheti a kialakított akadály 
pályákat. Sok szeretettel várjuk az 
érdeklődőket szeptember 19-én, 
vasárnap 15.00 órára.

Szerdahelyi-Bánó Irén

Cák: „Már megint egy rendez-
vény”– mondják a helybeliek, és 
ezek az elismerés és a várakozás 
szavai.
Augusztus 20-án, Nemzeti ün-
nepünk alkalmából megnyitottuk 
Paukovics Józsefné Mandala-kiállí-
tását. Átadtuk Fehér Csabáné, Tóth 
Imréné és Geröly Roland részére a 
„Cákért Cákiaknak” elismeréseket 
az ünnepi műsor során. A Zenés 
Nyári Estét koncerttel zártuk, ame-
lyet a Kőszeghegyaljai identitás – 
megyei kohézió című TOP-os pro-
jekt keretében valósítottunk meg. 
Az új kenyér ünnepéhez kapcsolód-
va sikeres házikenyérsütő-versenyt 
tartottunk. 

Augusztus 21-én, a Falunapon Ágh 
Péter országgyűlési képviselő be-
szélt a faluban történt fejlesztések-
ről. Ennek eredményeként meg-
újult a Közösségi Ház, a Pincesor, 
megépült a sportpark, ezen felül 
kapott az egyházközség támoga-
tást a templom felújítására, vala-
mint az önkormányzat útfelújításra.
Délidőben a szépkorúakat vártuk 
ebédre, amit zenés-táncos műsor 
követett. közönség elé lépett retró 
slágerokkal Karda Bea. A cákiak 
meglepetés műsort adtak elő, a bál 
hajnalig tartott.
Szeptember 3-án a „Cáki gyöngy-
szemek” című helyi értékekről szóló 
kiadvány népszerűsítésére rende-

zett projektzáró rendezvényünket 
tartottuk meg „Mint gyöngyszemek 
a kalárison” címmel az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
támogatásából.
A műsor keretében összegyűjtöttük 
a Vas megyei néptánc és népze-
ne hagyomány gyöngyszemeit a 

lukácsházi Derű Néptáncegyüt-
tes, a Gencsapáti Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes és a kőszegi Haj-
nalcsillag Néptáncegyüttes előadá-
sában.
„A hagyomány nem a hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása” mottó 
jegyében mutattak be a cáki anyu-
kák és kislányaik népi játékokat a 
közönségnek. A rendezvény szín-
foltja volt a kovászos kenyérsütő 
workshop Horváth Flóra előadá-
sában. 
Október 23 – 24-én megrendezzük 
a Cáki Gesztenyés Hétvégét, a ha-
gyományoknak megfelelően csalá-
dias hangulatban.

Fehér Csabáné, Tóth Szabolcs 

Kulturális hétvégék

Harangok látványa
Gyöngyösfalu: A falu jelképének 
számító Szent Márton-templom 
toronyának felújításához szüksé-
ges árajánlatkérő dokumentáció el-
készült. Sajnos a folyamatos építő-
ipari anyagok drágulása miatt, nem 
lehet várni a projekt indulásával. A 
templomtorony szeptember 18-
19-én látogatható lesz. Az önkor-
mányzat  dolgozói egy esős napon 
kitakarították a tornyot. A látogatás 
élményt ad egyrészt a kilátás miatt, 
másrészt a harangok látványa alig 
pótolható élmény.
Október 10-én lesz Porpáczy József 
Esperes Úr búcsúztatása misével 
egybekötve.  Mise után el lehet kö-

szönni  az atyától, igaz Ő nem hagy 
itt minket, mindig itt lesz köztünk,  
és rendezvényeinken is szeretettel 
fogadjuk.
Az augusztus hónapot nyárzáró-
val  búcsúztattuk, az időjárás nem 
kedvezett, de a túrázni vágyókat 
nem rettentette el. A pincegazdák, 
Gerőly József, Tar Péter, Tóth Emil 
és Tóth Noémi helyi borokkal és 
finomságokkal várták a túrázókat. 
Köszönöm az együttműködést és az 
önzetlen munkát! Az estét a Hold-
fényliget nagysátra alatt zenével 
zártuk, előtte bemutattuk Gyön-
gyösfalu Gyöngyszemeit. Azokat 
az értékeket, amelyet a lakosság 

értékesnek tart. A programhoz tar-
tozó tánchoz a finom sültkolbászt 
Debreceni Zsolt biztosította. Hálás 
köszönet!
Szeptember 18-án megtartjuk a 
Szüreti felvonulást, mindenkit szer-
tettel várunk a tornacsarnokhoz.
Sajnos mindig elromlik valami, 
utoljára a kistraktor. Köszönöm 
a javítást B. Dánielnek, aki tár-
sadalmi munkában  végezte el a 
javítást.
A Hunyadi utca árokhelyreállítása 
megtörtént,  a munkát tovább foly-
tatjuk, van még mit csinálni!
Az M 87-es nyomvonalának terv-
dokumentációjának megtekintése 
a Gyöngyösfalu honlap dokumen-
tumai között lehetséges.

Tóth Árpád

Megjelenés 
Kedves Olvasó! A következő 
lapszám október 18-án jelenik 
meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a 2. oldal alján 
megadott elérhetőségeken szí-
veskedjenek megtenni! 
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Brigovich Lajos
Ólmod: Ágh Péter elmondta: Ól-
modon is a közös munkánk révén 
több fejlesztés valósulhatott meg, 
ezúttal a felújított galéria készült el. 
Dumovits atyának a kitüntetéséhez 
személyesen is gratulált a képvi-
selő. Majd hangsúlyozta, hogy az 
útfejlesztések a jövőben is folyta-
tódnak, a Klastrom utca következik. 
Kondérokban főzték az estebédet, 
közben a gyerekek élvezték az 
ugrálóvár örömeit, Tündi az arcfes-

tésekkel alaposan el volt foglalva.  
Ünnepélyesen megáldott Alkotó-
ház Galériájában helyet kapott az 
állandó kiállítás mellett a  horvát 
festőművészek két éve itt hagyott 
alkotásai is. Kiváló érték Brigovich 
Lajos olajfestménye az ólmodi 
pincékről. Az avatás után estebéd 
következett, mindezt kultúrműsor 
követte. Az énekkel telített bál 
18.00 órától kezdődött és hajnalig 
tartott.

IX. Malacfesztivál
Pusztacsó: A IX. Malacfesztivál 
volt az idei, amely a Magyar Falu 
Program által kiírt pályázat (FCA-
KP-1-2020/4-000410)  révén va-
lósulhatott meg, amelyre kétmillió 
Ft-ot nyert a Pusztacsóért Egyesület. 
A péntek este a tábortűznél szalon-
nasütéssel és nyáresti beszélgeté-
sekkel telt el, a falu apraja és nagy-
ja a Gencsapáti Boglya Népzenei 

Együttessel táncolhatott.
A szombati napon a megnyitót 
követően Ágh Péter országgyűlési 
képviselő köszöntötte a megjelen-
teket. Jó példaként hangsúlyoz-
ta, hogy egy ilyen kis település is 
milyen sokra képes az összefogás 
ereje által. Mindezt bizonyítja, hogy 
két év alatt közel 50 millió forintot 
nyert el a falu a pályázatokon.

Három díj is átadásra került:  
Porpáczy József esperes és Szár-
nyas János vállalkozó Pusztacsó 
Díszpolgára elismerést vehette át 
Kollarits Kornél polgármestertől. 
Haszon György korábbi képvise-
lő megkapta Pusztacsó Községért 
kitüntetést. Kollarits Kornél pol-
gármester elköszönt Geröly Krisz-
tinától, aki 18 évig látta el a falu-
gondnoki szolgálatot. 
Tíz csapat sütötte a malacokat, 
mindenki a saját ízlése szerint. A 

gyerekeket Ribizli bohóc és az Isz-
kiri zenekar szórakoztatta, termé-
szetesen az ugrálóvár és a habparty 
sem maradhatott el, amelyen nagy 
örömmel vettek részt a gyerekek.
A felnőtteket az Orfeum vándorszín-
ház operett előadása, az Ungaresca 
táncegyüttes műsora szórakoztatta. 
Az estét pedig Rostás Szabika és a 
Varnyú Country Együttes indította 
el, majd hajnalig táncolhatott min-
denki a Dancing Duóval.

Molnár-Maráz Anett

Lukácsháza
Megyei fogathajtó bajnokság. 
A SCHOTT Lukácsháza SE lovas 
szakosztályának képviseletében 3 
fogat versenyzett (Komálovics Ottó, 
Bíró Attila, Nagy Róbert) a kettes 
fogathajtók amatőr „C” kategóriás 
2021. évi megyei versenysoroza-
tában. Augustus 21-én Komálovics 
Ottó a Vas megyei bajnokság 2. 
helyén végzett és jogot szerzett az 
október 26-án Hortobágyon rende-
zendő  országos versenyre. 
Új kenyér napi piknik. Augusz-
tus 20-án a Csömötei szőlőhegyen 
tartották együtt a főzőversennyel, 
amelyen 11 települési közösség 
vett részt. A nyertes csapatokat 
díjazták. Virág János polgármes-
ter ünnepi gondolatai után Bo-
kor Zoltán plébános megáldotta 
a Csejtei Péter képviselő által 
készített lukácsházi kemencében 
sült „Új kenyeret”. A vendéglátást 
a Borbarát Hölgyek Egyesülete és 
az önkormányzat biztosította. A 
gyerekek foglalkozásokon vehettek 
részt, a zenét Kocsis Attila és Albert 
Tamás szolgáltatta.
Gyász. A Lukácsházi Közösségi 

Ház igazgatója és a Gyöngyösmenti 
Nonprofit Kft. ügyvezetője Molnár 
Károly augusztus 19-én váratlanul 
elhunyt. Augusztus 31-én búcsúz-
tatták, Lukácsháza Község Önkor-
mányzata saját halottjának tekin-
tette. Emlékét megőrizzük!
Augusztus végén elhunyt Csonka 
Imréné az egykori Gyöngyösfalui 
Általános Művelődési Központ és 
a Dr. Tolnay Sándor Általános Isko-
la volt igazgatónője. Búcsúztatása 
a herényi arborétumban történt 
szeptember 10-én. Emlékét meg-
őrizzük.
SCHOTT Lukácsháza SE 2020-
ban volt 60 éves. A pótszületésna-
pon 2021. szeptember 10-11-én 
tartották, villanyfényes öregfiúk 
kispályás labdarúgó tornával, fu-
tóversennyel színesítve. Az SE 60 
évét kiállításon szemléltették. 
Szüreti felvonulás. Szeptember 
18-án Gyöngyösfaluból indulva, 
majd Lukácsháza utcáit érintve 
vissza Gyöngyösfaluba útvonalon 
rendezik a Szüreti felvonulást. A 
két település adott pontjain műsor- 
és a civil- és lakóközösségek ven-
déglátása várja az érdeklődőket. 
A szüreti bált Gyöngyösfaluban a 
tornaterem előtti téren tartják meg.

Bölcsőde
Lukácsháza: Szeptember 3-án 
tartották a Lukácsházi Gyöngyház 
Óvoda, Bölcsőde és Konyha egy 
újabb fejlesztésének az átadását. 
Virág János visszaidézte a 2014-es 
esztendőt, amikor Ágh Péter az új 
óvoda alapkő letételénél mondta: 
„a jövő elkezdődött Lukácshá-
zán”. Azóta négy nagyobb – a 
környező falvakat is szolgáló – be-
ruházást adtak át. Ezúttal a böl-
csőde második csoportszobáját. A 
105 millió Ft TOP-os támogatásból 
– az önkormányzat önrésze nél-
kül – megépült még a kiszolgáló 

melléképület, napelemek adják az 
bölcsőde villamosenergia ellátását, 
nagy felületen színes gumiszőnyeg 
borítja az udvart, sok játékot kap-
tak a gyerekek. Mert, amint több-
ször is elhangzott, a gyermek a 
legfontosabb. Dr. Kondora Bálint 
a megyei önkormányzat alelnö-
ke ígéretet tett a gyermekvállalás 
előtt lévőknek, ha lesz igény, bő-
vítik a bölcsődét. Ágh Péter ösz-
szegezte, hogy az elmúlt években 
Lukácsházára több százmillió Ft 
érkezett a közös munka eredmé-
nyeként. További közös munka 
révén ennek a kormányzati támo-
gatásnak a folytatása a cél.

KZ 

VI
D

ÉK



 

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

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

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!

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

Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás! 
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Győr-Moson-Sopron Megyei 
ALPOKALJA

SZOCIÁLIS KÖZPONT
pályázatot hirdet

PERESZNYE telephelyre (9734 
Peresznye, Erdősor 1.): 

• segítő támogatott lakha-
tásba, (szociális gondozó és ápoló, 
ápoló, segédgondozó)

• szociális/terápiás munka-
társ (Gyógypedagógus vagy szoci-
álpedagógus végzettséggel)

• takarító 

ZSIRA telephelyre (9476 Zsira, 
Rákóczi Ferenc utca 12.): 

• műszaki munkatárs/villany-
szerelő/ 

munkakörök betöltésére.

Jelentkezni lehet a 
titkarsagzsira@gymsaszk.hu 
e-mail címen, illetve hétfőtől 

csütörtökig 8:00-16:00,
pénteken 8:00-13:30 között a 
+70-396-2818 telefonszámon.

Részletes információk elérhetőek a 
kozigallas.gov.hu honlapon.

Vasfüggöny

Joachim (1931-2021)

Támogatta az alapítványt
Szomorúan értesültünk arról, hogy Kőszegen 
július 20-án eltávozott közülünk osztrák bará-
tunk, Joachim Grossauer. Városunk közkedvelt 
lakója volt, bohém természetéből adódóan, 
mindenkihez volt egy kedves szava. Feleségével, 
Brigittével, nyugállományba vonulásuk után, 13 

évvel ezelőtt köl-
töztek Kőszegre. 
Bécs közelében 
lévő Kronberghof 
szálloda, étterem 
és lovarda tulaj-
donosai voltak.  
Szoros barát-
ságot ápoltunk 
velük a kezdetek 
óta, sok közös 
programmal.
Joachim jó dön-
tésként értékelte, 

hogy nyugdíjas éveikre Kőszeget választották, 
ahol otthonra találtak. Aktívan részt vettek a vá-
ros életében, önzetlenül és nagyvonalúan támo-
gatták a Kőszegi Beteg Gyermekekért – Myrtill 
Alapítványt. Számos összejövetelen kérték, hogy 
a nekik szánt ajándékok helyett, a beteg gyer-
mekeknek adakozzunk. Joachim halála előtti 
kívánsága volt, hogy a temetésére szánt koszo-
rúk helyett az alapítvány támogatása történjen. 
Lilienfeldben, a kolostor Bazilikájában tartott 
gyászmisén és a temetésen a baráti kör, az isme-
rősök búcsúztak tőle. Teljesítették kívánságát. 
2021. szeptemberig 2000 Euro gyűlt össze, 
amely a kőszegi beteg gyermekeket szolgálja. 
Kedves Joachim! Fájó Szívvel búcsúzunk Tőled 
minden barátod nevében! 

Gráf Györgyi és Soskó András

A Hörmann-forrás őrzi Hörmann Mihály emlé-
két, aki 1621. május 27-én „egy forrás előtt 
megnyúzatott”, miután a császári csapatok el-
fogták. A 713 méter magasságban lévő forrás 
vizét itták azok a sorkatonák, akik a vasfüggöny 
vonalán őrizték a határt. A Trianoni Diktátum ál-
tal a Hétforrás és a Hörmann-forrás között lévő 
éles határ egy részét 11 583 méter hosszban a 
Hörmann-forrásnál lévő határőr őrs sorkatonái 
őrizték a vasfüggöny időszakában. Ehhez a te-
rülethez 9800 méter hosszú elektromos jelző-
rendszerrel felszerelt határszakasz tartozott, 40 
db őrizeti szektorra lebontva.
Erről beszélt Lábadi Zoltán egykori őrsparancs-
nok, főhadnagy augusztus 28-án a Hörmann-
forrásnál lévő laktanya mellett, amikor emlék-
táblát helyeztek el a katonatársakkal. Együtt 

leplezték le Tóth Tiborral, a Hörmann Határőr-
őrs utolsó parancsnokával. Az őrs 1947 – 1990 
között funkcionált, majd a következő egy-két 
évben a katonák őrizték az objektumot, aztán 
elindult az épületen az enyészet.
A jelenleg Dunaújvárosban élő Lábadi Zoltán 
1982-86 között volt a Hörmann-forrásnál őrs-
parancsnok, a feladatokat a kőszegi Gönczi Mi-
hálytól () vette át. 
– Hogyan épült fel a szolgálati rendszer?
– Az én időmben három hivatásos tiszt volt, a 
parancsnok, a politikai helyettes és az őrsellátó, 
és mintegy 50-52 fő sorkatona – mondta Lábadi 
Zoltán. – Ők minden nap nyolc órában ellenőriz-
ték a határt. Minden évben volt egy-két határ-
sértő elfogás, túl nagy mozgás ott, fenn a hegyes 
területen nem volt, inkább az alsóbb területeken 
voltak határátlépési próbálkozások. Napi átlag-
ban 3 – 4 riadójelzés érkezett, elsődlegesen ősz-
szel, amikor elkezdődött az őzek násztánca, de 
egész évben mentek a határsávra a vaddisznók 
és más állatok is, és jelzést adott az elektromos 
rendszer. A katonákat a riadók nagyon leterhel-
ték, amit fokozott a szélsőséges időjárás. Az ősz 
korán érkezett, a tél sok hóval, a kidőlt fák mel-
lett nem volt egyszerű a közlekedés. Amikor én 
odakerültem, ló már nem volt, a katonák gyalog 
közlekedtek, a távolabbi pontokra kivitte őket 
– a komoly akadályok leküzdésére is alkalmas 

– UAZ-terepjáró. Az elektromos jelzőrendszer 
mellett volt egy út, ahol teherautóval is lehetett 
közlekedni, és ott volt kisnyomsáv, amelyen a 
határátlépési nyomokat lehetett ellenőrizni. Ezt a 
velemiek, a környéken élő civilek kapálták, tisztí-
tották a nyiladékokat pénzért.
– A táblaavató megtartása érdekében ezért 
vették fel a kapcsolatot a velemiekkel?
– Több egykori katonatársam él Velemben vagy 
környéken, mert ottani lányt vettek feleségül. 
Négy éve alakítottunk egy netes csoportot, 
mostanra már több mint százan vagyunk. Azt 
határoztuk el, hogy minden évben, augusztus 
utolsó hétvégéjén találkozunk az egykori őrsnél. 
Tavalyra terveztük, de csak idén tudtuk elhelyez-
ni az emléktáblát.
– Hogyan történt egykoron a katonák, az őrs 
ellátása?
– Az őrs mellett volt két db iker családi ház, ott 
laktak a tisztek. Az élelmiszer raktárunkat havon-
ta töltöttük fel, de naponta lejött a városba az 
UAZ-autó, hozta és vitte a tisztek családtagjait 
dolgozni, vagy a gyerekeket iskolába, így a ke-
nyeret, húst felhozták az őrsre. Tartottunk disznó-
kat, egyet-kettőt havonta levágtunk, feldolgoz-
tuk. A katonák erős fizikai igénybe vétele miatt jó 
ellátást kaptak, hiszen szolgálatonként hegyen-
völgyön át tíz km-t is gyalogoltak, és mindig 
ketten. Az őrjáratuk kezdetét fél órával korábban 
tudták meg. Nálam nem volt olyan, hogy katona 
szökni akart, de valamikor a 80-es évek elején a 
Hétforrásnál történt ilyen. A katonák egy kisebb 
családi közösséget alkottak, a tiszteknek figyelni 
kellett sok mindenre, arra is, kit és mikor hagyott 
el a barátnője. Azt tudni kell, hogy a katonák AK-
47 fegyverrel, három tár, 90 db lőszerrel indultak 
szolgálatba. A parancsnoki időszakom alatt fegy-
verhasználat nem történt.

Kámán Z.
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Dr. Perger Gyula plébános
„Ha bármi olyan nehézségetek, problémátok van...”

Papságom húsz évében renge-
teg jó emberrel találkoztam. 
Sok emberséget, a hit világa felé 
való nyitottságot, hazánk iránti 
felelősségérzetet és tenni akarást 
tapasztaltam meg.
Egy történet szerint egyszer egy 
vándor közeledett egy város felé. 
Hatalmas kőfejtőn keresztül vitt 
az útja. Rengetegen dolgoztak 
ott, izzadtan, keserűen, kőporral 
teli arccal. A vándor odament az 
egyikükhöz, és megkérdezte tőle: 
’Mit csinálsz?’ Az mérgesen felelte: 
’Nem látod? Követ török.’ A ván-
dor továbbment, és egy másikat 
is megkérdezett: ’Mit csinálsz?’ Az 
ezt mondta: ’Pénzt keresek, hogy 
eltartsam a családomat.’ Végre a 
vándor meglátott egy embert, aki 
sugárzó arccal, szemmel láthatóan 
örömmel dolgozott. Őt is megkér-
dezte: ’Mit csinálsz?’ Az felegye-
nesedett, és csillogó szemekkel ezt 
felelte: ’Katedrálist építek.’
Mindannyian ugyanazt az életet 
éljük. Megszületünk, növekszünk, 
tanulunk, dolgozunk, megöreg-
szünk, aztán meghalunk, de van-
nak emberek, akik ezt az utat még-
is másképpen járják végig. Csillogó 
szemekkel. Akik nem csak követ 
törnek, nem csak pénzt keresnek. 
Akik tudják azt, hogy egy hatalmas 
gyönyörű tervnek, Isten szeretet-
tervének, egy hatalmas katedrális 
építésének részesei. 
Szeretnék tenni azért, hogy mi-
nél több csillogó szemű, öröm-
mel teli ember éljen itt továbbra 
is Kőszegen. Meggyőződésem, 
hogy ez a világ szeretetből lett, 
és az ember arra született, hogy 
megtanuljon szeretni. Akkor lesz 
valaki boldog, ha sikerül odaadnia 
az életét, ha tud nagylelkűen, önfe-
ledten élni. Ebben szeretném én is 
segíteni, megerősíteni az itt élőket. 
Nagy szeretettel hívlak benneteket, 
hogy bátran lépjünk kapcsolat-
ba necsak a vasárnapi szentmisék 
keretében, hanem közösségekben 
is merjünk gondolkodni az egyház-
község keretein belül. Bátran me-
rítsetek az Élet Forrásából, a Terem-
tő által nekünk felkínált békéből, 
áldásból, kegyelemből, amit  Egy-

házunk törékeny cserépedényben, 
sokszor gyarló és tökéletlen módon, 
de mégis hordoz és ajándékoz min-
den nyitott szívű embernek.
Ha bármi olyan nehézségetek, 
problémátok van, vagy a szeret-
teiteknek, amely miatt örülnétek 
annak, ha a szentmise keretében 
imádkoznánk erre a szándékra, 
kérem, hogy írjátok le, és az 
imakérését hozzátok el egy zárt 
borítékba a Jézus Szíve templom-
ba és a Mária oltár elé kihelyezett 
kosárba tegyétek be vagy a plébá-
nia postaládájába juttassátok el, 
ráírva a borítékra, hogy imaszán-
dék. Ezeket a leveleket én bontom 
fel és a szentmise szándákaiba bele 
foglalom őket a fatimai szentmisék 
keretében, minden hónap 13-án.
Ha gyermekeiteknek, unokái-
toknak keresztelője (vagy első-
áldozása, bérmálkozása) bármi 
okból elmaradt, bátran keresse-
tek, és segítek ezt utólag telje-
síteni. A keresztelőt semmilyen 
feltételhez nem kötöm, akár 
élettársi kapcsolatból, akár polgári 
házasságból, akár egyházi házas-
ság megkötéséből született a gyer-
mek, bátran jelentsétek be őket.  
Hiszem, hogy a kicsiny gyermek-
nek olyan kincset fogunk adni, 
amit csak Isten tud adni az ember-
nek, ami békével, erővel tölti el a 
szívét.  
Szeretném, ha már a működő egy-
házi közösségeink mellett, mint a 
házas csoportok, biblia kör, ifjúsági 
csoport újabb közösségek tudnának 
szerveződni, szeretném az induló 
katekumen csoporttal felajánlani 
a segítséget azoknak, akiknek 
bármilyen okból ki vagy elma-
radt valamely szentség felvétele 
(keresztség, bérmálás, bűnbo-
csánat szentsége, elsőáldozás). 
Szeretném, ha nyugdíjas cso-
port is szerveződne, akik időről 
időre találkoznának a Brenner Já-
nos Közösségi Házban. Szeretném, 
ha felnőttek számára is szerveződne 
egy csoport, akik hitükben tovább 
szeretnének elmélyülni, s az egyház 
tanítását még jobban szeretnék 
megismerni, mindennapjaikban 
megélni. Szeretném, ha a minist-

ránsok közé újabb gyerkőcök 
jönnének és minden hétvégi, 
vasárnapi és szombat előesti  
szentmisén is lenne ministráns 
szolgálat. A már szépen működő 
Rózsafüzér Társulatban, amely a 
plébániai közösség imádságos hát-
terét adja, szeretnénk és örülnénk 
annak, ha a meglévő tagok mellett, 
újabb tagokkal bővülhetne. Sze-
retném, ha a cserkészek közössége 
újra szilárd oszlopa lehetne a plé-
bániai közösségnek. Köszönöm az 
énekkarok igényes és szép énekét, 
felkészülést, kérem őket továbbra 
is, hogy mindannyiunk örömére, 
minél gyakrabban hallhassuk őket 
a szentmiséinken.
Fontos, hogy az egyházköz-
ségben mindenki a saját ta-
lentumát kamatoztatva, hoz-
zájárulna annak építéséhez. 
A plébániai közösség vezetője a 
mindenkori plébános, de fontos, 
hogy az Istentől kapott karizmá-
inkkal, talentumaikkal a hívek is 
kivegyék a részüket az imént fel-
sorolt feladatokból, ezért ha va-
laki szívesen vállalná az imént 
felsorolt csoportok vezetését, 
vagy szívesen segít a szerve-
zésben, vagy már tudja, hogy 
valamelyiknek csoportnak szí-
vesen tagja lenne, kérem ke-
ressen meg a hivatali órában. 
Kőszegi plébánosi szolgálatom 
idején arra törekszem, hogy Vele-
tek közösségben a város lelki 
megújulását segítsem. Európa 
és benne magyar hazánk is egy 
belső, spirituális válságtól, űrtől 
szenved. Egyre kevesebb házasság 
kötődik és egyre kevesebb gyer-
mek születik. Egyre több ember 
van, aki alig tud valamiért őszin-
tén lelkesedni, valaminek őrülni. 
Ennek a válságnak a legfőbb oka 
az, hogy a nyugati világban igen 
sokan elveszítették a kapcsolatot 
a Teremtővel, az Élet forrásával. 
Szeretnék mindent megtenni azért, 
hogy ehhez az élő Forráshoz, minél 
többeket odasegítsek. Szeretném 
segíteni a házastársakat, hogy 
szeretetben és hűségben éljék 
meg házasságukat, és bőke-
zűen mondjanak igent a gyer-

mekáldásra. Szeretném segíteni 
a fiatalokat, hogy felismerjék, hogy 
életük ajándék, amit arra kaptak, 
hogy megtanuljanak szeretni, 
megtanulják odaadni. Szeretnék 
társa és segítője lenni a hitokta-
tóknak, hogy a hit kincsének bátor 
és hiteles tanúi lehessenek a fiata-
lok előtt. Szeretném segíteni az 
idős testvéreket is abban, hogy 
családjuk és a világ számára a 
béke, az imádság, a bölcsesség 
forrásai legyenek. Köszöntöm a 
német ajkú és a horvát híveket is, 
legyenek továbbra is építő tagjai a 
közösségnek. Öröm számomra, ha 
a különböző felekezetek keresz-
tény közösségei között harmoni-
kus, testvéri, egymást gazdagító 
kapcsolatok vannak. Ezt a testvéri 
együttműködést, kapcsolatot sze-
retném építeni, erősíteni az evan-
gélikus és református testvéreink-
kel is. 
Szolgálatom kezdetén kérem a 
közélet, a tudomány és a kultúra 
világának minden képviselőjét itt 
a városban, hogy Szent II. János 
Pál szavai szerint:” Nyissuk meg a 
kapukat Krisztus előtt! A társada-
lom, a kultúra, a tudomány széles 
világának kapuit.”
A társadalomnak mindenekelőtt 
Őrá van szüksége. Kérem a közélet, 
a kultúra és a tudomány minden 
képviselőjét és művelőjét, hogy 
együtt építsük itt Kőszegen az 
emberi szívekben, a családok-
ban, a társadalmunkban egy a 
Teremtő szándéka, harmóniája 
szerinti világot!
Szolgálatomat a Szűzanya oltal-
mába, közbenjárásába ajánlom. 
Ahogyan Ő egész lényével igent 
mondott az Istenre, befogadta Őt a 
szívébe majd a méhébe, úgy tudjon 
az én életem is egyre inkább egy 
szüntelen igen lenni Istennek, és az 
emberekért!
Ehhez kérem a támogatáso-
tokat, imádságaitokat, mert 
a rám váró feladat, teher óri-
ási csak a Ti segítségetekkel 
tudom vállalni és hordozni! 
S egyben kérem türelmeteket is, 
mert a várost, s az itt kialakult ha-
gyományokat meg kell ismernem, 
s ehhez időre van szükségem. S, ne 
feledjétek az örök igazságot, ha a 
Pásztor és a nyáj egyet akar, akkor 
azon az Isten áldása van! Így le-
gyen Kőszegen is!
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Lelkészkonferencia
A szolgálatra való erőgyűjtés mel-
lett a közösségi élményre helyezték 
a hangsúlyt a Nyugati (Dunán-
túli) Evangélikus Egyházkerület 
munkaévkezdő lelkészkonferenci-
ájának szervezői. Az augusztus 23. 
és 25. között tartott találkozó hely-
színe volt: a K őszegi Evangélikus 
Középiskola, a Harangtorony Szál-
ló, az egyházközség temploma és 
gyülekezeti terme adta.

„A megrepedt nádszálat nem töri 
össze, a füstölgő mécsest nem oltja 
ki…” (Ézs 42,3) Ez az ige adta a 
konferencia mottóját, erre a témára 
épültek az áhítatok, a bibliatanul-
mány, melyet Réz-Nagy Zoltán, az 
Evangélikus Hittudományi Egye-
tem lelkésze tartott. A konferencia 
másik előadója dr. Székely János 
szombathelyi megyés püspök volt, 
aki a római katolikus megújulás 

útjait ismertette meg a több mint 
nyolcvan jelenlévővel.
A KEGISZ tangazdaságában inter-
aktív foglalkozáson vettek részt a 
lelkészek, amely testüket-lelküket 
megmozgatta. Az elmúlt időszak 
tanulságait feldolgozó kiscsoportos 
beszélgetéseken túl kipróbálhatták 
magukat például szalmabála-gurí-
tó versenyen is.
A házigazdák, Baranyay Csaba és 
B. Rohn Erzsébet lelkészek, Mes-
terházy Balázs, a KEGISZ igaz-
gatója és Zsóri-Ments Orsolya 

iskolalelkész gazdag és változatos 
programot állítottak össze, amely-
ben helyet kapott városnézés, 
borkóstoló, hajnali csendséta és 
komolyzenei koncert is.
A záró istentiszteleten Szeme-
rei János püspök arról beszélt, 
hogy Istennek terve van velünk, 
és új utakat készít számunkra. A 
résztvevők az úrvacsorai közösség 
és a személyes áldás által élhették 
át Isten megújító hatalmát, erőt 
kapva az új munkaévre.

Adámi Mária

Reformátusok ünnepe
„Ha az Úr nem építi a házat, hiá-
ba fáradoznak annak építői!” (Zsolt 
126,1). 2021. augusztus 22-én 
ünnepelték a kőszegi reformátusok 
templomuk 25 éves fennállását! 
A Kőszegi Református Egyházköz-
ség 1933-ban alakult meg. Akkor 
az eszterháziaktól megvettek egy 
magtárat, akkor még Kert utcában 
(ma Táncsics Mihály utca). Ezt az 
épületet alakították át Oratórium-
má (imaterem). Évtizedekig hasz-

nálták a kis imaházat. A g yüleke-
zetben szolgáló lelkészek lejegyez-
ték, hogy mikor milyen felújításo-
kat hajtottak végre a kis imaházon, 
de az 1980-as évek végére már 
olyan állapotban volt az imaház, 
hogy nem lehetett felújítani. 
1990-es évek elején az egyház-
község Presbitériuma eldöntötte, 
hogy templomot fog építeni. Ala-
pítványt tettek, igei jelmondatot 
választottak: „Ha nem az Úr építi 

a házat, hiába fáradoznak annak 
építői!” (Zsolt 126,1) és nekiálltak 
pénzt gyűjteni, munkákat meg-
szervezni. Így indult a templom-
építés. 1993-1996 között meg-
épült a templom, és 1996-ban a 
millecentenárium évében felszen-
telték az épületet. 
A hálaadó istentiszteleten az igei 
üzenet a hit fontossága volt. Hit 
nélkül nem sikerül semmi sem, ha 
nem lett volna bizalom Istenben, 
a mindenség urában, akkor ez a 
templom nem épült volna fel. Is-
ten gondviselésében reménykedve 

kell továbbra is végeznünk gyüle-
kezeti szolgálatunkat! 
Szabadi István az Őrségi Refor-
mátus Egyházmegye esperesének 
köszöntését olvastuk fel. Esperes úr 
köszöntésében hangsúlyozta, hogy 
a templom az a hely, ahol az ember 
az Istennel rendszeresen találkozik, 
de a templom csak a benne össze-
gyülekezett hívek közösségétől lesz 
templommá. A templom funkciója 
az Ige hirdetése és meghallása 
helyszíne. Ennek a célnak őrizzük 
meg templomunkat. 

Donatin Tamás lelkész

Plébánia: A Műemlékvédelmi Hivatal engedélyével és a Püspöki Hi-
vatal teljeskörű anyagi támogatásával elkezdődött a Kőszegi Plébánia 
műemlék épületének felújítása. A felújítás időtartalma alatt a foga-
dóórák rendje módosul az alábbiak szerint: Kedd és Csütörtök: 16.00 
– 18.00 óra; Szerda és Péntek: 8.00 – 10.00 óra. 

Kőszegiek a zárómisén
Szeptember 12-én, vasárnap 
az Eucharisztikus Kongresszus 
zárómiséjét tartotta Ferenc pápa 
Budapesten a Hősök terén. Szom-
baton kora reggel indult el a nagy 
találkozásra egy kőszegi csoport, 
statisztika nincs arról, mennyien 
utaztak vonattal a Vas megyei cso-
porttal. A szombathelyi Székesegy-
ház egykori káplánja, Dr. Martos 

Levente Balázs a Központi Papne-
velő Intézet rektora kapta – a pápa 
kísérője, tolmácsa – a kitüntető le-
hetőséget. Mise előtt beszélt Ekler 
Luca paraolimpiai bajnok, hogy 
Istennel nőtt fel a hittel telitett 
családban. A kőszegiek részt vettek 
Dr. Erdő Péter bíboros szombat esti 
miséjén, majd a gyertyafényes kör-
meneten, amit a csoport szármára 

felemelő érzésként tol-
mácsolt Loyd Pradeep 
SVD atya. 
A lelki buzdítás a pápa 
miséjén erősödött, a hí-
vek serege csendesen 
fogadta be a szentatya 
szavait. Megmarad az 
emlékezetben, amikor a 
pápa 2 – 3 méterre ha-
ladt el előttük, megállt a 
közelükben és a kisgyer-
mekeknek áldást adott.
Maurer Péter az András-
sy úton, a pápamobilon 
érkező pápáról fotót is 
készített.
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Zarándokok
A magyarországi gradistyei hor-
vátok, a járványmentes években 
rendszeresen elzarándokolnak a 
vándor Szűzanya szobrához tisz-
telegni. Idén augusztus 14-én 
indultak Zillingtalba (Völgyfal-
va). A csoportban együtt halad-
tak a szentpéterfai, a csepregi, a 
horvátzsidányi és a kőszegi hor-
vátok. Ágfalvától, ahol átlépték a 
határt, mintegy huszonhárom kilo-
métert gyalogoltak az osztrák tele-
pülés templomáig. Rekkenő hőség 
kísérte az útjukat, de rendben beér-
tek a délután négy órakor kezdődő 
misére, ahol csatlakoztak hozzájuk 
a gradistyei egyesület szervezésé-
ben, három busszal érkező hívők. 
A szertartás után bőséges vendég-
látással fogadták a helyiek a meg-
fáradt zarándokokat. (A pandémia 
miatt a múlt esztendőben nem volt 
Mária-búcsú, a vándor Szűzanya 
egy évvel tovább maradt Völgyfal-
ván. A szobrot augusztus 29-én, 
Máriacellben adták át a következő 
településnek, Parndorfnak.)

Nem sok pihenő jutott a kőszegi 
csoportnak, hiszen másnap már 
háromnegyed hétkor indultak a 
szokásos rőtfalvi horvát búcsúra. 
Az Andalgó melletti gyalogúton 
haladtak. Kevés esőt is kaptak, de 
a tervezettnek megfelelően tudtak 
haladni, és érkeztek a fél kilenc 
órakor kezdődő szentmisére. Haza 
ugyancsak gyalog indultak. Az aga-
pé helyszíne a Kőszegi Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat klubja volt.

A szokásos máriacelli horvát bú-
csúra augusztus 29-ére ugyancsak 
elzarándokoltak a kőszegiek is. 
Augusztus 25-én másokkal kiegé-
szülve negyvenen indultak útnak. A 
kegytemplomnál csatlakoztak hoz-
zájuk a busszal érkező zarándoktár-
sak. A többségében fiatalokból álló 
csoport jól tudott haladni, inkább 
fáztak, mint hogy melegük lett vol-
na, és szerencséjük is volt, hiszen 
csak kevés eső nehezítette az útju-

kat. Némi nehézséget okozott, hogy 
az egyik szívességi szállás a romló 
járványügyi adatok miatt nem fo-
gadta őket, és kereskedelmi szállást 
kellett foglalniuk. Ez azonban na-
gyobb kényelmet, pihenést jelentett.
A máriacelli bevonulást harang-
zúgás jelezte, a szentmisét gyer-
tyás körmenet követte. A csoport 
buszokkal és személygépkocsikkal 
éjfél magasságában érkezett haza.

TáF. 

Angelica
Városunkban szerepelt az Angelica 
Leánykar. Augusztus 29-én a Jézus 
Szíve Plébániatemplom 11 órás 
szentmiséjén Kodály Zoltán Magyar 
miséjét énekelte a nagyhírű együt-
tes. A különleges alkalmat még 
felemelőbbé tette a Gráf Zsuzsanna 
által vezetett kórus szertartás utáni 
előadása. Különösen nagy hatással 
volt a hallgatóságra a felcsendülő 
Ave Maria és Kodály Esti dal című 
kórusműve. A csodás hangú éneke-
seket jól ismeri a kőszegi közönség, 
az igazi zenekedvelők még aznap 

újra találkoztak velük. Ritka zenei 
élményként – az Angelica Alapít-
vány rendezésében és a Kőszegi Vár-
színház támogatásával – 19 órától 
Giovanni Paisiello: Az énekmester 
című operáját is láthattuk és hall-
hattuk. Az est fellépői voltak Deák 

Andrea (szoprán), Molnár Anna 
(mezzoszoprán), Szenthelyi Krisztián 
(bariton). Közreműködött Farkasházi 
Dávid és az Angelica Leánykar. 
Művészeti vezető Gráf Zsuzsanna, 
Kőszeg város díszpolgára volt. Az 
előadást rendezte Geréb Zsófia.

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

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24. 
+36 30/286-1363
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Povelja se piše glagoljicom

Najmanji vitezi kiseške opsade
Po XIV. put organizirana programserija „Polu 
misec cijeli misec” je najveća kiseška historička 
igra, u koj su napadni dani ljetos od 6. do 8. au-
gustuša obdržani. Zanimljivi programi su čekali 
domaćine i goste. Strijanje iz pukšov iz Turma 
herojev, hisorički tanci, povorka u tradicionalni 
nošnja, kot i tamburaški sastav Koprive su za-
bavljali gledatelje. No 7. augustuša od 10 do 16 
uri dici su naprik dali tvrdjavu za „branjenje”. U 
vodenoj grabi postavljene štacije bile su pravi 
izazov za dicu do 14 ljet.Moglo se je šmuljati, 
puziti pod šatorskimi plahtami, ciljati na viseće,- 
iz krpov načinjene turske glave, praćkom pucat 
na stijenu tvrdjave, s vužem potegnut nabite 
vriće na most, u močvari na cigla hodit, boriti 

se na gredi s batinami/baticami, upoznati biljke 
po lišću, po duhi, razbijati orihe,... to sve, sve 
potribuje šikanost ruke, izdržljivost, pažljivost,- 
pak ne na zadnje i strpljivost augustuške vru-
ćine. No, već od sto „mladi junakov” je dostalo 
Jurišićevu potvrdu za „uspješnu borbu” na razni 
štacija.Na povelju su si dica sama napisala svoje  
ime glagoljicom i gusinjim perom. Jurišićev pe-
čat (potpišen bosančicom) je omogućio da si si 
dica i dar - pribadač gizdavo nosu za uspomenu 
ove historičke igre. Katica Schneider, podupira-
njem kiseške HS je od početka organizatorica i 
odgovornica ovih „7 dičjih probov”. Ljetos je isto 
zadovoljstvom mogla gledati kako su ov dan za-
uzeli trvdjavu dica, da navečer gledajući uživaju 
bitku odraslih na kiseškoj tvrdjavi. 

A legnagyobb történelmi programsorozat ren-
dezvényeit a Kőszegi Horvát Önkormányzat a 
kezdetektől támogatja. Az eseménysorozaton 
Schneider Katalin szervezésében a kezdetek-
től napjainkig a gyerek „Hétpróbán” adhat-
nak számot ügyességükről, „vitézi képessége-
ikről“, ezáltal tartalmassá, emlékezetessé téve 
számukra az „Ostromnapot“.

Marija Fülöp Huljev
Uspješno puzenje pod plahtom

Koljnofci u Jurišićevoj kancelariji:
Katica Schneider i dr. Franjo Payrits

Bár tavaly elmaradt, de ebben az évben 3. al-
kalommal rendezte meg a német önkormányzat 
Kőszegfalván a szilvalekvár főzést, amely kedves 
nyári hagyomány.
Augusztus végén a hétfő délután szilvamago-
zással kezdődött, majd a lassú tűzön fortyogott 
a finomság. Közösen keverték asszonyok, férfiak, 
és kb. 4 óra alatt el is készült a finom szilvalekvár.
Nagy örömmel fogadta minde nki az ajándék-
ba kapott üveg lekvárt. Éhes sem maradt sen-
ki, finom lángos mellett közös beszélgetéssel 
telt a délután, végül énekléssel zárult a nap. A 
kőszegfalvi kultúrház előtti kert benépesült idő-

sekkel, fiatalokkal, gyerekekkel is. Ezt a sikeres 
eseményt reméljük jövőre újra megismételhetjük.

Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnök

III. „Zweischnlegwa-Kochen”
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Sajtóközlemény

„Zöld városka” - Közösségi tervezés alapon kialakított kis léptékű közterületi zöld-felületi beavatkozások

2021. augusztus 10.

Kőszeg Város Önkormányzata 2020 évben pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram keretén belül a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-
szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című pályázati felhívásra. A Támogató, a Pénz-
ügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2020. október 05-én értesítette 
Kőszeg Város Önkormányzatát, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 azonosító számon regisztrált, „Zöld 
városka” - Közösségi tervezés alapon kialakított kis léptékű közterületi zöld-felületi beavatkozások című pá-
lyázatát 35.000.000, - Forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesítette. A 2020. július 30-án 
zárult projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

A „Zöld városka” projekt 5 db kőszegi közösségi használatú közterületet érintett, ahol kisebb kivitelezési, felújítási, park-
építési munkálatok valósultak meg. Kőszeg Város Önkormányzata a lakosság és a civil szervezetek javaslatait fi gyelem-
be véve döntött a projekt által érintett 5 helyszínről:

1. Testvérvárosi park, a Balog iskola előtti füves területen
Kőszeg városának számos külkapcsolata van különböző európai városokkal, melyek közül öttel testvérvárosi megállapo-
dás is köttetett. Ezen kapcsolatok fenntartásában, kialakításában oroszlánrészt vállal a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület, 
amely egyfajta „gazdája” lesz ennek a parknak, ugyanakkor a szomszédban található Béri Balog Ádám Általános Iskola 
és az Újvárosi Óvoda gyermekei számára is ismeretterjesztési célokra használható közösségi területté válik.
A kivitelezés eredményeként létrejöttek térköves és kavicsos sétautak, valamint kialakításra került egy pergola, közepén 
egy egyedi gúlával, mely információt nyújt Kőszeg testvérvárosi kapcsolatairól. Hulladékgyűjtők és 14 db pad is helyet 
kapott a parkban, továbbá 12 facsemetével – 8 db japán díszcseresznye, 4 db csüngő nyír -, számos cserjével és évelő 
növénnyel lett gazdagabb a terület.

2. Dreiszker park
A Dreiszker Szanatórium előtti park ideális találkozási pontja a generációknak, így ebben a pihenőparkban idősek és fi a-
talok egyaránt megtalálják a számukra érdekes kikapcsolódási programot. Az intézet lakóinak látogatása során a rokon-
ság, barátok a szabadban tudnak találkozni és közösségi tevékenységeket végezni; ezt szolgálja az újonnan kihelyezett 
5 db pad és 2 db sakk-asztal. A parkocskában az elöregedett fák, cserjék kivágása és a tereprendezés után 3 db kislevelű 
hárs facsemetével, számos cserjével és évelővel gazdagodott a terület.

3. Hármaspad, a Királyvölgyben
Olyan ikonikus találkozási, kiindulási pont, amit minden kőszegi ismer – innen lehet továbbmenni a Szulejmán kilátóhoz, 
az Óriás gesztenyefa emlékhelyhez és az Óház kilátóhoz is. Hogy méltó legyen régi nevéhez, ismét 3 pad várja a pihenni 
vágyókat: 1 db újonnan készített és 2 db felújított. Egy, a helyi sajátosságokat is bemutató interaktív ismertető tábla is 
készült, valamint egy szelídgesztenye fa és egy ehető madárberkenye fa is helyet kapott a területen.  

4. Tűzoltó kalandpark - Kórház u.
A nagy múltra visszatekintő kőszegi önkéntes tűzoltóság számára az utánpótlás nevelése elsődleges szempontú. Az új 
tűzoltólaktanya szomszédságában kialakításra került „gyakorlópálya/ kalandpark” azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek, 
családok nem csak szórakozhatnak, de olyan ügyességi feladatokat is végezhetnek, amivel kedvet kaphatnak egy, a 
közösség számára kiemelkedően fontos szervezetbe való belépéshez.
A telepített, tanúsítvánnyal rendelkező egyensúlyozó gerendák, bordásfal, mászófal, függeszkedő, szlalom és csőalagút 
közül minden korosztály megtalálja a számára megfelelő játékelemet.
A patak közelébe 2 db stég került, ahonnan a víz élővilágát tanulmányozhatják az érdeklődők. A kihelyezett 3 db piknik-
asztal is a kikapcsolódást szolgálja; a 3 db virágos kőris facsemete pedig várhatóan hamarosan árnyékot szolgáltat a 
területen.

5. Kiss János park, Kiss János altábornagy szobra a lakótelepen
Kőszegen kiemelkedően fontosak a katonai hagyományok. Ennek egyfajta reprezentációs területe lett a Kiss János la-
kótelepen, az altábornagy szobra körül kialakított park, mely közvetlenül a legforgalmasabb kőszegi buszmegálló mellett 
helyezkedik el, így közösségi, találkozási pontként is funkcionálhat. 
Tereprendezést követően megszépült a terület a kavicsos burkolattal, a 2 db kihelyezett paddal, az újonnan telepített 
cserjékkel, évelőkkel és a 3 db bogyós díszalma fával.

A projektről bővebb információt a www.koszeg.hu oldalon olvashatnak.
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ISKOLAVÁROS ÚJRATÖLTVE 
Tájékoztató nap a kulturális örökség alapú turizmusfejlesztésről Kőszeg és környékén

2021. szeptember 17. 

11.00 – 13.00 Kulturális örökség alapú turizmusfejlesztés – 
  tájékoztató a Local Flavours projektről
  Helyszín: Festetics-palota, Kőszeg, Chernel u. 10. 

13.30 – 16.30 Kulturális örökség alapú turizmusfejlesztés – 
  fórum
  Helyszín: Zwinger (Öregtorony), Kőszeg, Chernel u. 16. 

13.30 Regisztráció
14.00 Bemutatkozik az INTERREG Europe Local Flavours projekt 
14.10 Kőszeg és környéke – Akcióterv bemutatása

• 14.10 Iskolavárosi alkotópályázat diákok részére 
• 15.00 Kőszeg és környéke – Mentális terek vizsgálata a lakosság 
           bevonásával 
• 15.15 Chernel-séta az iASK és a Tourinform együttműködésével

15.30 Iskolavárosi kerekasztal beszélgetés 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
További információ: 94/200-548, mariann.szabo@iask.hu; maria.petkovits@iask.hu
vagy hajnalka.rezner@iask.hu

A kép forrása: Söptei Imre:
Kőszeg turizmusának története 1949-ig

hitelkiváltás * hitelezés * személyi kölcsön * ingatlan értékesítés
ingatlan értékbecslés

-Kiváltaná hiteleit?
-Havi hiteltörlesztései megterhelik?
-Váratlan kiadásokat finanszírozna?

-Személyi kölcsönt szeretne?
-Eladná ingatlanát?

-Vagy ingatlant vásárolna?

Teljeskörű, rugalmas szolgáltatásokkal várjuk jelentkezését!

„Gyorsan, diszkréten, rugalmasan!”

Racker Béla
ügyvezető

Telefon: +36 20 599 6520  *  E-mail:rackerbela@gmail.com
GRANITE
Real Estate Kft.

Miért fizetne többet, ha fizethet kevesebbet is?!
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Kőszegi SZÍV-HANG
Jótékonysági Koncert

egy új városi defibrillátor beszerzéséért
Kőszegi és Kőszeg környéki 
együttesek, kórusok polgári 
kezdeményezésű ingyenes 

és önkéntes
zenei-kulturális rendezvénye

A rendezvény alatt ingyenes 
vérnyomás- és vércukor-
mérésre van lehetőség.

Kőszeg, Fő tér
2021. október 3. vasárnap 14 órától

A rendezvényre a belépés ingyenes!
A defibrillátor-beszerzés jótékonysági céljára felajánlott önkéntes 

adományokat köszönettel és tisztelettel fogadjuk a
Segítő Kéz Alapítvány adománygyűjtő urnájában vagy számlaszámán: 

11747051-20008316-00000000
14.00 és 19.00 óra között civil művészeti egyesületek műsorait, 
újraélesztési- és mentési bemutatót láthatnak az érdeklődők.

13. Metrinwest Citycross
Kőszegen belvárosi mountainbike körverseny

2021. október 3. 11.00 óra
Időtartam: 60 perc
Pálya 1,8 km-es kör: Jurisics tér – 
Vár – várárok – Károly Róbert tér 
– Pék utca – Hegyalja utca – Rocco 
– Taverna – Chernel utca.
Előnevezés: szeptember 26-ig!!! 
Nevezni a következő módon lehet:
kkemtb@gmail.com címen.

Helyszíni nevezés korlátozott szám-
ban lehetséges. A pálya adottságai 
miatt a limitált létszám 100 fő.
A versenyt az időjárástól függetle-
nül megrendezzük!
A verseny idején útlezárásokra, for-
galomelterelésre kerül sor.

KKE AlpokCycles csapata

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete nevében szeretettel meghívjuk a 
Hankiss Archívum megnyitójára!

Program:
18.00-18.25 Köszöntőbeszédek

Miszlivetz Ferenc, Sümegi István, Nagy András, Zétényi Lili,
Hernádi Krisztina és Hernádi Ilona

18.25-18.40 Felolvasás Hankiss Elemér műveiből
(Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója)

18.40-19.00 Az épület megtekintése, az Archívum bemutatása

Programajánló
Szeptember 18.  Reneszánsz Tánc Nap – Jurisics Vár
Szeptember 28.  János vitéz – színházi előadás – Jurisics Vár
Szeptember 30.  17.00 Idősek és Zene Világnapja alkalmából 

ajándék operett est – lovagterem
Október 2.  Kőszegi Vonósok jubileumi koncertje – lovagterem
Október 4. 16.00-18.00 Állatok Világnapja a Chernel-kertben
Október 5.  Gyermekszínházi bérlet – Bognár Szilvia és ze-

nekara – lovagterem
Október 6.  Városi temető – Aradi Vértanúkra emlékezés
Október 9-10.  30+ – lovagterem
Október 16-17.  Orsolya-napi Vásár

Dumovits István atya
Nemzeti ünnepünk alkalmából, 
Áder János köztársasági elnök ál-
tal adományozott kitüntetéseket 
adott át augusztus 19-én Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes Bu-
dapesten a Karmelita kolostorban.                                                                                                               
Dumovits István, a Győri Egyház-
megye horvátzsidányi Keresztelő 
Szent János Római Katolikus Plé-
bániája, Und és Ólmod Plébániai 
Kormányzója, a Horvát Katolikus 
Ifjúság Vallási és Kulturális Egye-
sület elnöke a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetésben ré-
szesült. Az atya az elismerést kiér-
demelte félévszázados lelkipásztori 
szolgálata, a magyarországi horvát 
közösség nyelvének, illetve kul-
túrájának megőrzése és ápolása 

érdekében végzett tevékenysége 
alapján. Kitüntetéséhez gratulá-
lunk. Isteni gondviselés, híveinek 
szeretete kísérje további áldásos 
tevékenységét. 

Huljevné Fülöp Mária
Foto: Horváth Zita
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Álláshirdetés
A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kőszegi telephelyre 
TARGONCAVEZETŐ, TAKARÍTÓ és BETANÍTOTT MUNKÁS 
munkatársakat keres teljes, illetve részmunkaidőben. Je-
lentkezését várjuk telefonon a 0630/230-4113-as szá-
mon vagy a hr@kezmu.hu e-mail címen. Elsősorban meg-
változott munkaképességűek jelentkezését várjuk! 
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Kőszegi Szüret
Fúvószenekari Találkozó és

Kézműves Vásár

2021. szeptember 24 – 26.
SZEPTEMBER 24. péntek – Fő tér
17.30  első hordó bor csapra verése, a Város Bora eredményhirdetés 
 Kőszegi Ifjúsági Fúvószenekar
 Borbarát Hölgyek műsora – Hölgyek Bora átadás
FÚVÓS SZERENÁD: 
 19.00 Sárvár Város Koncertfúvószenekara
 20.00  Kőszeg Város Koncertfúvószenekara 
 21.00  Be-Jó Tűztánc

SZEPTEMBER 25. szombat
10.00 Vendégzenekarok zenés fogadása a Jézus Szíve-templom előtt
12.00  Jó ebédhez szól a fúvószene éttermek előtt 
Fő tér: 14.00  ATARU TAIKO – japán dobszínház
 15.30 Modern tánc bemutatók: Dance Jam, West Side TSE
 FÚVÓS SHOW:  17.00 Musikverein Pilgersdorf
  18.30  MOFÉM Fúvószenekar   

 20.00  Kőszeg Város Koncertfúvószenekara
Jurisics tér: FÚVÓS TÉRZENE  
 14.30 Szentgotthárd Város Fúvószenekara
 16.00 Csepreg Város Fúvószenekara
 17.30  Szombathely Város Fúvószenekara

SZEPTEMBER 26. vasárnap
Fő tér:  15.00  Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, Boldi és Bandája
  16.30  Biginél6kor
  18.30  KVARC
Jurisics tér: FÚVÓS TÉRZENE
 11.00 Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara
  14.30 Táplánszentkereszti Fúvószenekar
  16.00 Kapuvár  Város Fúvószenekara
A Fő téren és a Jurisics téren kézműves kirakodóvásár és a hegy levének 
kóstolói! Támogatók: Kőszeg Város Önkormányzata, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, NMI, és NKA Közművelődési Kollégiuma

Kőszeg Város Önkormányzata 7,5 
millió forintot nyert a TÉR-ZENE 
pályázaton, melyet a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház írt 
meg és bonyolítja. 
A klasszikus zene jótékony hatásait 
kutatások sora igazolja, ennek elle-
nére csak egy szűk réteghez jut el a 
hangversenytermekben felcsendülő 
zene varázsa. Ezen szeretett volna 
változtatni az EMMI kultúráért fele-
lős államtitkársága egy új, komoly-
zenei program létrehozásával, mely 
Fekete Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkár kezdeményezésére 2019. 
október 1-jén, a Zene Világnapján 
indult el. Ehhez 2020-ban csatlako-
zott a kőszegi Művelődési Központ 
és egy sikeres őszi programsoro-
zatot bonyolított le a Filharmónia 
Magyarország égisze alatt.
Idén kiírásra került a 2021/2022 évi 
Térzene Program, most Önkormány-
zatok számára. A cél, hogy 2021 jú-
liusától a városok, községek nyitott 
és zárt tereit élő ingyenes klasszikus 
zenével rendszeresen megtöltse, 
amely olykor nem várt élményhez 
juttatja az arra sétálókat.

TÉR-ZENE koncertsorozat
A támogatott önkormányzatok 
vállalták, hogy 30 alkalommal biz-
tosítják a Tér-Zene programot a 
településeken egy visszatérő hely-
színhez és állandó időpontokhoz 
kötve. A nyertes önkormányzatoknak 
adatközlési kötelezettsége van a 
Filharmónia Magyarország Kon-
cert és Fesztiválszervező Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság felé 
annak érdekében, hogy a Tér-
Zene programok bekerüljenek egy 
országos, mindenki számára elérhető 
online adatbázisba. (terzene.hu)
Kőszegen a Jurisics Vár külső udva-
ra a helyszín, ahol tavaly is voltak a 
koncertek, és a visszatérő időpon-
tok szombat 11.00 óra és vasár-
nap 15.00 óra. Az első hétvégén a 
Concordia-Barátság Énekegyesület 
(szeptember 4.) és Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekara (szeptember 
5.) szolgáltatta a TÉR-ZENÉ-t.
A vár külső udvarán büfé, aszta-
lok, padok várják az érdeklődőket 
a visszatérő időpontokban. Rossz 
idő esetén a koncertek a vár belső 
helyiségeinek egyikében kerülnek 
megrendezésre. 

Trianon
A trianoni békediktátum nyomán 
Vas vármegyét hatalmas veszte-
ségek érték; kiterjedése egykori 
területe 60%-ára zsugorodott, né-
pessége a korábbi 58%-ára apadt. 
A területcsonkítás súlyosan érintette 
az egykori Kőszegi járást is.
Erről szól: „Túlélni a tragédiát. A 
trianoni békediktátum következ-
ményei Vas vármegyében” című 
kiállítás az MNL Vas Megyei Levéltá-
rában (Szombathely, Hefele M. u. 1.). 
A tárlat díjmentesen megtekinthető 
2021. december végéig, hétfőtől 
csütörtökig 8-16, pénteken 8-13 
óra között. Előzetes bejelentkezés 
alapján a levéltár csoportok számára 

tárlatvezetést biztosít, igény esetén 
a normál nyitva tartástól eltérő idő-
pontban is. (Elérhetőségek: titkarsag.
vaml@mnl.gov.hu, 94/514-800)
A levéltárban megtekinthető kiállí-
tás a trianoni döntés következmé-
nyeit veszi számba, 15 témakört 
felölelve. Többek között a nyugat-
magyarországi felkelésről, a „hű-
séges falvakról”, a diktátum okoz-
ta veszteségekről, a határ menti 
viszonyok alakulásáról, valamint 
Trianon emlékezetéről, szót ejtve az 
1936-ban felszentelt kőszegi tria-
noni keresztről is, továbbá az elsza-
kított területeken élő magyar ki-
sebbség sorsáról. A levéltári iratok 
mellett több magángyűjtő önzetlen 
felajánlásának köszönhetően kora-
beli tárgyak színesítik a tárlatot.

Emléktábla
Velem: Pilinszky János születésé-
nek századik, halálának negyve-
nedik évfordulójára emlékeztek Ve-
lemben szeptember 11-én. A költő 
1978 tavaszától 1981 márciusig  a 
faluban élt. Először Törőcsik Mari és 
Maár Gyula fogadta be a vendé-
get, majd szobát bérelt Koczor Ist-
ván házában, ahol Pilinszky János 
velemi tartózkodásának emlékére 
emléktáblát helyeztek el.
Az ünnepség Nagylaki Doroty-
tya, a Művészeti Szakgimnázium 
hallgatója gordonka műsorával 
kezdődött, majd dr. Fűzfa Balázs 
irodalomtörténész kiemelte, hogy a 
költő verseiben benne van a velemi 
kisugárzása, méltatta emberi nagy-
ságát. Úgy tudott a szépről beszél-
ni, hogy közben a pokol bugyrait 

járta meg. Verseire a szabadság, a 
szeretet, a szerénység, a jóság és a 
hit volt jellemző. Ezután Bálint Éva 
színművész és Szabó Tibor Jászai-
díjas színművész szólaltatták meg 
a költő verseit. Az emléktáblát Ha-
rangozó Vilmos címzetes kanonok 
áldotta meg. Beszédében kiemel-
te Pilinszky János katolikus hitét, 
az egyházhoz való ragaszkodását, 
Istennel való kapcsolattartását. 
Egy-egy emléktáblát a ház falán, 
illetve a kapufélfán helyzet el. Tóth 
János iparművész alkotásait a ház 
tulajdonosa, Koczor István leplezte 
le. Dr. Fűzfa Balázs javaslatára a 
jövőben minden évben megemlé-
keznek a költőről. Pilinszky János 
költői vallomása volt, melyet Fűzfa 
Balázs és Harangozó Vilmos atya 
is fontosnak tartott megemlíteni: 
„Költő vagyok és katolikus”.

Pálffy György

2021. szeptember 19. vasárnap 15 óra:
CIRÁKULUM koncert a Jurisics vár külső udvarán!

Fotózást vállalok: 20/381-8014
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A Kőszegi Városi Múzeum 
és Könyvtár hírei
Szeptember 1-jétől a Városi Könyvtár mindkét részlege szombati napokon 
is nyitva tart 8.30-13.00 óráig. 
Rendezvény:
Szeptember 21-én (kedd) „Chernel István mint ornitológus és zenész” 
címmel játékos, zenés ismeretterjesztő foglalkozáson vehetnek részt óvo-
dás csoportok és alsó tagozatos osztályok előzetes időpontegyeztetés sze-
rint. Chernel Istvánról és a madarakról az Őrségi Nemzeti Park munkatár-
sa, Kóródi Blanka mesél. A neves ornitológus zeneszerzői oldalát a Güns 
String Quartet mutatja be. Helyszín a könyvtár rendezvényterme.
Szeptember 28-án (kedd) és 30-án (csütörtök) a Népmese napja alkal-
mából óvodás csoportokat fogadunk a könyvtár gyermekrészlegében elő-
zetes bejelentkezés alapján. Hagyományos mesemondással és mesehősök 
barkácsolásával ünnepelünk.
Szeptember 29-én, szerdán 10.00 órára újra várjuk a babákat és a ma-
mákat a gyermekrészlegbe mondókás foglalkozásra. A Baba-mama játszó-
ház alkalmaira minden hónap utolsó szerdáján kerül sor az idei tanévben is.
Október 1-jén, a Zene világnapján  „Kis kŐSZegI koncert” csendül fel 
a könyvtár rendezvénytermében. Erre várjuk nevelési- és oktatási intéz-
mények csoportjainak előzetes bejelentkezését: (94) 360-259; muzped@
kvmkl.hu. Fenti rendezvényeinkre a belépés díjtalan!
Idén október 4-10-ig tartanak a Könyves vasárnappal záruló Országos 
Könyvtári Napok. A kőszegi rendezvények a babáknak, az óvodásoknak, a 
kisiskolásoknak, a kis- és nagykamaszoknak és a felnőtteknek is kínálnak 
programot. 
Október 7-én (csütörtök) 17.00 órakor kerül sor Kondora Beáta Csutka-
manó kalandjai című könyvének bemutatójára.
Október 10-én, Könyves vasárnap 14-18 óráig tart nyitva a könyvtár, és 
féláron lehet beiratkozni!
További részletekről és a rendezvényekről később tájékozódhatnak a Kő-
szegi Városi Múzeum és Könyvtár honlapjáról, az intézmények facebook 
oldaláról és a plakátokról.
A „Chernel István mint ornitológus és zenész” és a „Kis kŐSZegI koncert” 
rendezvényeink a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011 - Sokszínű együttélés 
- helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztési módszerekkel című 
projekt támogatásával; Kőszeg Város Önkormányzata, a Pannon Vidék-ért Kft. 
és a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár együttműködésével valósul meg.

Második alkalommal kerül meg-
rendezésre Kőszegen a Nagy Tánc-
választó országos rendezvény. Ezen 
a napon a táncé lesz a fősz erep.
A „Válaszd a táncot! Válassz egy 
táncot!” szlogennel meghirdetett 
program célja, hogy az ingyenes 
táncórákkal elérhetővé tegye 
gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt 
és senior korosztályok számára a 
választás lehetőségét. A táncmű-
fajok megismertetésén túl, fontos 
a tánc és mozgás széles körben 
történő népszerűsítése, hogy mi-
nél többen a táncban találhassák 

meg az egészséges életmódhoz, a 
tudatos mozgáshoz és a közösségi 
élményhez vezető utat.
„Szeptember 26-án várunk min-
denkit a Balog iskolába. 
Mert táncolni jó, a tánc feltölt, 
megmozgatja a testet és a lelket. 
A zenével együtt olyan komplex 
élményt nyújt, amely kitágítja a 
határokat. 
Próbáld ki és válassz egy táncot!” 
– invitál bennünket a rendezvény 
helyi szervezője, a Dance Jam 
táncegyütes vezetője Földesiné 
Németh Csilla.

Mixelt színek
A Csók István Művészkör rendezvé-
nyeinek sorában Lakéziné Illés Be-
átát mutatták be augusztus 28-án 
az Írottkő Hotelben. 
Annak ellenére, hogy a Fő téren az 
ökölvívó jótékonysági rendezvény 
kötötte le a járókelők figyelmét, szép 
számú érdeklődő jelent meg az au-
lában. A színekben dúskáló kiállítást 
Básthy Béla polgármester úr nyitot-
ta meg. A szombathelyi alkotó több 
mint egy éve tagja a művészkörnek.  
Ezúttal a „modern képeit helyezte 
reflektorfénybe”. Központi helyen 
szerepeltek a női alakábrázolások.  
Lakéziné Illés Beáta az édesapjá-
tól tanult rajzolni, „bátor, merész” 

a vonalvezetése. Élénk színeket 
használ, visszatérő díszítőszínként 
használja a csillogó aranyat, ezüs-
töt és bronzot. Az alakábrázolás, a 
hölgyek ruházata, sejtetni engedik 
a festő egykori divattervező álmait. 
Általános technikaként használja a 
„mixed-media” eljárást. Különbö-
ző anyagokat (technikákat) „kever 
össze”. Ábrázolásainak egy része 
kiemelkedik a síkból. Előszeretettel 
építi fel kompozícióit vászon, kagy-
ló, csipke, kötél, sőt (mű)pillangó 
felhasználásával. A kiállított anyag 
jól tükrözi, amit mond is magáról: 
„Szeretek rajzolni, bütykölni!” 
(A megnyitón Peltzer Géza harmo-
nikán közreműködött. A kiállítás 
október 1-ig megtekinthető.)

TáF.

Kitüntetés Áder János, Magyarország köztár-
sasági elnöke Virág János Lukács-
háza polgármestere részére Lu-
kácsháza község érdekében végzett 
több mint három évtizedes közéleti 
tevékenysége, valamint a telepü-
lésvezetői munkája elismeréseként 
a Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést adományozta.
A kitüntetést augusztus 19-én a 
Belügyminisztérium dísztermében 
Pintér Sándor belügyminiszter 
adta át.
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Kőszeg rejtett kincsei feltárulnak!

Kulturális Örökség Napjai 
Kőszegen 

2021. szeptember 18-21.
2021. szeptember 18. szombat
10.00-16.00 Nyitott kapuk a kőszegi Festetics-Chernel palotában 

(Chernel u. 10), az Öregtoronyban (Chernel u. 16.), 
és a Sgraffitós-házban (Jurisics tér 7.)!

                  A látogatókat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének 
munkatársai fogadják.

9.30-10.45 A Kelcz-Festetics-Chernel palota a művészettörténész 
és régész szemével – bemutatja: B. Benkhard Lilla régész 
és Mentényi Klára művészettörténész

                     Helyszín: Chernel u. 10. 
11.00-12.30 Regényes sorsok – séta a kőszegi történelmi teme-

tőkertben – vezeti: Söptei Imre, a városi levéltár vezetője
 találkozás: a Temető utca és a Szent Imre herceg utca sar-

kán, a kiskapunál  
14.30-15.30 A kőszegi Zwinger – bemutatja: B. Benkhard Lilla régész 

és Mentényi Klára művészettörténész
                     helyszín: Öregtorony (Zwinger), Chernel u. 16.
15.30-17.00 Rejtőzködő városfal – az ostromlott város emlékei
                 Történelmi-régészeti séta Simon Zsófia régésszel, Kőszeg 

városi múzeum. Indulás: Öregtorony (Chernel u. 16.), meg-
várja az előző program végeztét.

2021. szeptember 19. vasárnap
10.00-16.00 Nyitott kapuk a kőszegi Festetics-Chernel palotában 

(Chernel u. 10), az Öregtoronyban (Chernel u. 16), és 
a Sgraffitós-házban (Jurisics tér 7.)!

                  A látogatókat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének 
munkatársai fogadják.

11.00  Zsidó élet, zsidó emlékek Kőszegen – Vezeti: Dr. Gürtler 
Katalin régész. Találkozás: Tourinform előtt, Kőszeg Fő tér 2.

14.00-16.00 Kalandos Évszázadok nyomában – Belvárosi séta Kő-
vári Lajos történelemtanár, idegenvezetővel. 

                    Indulás: Károly Róbert téri várparkolóból 
18.00-19.15 A Tejút Lovasa – Csengey Dénes Zrínyi drámája
                     a Vasvári Játékszín előadásában
                  helyszín: Arany Strucc szálló étterme, a Zrínyi-Wesselényi-

összeesküvés egyik helyszíne
                     (A szervezők adományokat köszönettel elfogadnak.)

2021. szeptember 21. kedd
9.00-16.00  Chernel István mint zenész és ornitológus – gyere-

keknek – Kőszegi Városi Múzeum és a Kőszegi Vonósok 
közös programja, helyszín: Könyvtár

                    előzetes regisztráció: 94/360-259 vagy muzped@kvmkl.hu 

A programok Kőszeg Város Önkormányzata, Kőszegi Városi Múzeum, a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, a Jurisics-vár Művelődési Központ, 
az Írottkő Natúrpark, a Kőszegi Vonósok és az Arany Strucc szálloda és 
étterem együttműködésében valósulnak meg. A szervezők az aktuális köz-
egészségügyi helyzetnek megfelelő, esetleges további programértesítése-
ket a következő felületeken teszik közzé: 
www.koszeg.hu,  Facebook: Kőszeg város, Ölellek.Kőszeg
További info: Kőszegi Tourinform 94/563-121, koszeg@tourinform.hu 

Csengey Dénes: A Tejút Lovasa
2021. szeptember 19. vasárnap 18.00 órakor

Arany Strucc Étterem, Fő tér, Kőszeg

Egy óra Zrínyivel – Magyarország legrégebbi, folyamatosan szál-
lodaként működő fogadójában, az egykoron a Wesselényi-féle 
országmentő összeesküvésnek is otthont adó Arany Struccban.
Zrínyi: Bajor János, rendező: Gergye Rezső
Közreműködnek a Vasvári Játékszín tagjai                     
„Egyre mélyebbre ástuk magunkat Zrínyi korában és Csengey munká-
iban is. Beépítettünk Cseh Tamás dalt és Vörösmarty Mihály lázbeteg 
ének c. versét. A játék a körben helyet foglaló nézők előtt játszódik oly 
módon, hogy a nézők egymást is látják. Nincs az a biztonságos érzése 
a résztvevőnek, mint mikor a hagyományos színházi előadásban, a 
sötétben helyet foglal. Kérjük, ezt kalkulálják és így készüljenek.”

Az előadáshoz adományokat szívesen fogadunk!

Kőszegi Vonósok koncert 
Október 2-án, egy nappal a zene világnapja után a Kőszegi Vonósok napja 
lesz. A zenekar a 25 éves fennállását ünnepli. A Jurisics vár lovagter-
mében 18 órakor „Ezüst nosztalgia, az elmúlt 25 év emlékei” címen 
a visszaemlékezésé lesz a főszerep, majd 19 órakor jubileumi hangver-
seny koronázza meg az ünnepet. A koncert különlegessége, hogy három 
vendégzenekar tagjainak közreműködésével és a Nemzeti Együttműkö-
dési Alap segítségével valósul meg – Sárvárról, Sopronból és Somorjából 
érkező zenész barátaik játszanak és ünnepelnek együtt a kőszegiekkel. A 
vonósok Vivaldi, Mozart és Britten művei mellett egy jubileumi megle-
petéssel is készülnek, mely külön erre az alkalomra íródott, kifejezetten 
a Kőszegi Vonósokra szabva. A negyed évszázad nem kevés idő, ezalatt 
természetesen sok változáson ment keresztül az együttes, főként tagjait 
tekintve, akik közül sokakat elsodort az élet. A zenekar tárt karokkal 
várja őket vissza – bármikor, de a jubileumra különösen. Nem csak a 
jelenlegi tagok ünnepe ez, hanem mindenkié, aki valaha is Kőszegi Vonós 
volt és aki bármikor is szívesen hallgatta őket. 

Anyakönyvi hírek
Házasság: Horváth Zita – Kovács János, Wimmer Eszter Kata – 
Gyurácz József, Karádi Noémi Brigitta – Dernóczi Dániel, Vámos Stella 
– Nagy Gábor, Maróti Eszter  Veronika – Pusztai Bálint István, Ruborics 
Gabriella – Kiss Gál Tamás, Almási Adrienn Éva – Szondi Csongor, 
Kiricsi Cintia – Földvárszki Dávid, Mátyás Karolina Mónika – Mánya 
Krisztián, Komáromi Beáta – Gargya Krisztián, Orsós Nikoletta – Feke-
te Lajos, Török Réka – Vámos Dániel, Tóth Borbála – Dömötör István, 
Kozma Zsófia – Tóth Dániel Márk, Horváth Éva – Kiss Norbert Kriszti-
án, Spanyó Melissza Elizabet – Győző Gábor Ferenc.

Halálozás: Tamási Ármin, Csákváry József, Kaszás Béla.
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Boksz: Sportnap és jótékonyság

Harmadízben rendezték meg a „Mozdulj Kőszeg” elnevezéssel a honvédel-
mi és sportnapot és a kétnapos rendezvény keretében a XII. Jurisich Kupa 
ökölvívó versenyt (augusztus 27-28.). A sportnap szintet lépett. Előző két 
alkalommal, a hétközi időponttal igazán a diákokat tudták megszólítani. 
Ezúttal szélesebb kör csatlakozhatott a felhíváshoz. Pénteken kötélugró, 
kick-boksz, cselgáncs, karate és ökölvívó bemutatók szórakoztatták az ér-
deklődőket. A hangulatot a Be-Jó tűztáncosai fokozták. Szombat reggel 
Erdei Zsolt amatőr és profi ökölvívó világbajnok vezényelt bemelegítést 
a több mint száz résztvevőnek, akik aztán jó hangulatú futással járultak 
hozzá a program sikeréhez. A célba érés után a kőszegi sportélethez kap-
csolódó kvízjátékon nyerhettek apró ajándékokat a fiatalok. Délután kez-
detét vette a XII. Jurisich Kupa ökölvívó gála. Harminc pár küzdött meg a 
ringben. Ausztriai nevezők tették nemzetközivé a versenyt. Hámori Luca 
lett a legtechnikásabb, Buza Rafael a legharcosabb versenyző. A legjobb 
hazai címet Kiss Áron érdemelte ki. A rendezvény célja az egészséges élet-
mód népszerűsítésén, az ökölvívók küzdelmén túl a jótékonyság volt. Az 
adományokból és a Gedó György, Balzsay Károly és Erdei Zsolt által dedi-
kált bokszkesztyű licitjéből 373 ezer forint gyűlt össze a Myrtill Alapítvány 
javára, Keresztes Vida gyógykezelésére.

SPO
RT

Labdarúgás:
Győzelem a kupában, ijesztő rajt a megyeiben
Reménykedve várta a rajtot a megyei első osztályban a Kőszegi Ló-
ránt FC labdarúgó csapata. Őri Gábor nyilatkozata szerint nem kíván 
a csapatra terhet rakni, de az első négy fordulóban elért, összesen egy 
pont alighanem rá is hidegzuhanyként hatott. Vép ellen hátrányba ke-
rültek a kőszegiek, de a második félidőben hamar sikerült egyenlíteniük, 
sőt az 55. percben emberelőnybe is kerültek. A létszámfölényt sajnos 
nem sikerült gólra váltani, így maradt a pontosztozkodás. A Jánosháza 
fordulatos mérkőzésen mindhárom pontot otthon tartotta. A hajrában 
vitték be a győztes találatot. A megyei újonc Táplán ellen a 61. percig 
nem esett találat. Akkor az ellenfél törte meg a gólcsendet, sőt később 
növelte előnyét, s a 86. percben bevitte a kegyelemdöfést is. Répcela-
kon a házigazda a félidőig biztos, kétgólos előnyre tett szert. A második 
játékrészben két kőszegi gól esett. Sajnos az egyik a saját kapunkba 
esett, így a mérkőzés végén a Répcelak ünnepelhetett. Messze még a 
bajnokság vége, de a tabella szomorú képet mutat: A KLFC az utolsó 
helyen szerénykedik.

Jegyzőkönyv: 1. forduló: Kőszegi LFC-Vép VSE 1:1 (0:1), gól: Fehér 
Dániel, 2. forduló:  Jánosháza VSE-Kőszegi LFC 3:2 (0:1), Fehér Dániel, 
Réti Milán, 3. forduló: Kőszegi LFC-Vasi Bádogos kft. Táplán SE 0:3 
(0:0), Répcelaki SE-Sport 36-Kőszegi LFC 3:1 (2:0), gól: Kovács.

A Halmosi Zoltán Vas megyei Kupában a második fordulót is magabiztosan 
teljesítette a Lóránt FC. A térfélcseréig már biztos előnyt alakítottak ki, 
amit a második játékrészben tovább növeltek. Az öt találaton öten osz-
tozkodtak.

Jegyzőkönyv: Halmosi Zoltán Kupa 2. kör: Petőfi SE Vasszécseny-Kő-
szegi LFC 0:5 (0:3), gólok: Réti Milán, Szabella, Prán Adrián, Kovács 
Dominik, Németh Olivér.

A Kőszegfalvi SE rajtja, a harmadosztályban sem úgy sikerült, ahogy a 
szurkolói szerették volna. Két döntetlennel indítottak, majd Toronyban egy 
három gól különbségű vereségbe futottak bele, s döntetlen félidő után a 
Nárai is a maga javára döntötte el a mérkőzést.

Eredmény: 1. forduló: Acsád-Meszlen SE-Kőszegfalvi SE 3:3  (1:2), 
Gólok: Kovács Szabolcs, Pongrácz, Slankovits, 2. forduló: Kőszegfalvi 
SE-Bucsu KSK 2.2 (0:2), gólok: Molnár Zsolt, Slankovits, 3. fordu-
ló: Torony KSK-Kőszegfalvi SE 4:1 (2:0), gól: Földesi, Torony KSK-
Kőszegfalvi SE 4:2 (2:2), gólok. Kovács Szabolcs, Pongrácz Zsolt, 
Kőszegfalvi SE-Nárai SK 2:4 (2:2), gólok: Kovács Szabolcs, Pongrácz 
Zsolt.

Nádasdy József sikerei
Augusztus 25-29. között Székesfehérváron rendezték a Szervátültetettek 
és Szervre várók magyar bajnokságát. Nyolc sportágban avattak bajnoko-
kat. Nádasdy József (Pipa) hozta az előző években tőle megszokott sikere-
ket. Korcsoportjában bajnoki címet szerzett 50 és 100 m-es mellúszásban. 
200 méteres gyorsúszásban ezüstérmet akasztottak a nyakába. A verseny 
már válogatónak minősült a 2022-es Európa Bajnokságra. Az EB-vel 
kapcsolatban sok még a bizonytalanság. Helyszíne a tervek szerint Oxford.
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Diáksport
Gyerekfoci siker
Rangos tornán ért el bronzérmet a Kőszegi Ló-
ránt FC 10 éveseinek csapata Komáromban. Az 
emléktornával Czibor Zoltán a város szülötte, az 
Aranycsapat legendás játékosa előtt tiszteleg-
tek. A rendezvény rangját mutatja, hogy neves 
együttesek (Újpest, Bp. Honvéd) fiataljai is pá-
lyára léptek. A kőszegi U10-esek, Molnár Zoltán 
edző csapata első ízben játszott nagyobb pályán, 
6+1-es felállással. A csapat játékán ez nem tük-
röződött. A nagy klubok ellen is bátran, megil-
letődés nélkül léptek pályára. Ennek eredménye 
lett a szépen csillogó bronzérem. A csoportkör-
ből veretlenül jutottak az „Arany Ligá”-ba, ahol 
a későbbi győztes Budapesti Honvéd is csak 
az utolsó percben lőtt gólokkal tudta legyőzni 
őket, de a Lurkó elleni mérkőzés újra a kősze-
giek sikerét hozta. A bronzmérkőzésen a Grosics 
Akadémia volt az ellenfél. A kőszegieknek nem 
voltak ismeretlenek a Tisza-partiak. Előző ta-
lálkozójukat az ellenfél nyerte, ezúttal azonban 
Lóránt Gyula utódai örülhettek a meccs végén. A 
Lóránt FC érme nem csak helyi szinten, hanem 
országosan is megsüvegelendő eredmény.

Eredmények: Csoport Kőszegi LFC-Újpest FC 
4:0, Kőszegi LFC-Komáromi VSE 5:1, Kőszegi 
LFC-Gyirmót FC 3:2, Kőszegi LFC-Lurkó UFC, 
Szombathely 2:0. „Arany Liga” Kőszegi LFC-Bp. 
Honvéd SE 1:3, Kőszegi LFC-Lurkó UFC, Szom-
bathely 4:1. Bronzmérkőzés Kőszegi LFC-Grosics 
Akadémia 3:1.

Triatlon
Triatlon EK Račiceben
Egy héttel a tiszaújvárosi junior Európa Kupa 
futam után a csehországi Račiceben folytatódott 
a sorozat. Hóbor Zalán jó úszás után elsőként 
ült kerékpárra. Egy 18 fős bollyal együtt érkez-
ve kezdte a futást, végül 12. helyen ért célba. 
Hóbor Eszternek az úszás kevésbé sikerült, de a 
végén a futásban fokozatosan egyre feljebb jött. 
Végül 20. helyen ért célba.

Európa Kupa eredmények: Junior (0,75 km 
úszás-20 km kerékpár-5 km futás) férfi 12. Hóbor 
Zalán 52:20 (9:16-26:15-16:54) női 20. Hóbor 
Eszter 1:02:28 (10:45-30:39-19:51)), 

Ranglistaverseny Fadd-Domboriban
Az országos bajnokság előtt Fadd-Domboriban 

SP
O

RT

tartották a főpróbát a Kőszegi Triatlon Klub 
utánpótlás korú versenyzői. A ranglistaversenyen 
Hóbor Zalán az ifjúsági, Hóbor Eszter a juniorok 
között győzött. A verseny után, kihasználva a jó 
időt hosszabbított a csapat: a hetet edzésekkel 
és nyaralással töltötték.

Eredmények újonc2 (0,2 km úszás-4 km kerék-
pár-1 km futás) fiú 13. Kovács Levente 18:33 
(3:01-10:36-4:55), 38. Stumpf Vince 22:03 
(4:48-10:45-6:30), 41. Kelemen Artúr 23:00 
(23:00 (5:34-11:46-5:09), lány 8. Hóbor Enikő 
18:30 (3:39-9:56-4:57), 19. Kiricsi Flóra 20:04 
(4:00-10:57-5:01), gyermek (0,3-8-2) fiú 18. 
Hóbor Álmos 29:06 (4:38-15:44-8:44), lány 19. 
Kovács Fanni 31:46 (5:03-16:36-10:06) serdülő 
(0,5-12-3) fiú 12. Laki Barnabás 38:01 (7:11-
19:18-11:28), 16. Hóbor Lehel 38:25 (7:01-
19:27-11:56), 23. Medvegy András 39:56 (7:50-
20:40-11:26), lány 17. Básthy Katalin 42:31 
(7:43-21:08-13:40), ifjúsági (0,75-20-5) fiú 1. 
(abszolút 2.) Hóbor Zalán 55:38 (10:02-18:05-
27:30), lány 9. (15.) Stumpf Anna 1:08:18 
(12:43-31:56-23:39), junior (0,75-20-5) nő 1. 
(3.) Hóbor Eszter 1:03:24 (11:54-31:02-20:28), 
5. (16.) Medvegy Nóra 1:08:22 (13:27-32:20-
22:35) 8. (49.) Fekete Adél 1:20:21 (14:09-
37:32-28:39).

OB Pécsen
Az országos bajnokságon Pécsen (augusztus 
7-8.) a kőszegiek legjobb eredménye Kun Ta-
mara (ifjúsági) és Medvegy Nóra (junior) ötödik 
helyezése. Váltóban a kőszegi triatlonisták után-
pótlás 2 korcsoportos leány csapata a dobogó 
harmadik fokára állhatott. A serdülő fiúk ered-
ménye ötödik helyezést ért.

Eredmények újonc2 (0,2 km úszás-4 km kerék-
pár-1 km futás) fiú 13. Kovács Levente 17:45 
(3:43-7:53-4:42), 43. Gurisatti Péter 19:17 
(4:50-7:53-4:40) lány 24. Hóbor Enikő 19:00 
(3:41-8:31-5:09), 43. Kiricsi Flóra 20:28 (3:50-
9:07-5:50), 54. Kiricsi Fanni 21:30 (3:51-9:34-
6:17), gyermek (0,3-8-2) fiú 22. Hóbor Álmos 
28:32 (4:51-14:10-8:09), lány 41. Kovács Fanni 
32:59 (5:55, 16:10-9:55) serdülő (0,5-12-3) fiú 
10. Laki Barnabás 38:34 (6:32-19:0-11:51), 19. 
Hóbor Lehel 39:53 (6:14-19:18-13:05), lány 
24. Básthy Katalin 43:44 (76:54-20:39-14:50), 
ifjúsági (0,75-20-4,85) lány 5. (11.) Kun Tamara 
1:06:41 (10:53-34:24-20:02), 18. (30.) Stumpf 
Anna 1:11:21 (11:27-34:20-24:13), junior nő 
5. (22.) Medvegy Nóra 1:09:36 (12:09-34:22-
21:44). Váltó. Újonc2 leány 8. Kőszegi Triatlon 
és Úszó Klub (Hóbor Enikő, Kiricsi Flóra, Kiricsi 
Fanni)1:00:58, serdülő fiú 5. Kőszegi TÚK (Hóbor 
Lehel, Laki Barnabás, Hóbor Álmos) 46:14, UP2 
leány 3. Kőszegi TÚK (Kun Tamara, Stumpf Anna, 
Medvegy Nóra) 1:35:09.

Atlétika: Iker Natália a válogatottban
Az U18-as Magyar Bajnokság ezüstérme után a 
válogatottban is bemutatkozhatott Iker Natália, 
a Haladás VSE kőszegi versenyzője. Brno-ban 
(Csehország) Szlovákia, Csehország, Lengyel-
ország és Magyarország legjobb 18 év alatti 
atlétáinak négyes viadalán 7:24,44 perces, új 
egyéni csúccsal hatodikként ért célba.

Foci: Utánpótlás számokban
A 2020-21-es bajnoki szezonban az utánpótlás 
bajnokságokban is okozott problémákat, fenn-
akadást a koronavírus, de végül minden bajnok-
ságban sikerült a mérkőzéseket lejátszani, teljes 
bajnokságok után eredményt hirdetni.
U19 Az ezüstérmestől egy ponttal elmaradva 
végzett a harmadik helyen az U19-es csapat. A 
dobogósok kiemelkedtek a mezőnyből. Tabella: 
3. Kőszegi Lóránt FC 28 mérkőzés /19 győze-
lem /3 döntetlen /6 vereség /93:40 gólarány 
/60 pont. Legjobb góllövő: Németh Olivér 39 
(A csapatból hatan szereztek legalább öt gólt.) 
Legtöbb sárga lap: Lakihegyi Patrik  9. Piros lap: 
Márton Gergő, Németh Márk 1-1. 
U14 „Szombathelyi csoport” A bajnokság vé-
gére szétszakadozott a tízcsapatos mezőny. Szo-
ros verseny csak 7-9. helyezésért folyt. Tabella: 
2. KLFC 18 /15 /0 /3 / 121:20 /45. Legjobb 
góllövő: Abért Olivér 62 (Hatalmas előnnyel 
végzett a bajnokság góllövő listájának élén. 19 
góllal előzte meg a másodikat. A kőszegi csapat 
góljainak felét ő érte el).

Futsal utánpótlás
A 15 éves korcsoport bajnoki rendszerben döntött 
a helyezésekről. A fiatalabbak két-két csoportja 
két villámtornát játszott, majd a jobbak a felső 
ágon, a többiek az alsó ágon folytatták. Itt két 
újabb villámtorna után alakult ki a végeredmény.
U15 Hetedikként zártak a kőszegiek a 15 éve-
sek futsal bajnokságán. A gólkülönbség negatív 
lett: a meccsenként rúgott több mint hat gól 
megsüvegelendő, de a védelem ezt is túltelje-
sítette. Tabella 7. KLSE 16 /4 /2 /10 /103:125 
/14. Legjobb góllövők: Abért Olivér 43, Varga 
Balázs 28. (Abért Olivér ebben a bajnokságban 
is a KLFC legeredményesebbje volt. Itt a baj-
nokság góllövő listáján a 2-3. helyen végzett.) 
Sárga lap: Varga Balázs Patrik, Abért Olivér 1-1.
U13 A KLFC két csapattal nevezett. Az „A” csapat a 
felsőházban megszerezte az ezüstérmet. A „B” csa-
pat összesítésben 8-dik helyen végzett „A” csoport” 
Tabella alapszakasz 1. KLFC 8 /7 /1 /0 /65:14 
/22. Legjobb góllövők: Lakatos Kristóf 17, Zsoldos 
Szebasztián 12, Kumánovich Kristóf 11. felsőház 2. 
KLFC 8 /4 /1 /3 /26:19 /13. Legjobb góllövő: Ke-
lemen Gergő 7. „B” csoport Tabella alapszakasz 
4. KLFC 8 /1 /1 /6 /13:30 /4. Legjobb góllövő: 
Varga Zénó Szilárd 4. alsóház 3. KLFC 8 /4 /1 /3 
/20:17 /13. Legjobb góllövő: Stampf Gergő 7.
U11 Itt is két kőszegi csapat indult. Az „A” csapat 
az alapszakaszban megnyerte csoportját. A felső-
házban negyedik helyen végeztek. A „B” csapat az 
alsóházban élen zárt, összesítésben megyei hato-
dikak lettek. A” csoport” Tabella alapszakasz 1. 
KLFC 8 /5 /1 /2 /20:19 /16. Legjobb góllövő: Pá-
pai Szilárd 5. felsőház 4. KLFC 8 /3 /0 /5 /14:25 
/9. Legjobb góllövő: Horváth Krisztián 4. „B” 
csoport Tabella alapszakasz 3. KLFC 8 /2 /2 /4 
/19:41 /8. Legjobb góllövő: Csánits Máté, Vámos 
Kristóf 6-6. alsóház 1. KLSE 8 /7 /1 /0 /26:1 /21.
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