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REKORDKÍSÉRLET
Szeptember 25-én (szombat) 13.44 órakor a 
Bajcsy-Zsilinszky utca Meskó utca felőli oldalán 
megtörtént a Guiness Rekordok Könyvét megcélzó 
rekordkísérlet. Ahogy két nappal később Bánhegyi 
Adrienn megfogalmazta: „a jó remények szerint 
eredményes volt a sportkísérlet, de erről majd a 
rekordok könyvének szakértői döntenek”. A kötél-
ugrásban többszöri Európa és világbajnok Adrienn 
300 fő – különböző korú – kőszegivel hajtott végre 
közös kötélugrást. Az eredményes rekordkísérlet 
feltétele volt, hogy a kötél az ugrások sorozata 
közben nem állhat meg. Bánhegyi Adrienn áthaj-
totta háromszáz ugrótársán a kötelet, ezért lehet 
jó reményekről beszélni. Amikor ez megtörtént 
13.44 órakor, akkor több, mint háromszáz ember 
éljenző kiabálása hangzott el messzire. A 200. ug-
rástól kezdve a hangos szurkolás erősödött, akkor 
már mindenkiben nőtt a feszültség, és mintegy tíz 
méter távolságból a nézők serege követte Adrienn 
kötélugrásait. Baráti társaságok tagjai ölelkeztek a 
sikeres kötéláthajtások után. Volt is erre indok, mert 
akkor már Adrienn másodszor végezte a rekordkí-
sérletet. Az elsőnél, a 200. sikeres párosugrás után 
a kötél az egyik társban elakadt. A felhalmozódott 
idegi feszültség másodperceken belül megszűnt, 
mert a cél vált fontossá, és nem a bűnbak keresése.
Aznap a testvér, Bánhegyi Kata, valamint a fran-
cia Stevens Fairn, és – az USA-ból érkezett, misz-
szionáriusi feladatait ellátó – Porter Ballard Elder 
is végrehajtotta 300 fővel a kötélugrást. Többször 
is elakadt a kötél a bizonytalanul ugró társakban. 
Minden kísérletet három videó kamera rögzített, a 
felvételek napokkal később eljutottak a rekordok 
döntésében illetékes szakértőkhöz.
A felvételen szerepel az a sok-sok fiatal is, akik a 
Jumpplust Ugrókötél Akadémia tagjai. A kőszegi 
sportolók a TEKI-ben, valamint az egykori „Cicifix” 
területén kialakított teremben gyakorolnak. Adri-
enn és Kata edzőtársaikkal tanítják őket a sportra 
– várják az érdeklődőket – több korosztályban. A 
bajnokok egyre többször vesznek részt külhonban 
a fellépéseken. Prágában is, ahol ezt a rekordkísér-
letet tervezték. Mégis Kőszegen tartották a kiváló 
minőségben újjá épített Bajcsy-Zsilinszky és Dózsa 
György utcában. A végrehajtásban az Árpád-házi és 
a Balog iskola diákjai nagy létszámban vettek részt, 
ebben és az előkészítésben sokat segítettek a szü-
lők. A fotó akkor készült, amikor Adrienn lelkesen 
megköszönte mindenkinek a segítségét.

Írta és fényképezte: Kámán Z.

BÁNHEGYI ADRIENN
A REKORDKÍSÉRLET VÉGÉN
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Kedves Olvasók! A következő 
lapszám november 15-én jele-
nik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 

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

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: OKTÓBER – NOVEMBER
November 5. (péntek) 1. körzet – November 12. (péntek) 2. körzet – 
November 19. (péntek) 3. körzet – Október 22., November 26. (pén-
tek) 4. körzet. 

Szelektív gyűjtés: NOVEMBER
November 1. (hétfő) 1. körzet – November 2. (kedd) 2. körzet – 
November 3. (szerda) 3. körzet – November 4. (csütörtök) 4. körzet. 

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

ŐSSZEL A LÁTÁS HÓNAPJA
KERETÉBEN

Teljes körű látásvizsgálat és
szaktanácsadás!

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

Egyes MULTIFOKÁLIS
szemüveglencsék 50%,
SZEMÜVEGKERETEK
20% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: november 3. 
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: november 10.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: október 20.
DR. NAGY EDINA aljegyző: október 27.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
október 19-én (kedden) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Városháza földszinti ügyfélfogadó helyiségében.

TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő
október 20-án (szerdán) 8.00 – 9.00 óra között
fogadóórát tart a Városháza 137. sz. helyiségében.

A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra. 

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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Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
*Teljes töltöttség mellett. A WLTP használatával becsült kapacitás a bővített kapacitású akkumulátorral rendelkező hátsókerékhajtású modellre vonatkozik.  
   A tényleges hatótávolság a külső környezeti elemektől, a vezetési szokásoktól, a jármű karbantartásától, valamint a lítium-ion akkumulátor korától függően változhat.

TELJESEN ELEKTROMOS  
FORD MUSTANG MACH-E

SZOMBATHELYTŐL MÜNCHENIG EGY TÖLTÉSSEL 
AKÁR 610KM HATÓTÁV*

TELJESEN ELEKTROMOS 
FORD MUSTANG MACH-E

SZOMBATHELYTŐL MÜNCHENIG EGY TÖLTÉSSEL
AKÁR 610KM HATÓTÁV*

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).

A kőszegiek szívéről, az egy célért, 
együtt cselekvés erejéről bármikor 
lehetne írni. Nincs olyan hónap, 
amikor mi, kőszegiek ne tennénk 
tanúságot összetartozásunkról, és 
arról, hogy mindig nyitottak, fogé-
konyak vagyunk a jóra és egymás-
ra. Mégis, visszalapozva a naptárt, 
megidézve az elmúlt hetek pilla-
natait, olyan sűrűséggel láthatjuk 
a kőszegi tetterőt, ami megállásra 
késztet, elgondolkodtat. Micsoda 
kimeríthetetlen erőforrás vagyunk 
mi, Kőszegiek?
A hónap az Idősek köszöntésével 
és a Zene világnapjával indult, 
szinte egyidőben két kiemelkedő 
társadalmi szervezet a Kőszegi Ost-
romnapok Egyesület és az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület közgyűlé-
sével. Kiállításmegnyitókat ünne-
pelhettünk az Írottkő Hotelben és 
a Városi Könyvtárban. Kerékpárra 
szállhattunk és együtt mozoghat-
tunk a City Cross versenyzőivel.
Váratlan és megható újdonság volt 
a Szív-Hang Jótékonysági Koncert, 
melynek leírására nem is érdemes 

szavakat keresni. A zenésztársada-
lom, a kőszegi együttesek és kö-
zönségük példátlan összefogással 
úgy ünnepelték meg zenésztársuk 
visszatérését a halál árnyékából, 
hogy egyben megteremtették a 
segítség új lehetőségét, egy új 
életmentő eszköz beszerzését. Az 
esemény erejét mutatja, hogy ösz-
szegyűlt a defibrillátor ára, 800 
ezer forint, de maga a szervezés, 
a csatlakozók lelkesedése is éltető 
erő, páratlan élmény volt!
Emlékezetes pillanatok felidézésé-
vel nosztalgiázhattunk a Kőszegi 
Vonósok 25 éves és a Dance Jam 
Táncegyüttes 30 éves jubileumi 
műsorán. A színpadon láthattuk 
ezeknek a kiváló együtteseknek 
sok-sok éves munkából építkező 
mai erejét, minőségi művészetét, 
és megsejthettük belső, közösségi 
életük gazdagságát is. Olyan jubi-
leumok részesei lehettünk, melyek 
közösségi összetartozásból, hétről-
hétre ismétlődő kitartó munkából 
épültek, sokak együtt cselekvését 
igényelték.

Egyesületeink teljesítményét cso-
dálva nem felejthetjük el, hogy a 
sok önzetlenül együtt mozduló „fo-
gaskerék” mögött ott dolgoznak a 
fáradhatatlan „motor” és „tengely” 
személyiségek. Az ő életükben ezek 
az egyesületek, események messze 
nagyobb helyet foglalnak el holmi 
könnyed kreatív szabadidős tevé-
kenységnél. Sokan közülük úgy 
dolgoznak ezekben a szervezetek-
ben, mintha második munkahelyük 
lenne: késő éjszakába nyúló elő-
készületek, hajnali kelések fárad-
ságából születik meg az az öröm, 
amit közösen élünk át páratlan, 
maradandó élményként.
Az Orsolya-napi Vásár forgata-
gában a „Civil ízek utcájában” 
is ebből az egyéni áldozatokból 

épülő közösségi erőből kaphattunk 
ízelítőt a válogatott finomságok 
mellett. Városunk közössége ne-
vében köszönöm mindenkinek, aki 
intézményeinkben hivatásaként, 
illetve egyesületeinkben, társa-
dalmi szervezeteinkben önkéntes 
feladatvállalóként építi Kőszegnek 
ezt az egészen rendkívüli közös-
ségi kultúráját, közösségi életét. 
A közelgő Királyi Városnapon, 
amikor a város 2021. évi kitün-
tetéseit, elismeréseit adjuk át, a 
kitüntetett személyeken keresztül 
mindannyiuknak szeretnénk ezért 
a semmivel sem helyettesíthető, 
lelkesedésből táplálkozó munkáért 
köszönetet mondani.

Básthy Béla
polgármester

Szívvel-lélekkel Kőszegért!
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Az új temető
2020 novemberében közzétett 
kormányzati döntés szerint Kőszeg 
Város Önkormányzata 800 millió 
Ft támogatást kapott az új temető 
létesítésére. Ennek az adomány-
nak a bejelentése szinte egyidőben 
történt a város útjaira fordítható 
2,8 milliárd Ft közzétételével. Ez 
utóbbi azóta már elérte a három 
milliárdot. Erről beszélt szeptember 
22-én Básthy Béla polgármester 
a KÖSZHÁZ-ban tartott lakossági 
fórumon. Kiemelte: régi tervek közé 
tartozik az új temető megépítése, 
amelyet – annak költségigénye 
miatt – a város az adóbevételek-
ből nem tudta volna megépíteni. A 
beruházáshoz a támogatás – Ágh 
Péter országgyűlési képviselő köz-
reműködésével – érkezett. A Kor-
mánytól kapott 800 millió Ft költ-
ségvetési pénz, annak felhasználása 
határidőhöz kötött. Az új temetőt 
2022 év végéig meg kell építeni.
A polgármester megfogalmazta: a 
jelenlegi, a városközpont közelében 
lévő temető foglaltsága, a szabad 
sírhelyek hiánya több évtizede nagy 
problémát jelent a város számára. 
Ezért készült tervekkel az önkor-
mányzat, és megvásárolta az új 
temető megvalósításához szükséges 
területeket, összesen nyolc hektárt. 
A korábban elkészült építészeti ter-
vet túl ambiciózusnak minősítették, 
ezért elkezdődött a megvalósítható-
ság tanulmányozása. A terv túlzott 
mértéke gyorsan egyértelmű lett, 
és egy új, ütemezhető, gazdasá-
gosabban megvalósítható és üze-
meltethető terv megalkotása vált 
szükségessé. A lakossági fórumon 
bemutatott terv két hektár területen 
építendő temetőről szól. A város tu-
lajdonában lévő további hat hektár 
tartalék terület lesz. A két hektárt 
lehet kicsinek is mondani, de a fó-
rumon elhangzott a temetkezési 
vállalat álláspontja, amely szerint 
az utóbbi időben a temetkezések 
70%-a urnás módon történik. Ez 
alapján évtizedekre elegendő kapa-
citás épül ki. Elhangzott az is, hogy a 
jelenlegi temető közel négyszáz éves 
és területe mintegy három hektár. 
Az új tervek elkészítésekor megha-
tározó volt a szakirányú szabályozás, 
valamint a temetkezési vállalat és a 
történelmi egyházak igénye.

Hol lesz a temető?
A városvezető beszélt erről a kér-
désről is. A Cákra vezető út köze-
lében, a vízmű épülete mögötti 
területen. Ha a lakótelepi COOP 
üzlettől elindulunk Cák felé, túlha-
ladunk az újonnan épült Pogányi 
úton, csaknem az Dr. Ambró Gyu-
la utcával szemben van a Lóránt 
Gyula utca. Ennek belső területén, 
a vízmű épülete mögött épül meg 
az új temető. Ahogy a városvezető 
megfogalmazta: „futottunk több 
kört is, másik helyszín vizsgálata 
miatt, de alkalmasabb nincs”. Ez 
a helyszín a Natura2000 Termé-
szetvédelmi Terület része, ezért a 
temető építése okán a szakigaz-
gatási hivataltól kellett engedélyt 
kérni. Az is biztos, hogy ott lakó-
házak építésére, más fejlesztésre a 
jövőben sem lenne lehetőség.
A lakossági fórumon az új tervet 
Bertók Sándor, a város főépítésze 
ismertette.
A Lóránt Gyula utca felől épül meg 
egy parkoló, és onnét lesz a szemé-
lyi, gyalogos bejárat is. (1. pont) 
A második ütemben 
alakítják ki az északi 
oldalon a nagyobb 
kaput, a főbejáratot. A 
kerítésen belüli terület 
két részre oszlik. A déli 
részen lesznek sírhe-
lyek koporsók és ur-
nák számára, és külön 
helyen kell parcellákat 
biztosítani a gyermek-
sírok számára. A te-
rület nyugati oldalán 
épül meg a ravatalozó 
(2. pont), annak végé-
ben áll egy nagymére-
tű kereszt és útközben 
egy harang. 
Az északi oldalon csak 
a második ütemben 
alakítják ki a sírhe-

lyeket, de a lejtős oldal miatt ott is 
elvégzik a terület rendezését, faül-
tetéseket, vízszintes területeket ala-
kítanak ki a jelenlegi domboldalon. 
A sírparcellákat mindenhol – a köz-
lekedési út két oldalán – vízszintes 
felületen helyezik el. Két ilyen 
egymás melletti egységet zöldöve-
zet választja el, az ott lévő rézsűs 
területen feloldható a sírparcellák 
közötti szintkülönbség. A temetke-
zési vállalat határozott kérése volt, 
hogy a sírhelyek között növényzet, 
fák ne legyenek, mert a gyökérzet 
károsítja a sírboltokat. A főépítész 
megfogalmazása szerint a temető 
szempontjából elvárás, hogy min-
den sírhely könnyen megközelít-
hető legyen, a katonásnak tűnő 
rendet a növényzet természetes 
állapota töri meg. 
Bertók Sándor a tájékoztatóban 
hangsúlyozottan beszélt a ravata-
lozó épületéről, amely többféle ki-
szolgáló helyiséggel rendelkezik és 
három különböző módú szertartás-
ra ad lehetőséget. A belső, zárt tér-
ben a koporsó közelében 40 – 60 

fő gyászoló fér el. A keleti tájolású 
nagy harmónika-ajtók nyitásával 
további 100-150 fő fedett helyről 
lát a ravatalra. Amennyiben ennél 
nagyobb a gyászolók létszáma, a 
padokkal ellátott fákkal árnyékolt 
szabad téren további több száz fő 
is elfér. A ravatalozó egy modern 
épület a fehér felülettel, akadály-
mentes útvonalakkal. A közelben 
lévő urnafal szervesen illeszkedik 
az épülethez.
Lakossági kérdésre elhangzott, 
hogy a temető foglaltsága várha-
tóan nagyon lassan növekszik, pél-
daként hangzott el az öt éve épült 
sárvári temető. Feltételezhető, hogy 
a mostani temetőben az új sírhelyen 
a koporsós temetést a szakhatóság 
a közeljövőben megtiltja. Az elmúlt 
időszak adatai szerint évente Kő-
szegen 100 – 140 temetést történt. 
A kérdésre elhangzott válasz szerint 
kiépül a temető világítása, bőven 
lesznek vízvételi helyek az öntö-
zéshez. Az agyagos földterületről az 
esővizet a Tamás-árokba vezetik. A 
Lóránt Gyula utca közvetlen közelé-
ben koporsós temetés nem lesz, de 
az fontos, hogy az ott élők részére is 
legyen majd vezetékes víz. A tervek 
szerint az utcában útburkolatot csak 
a temető bejáratáig alakítanak ki. 
A ravatalozó villanyfűtést kap, hő-
szivattyús megoldással. Vállalkozók 
számára virágüzlet, kegytárbolt lé-
tesítése várhatóan évtizedekig nem 
lesz indokolt, de a terv az egységes 
építészeti arculat érdekében tartal-
maz ezek elhelyezésére alkalmas 
két darab kapu-épületet.

1.

2.

2.
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A felnőtt háziorvosi ellátással 
kapcsolatban az alábbi tájékoz-
tatást adjuk. 
A rendelési időre telefonon lehet 
időpontot foglalni, betegeket csak 
a megadott időpontban látjuk el. 
Sürgős, halaszthatatlan, egyéb, 
életveszélyes esetekben a betege-
ket azonnal fogadjuk – de a sürgős-
ség indokát az orvos, illetve a nővér 
dönti el. Mielőtt elindulnánk ebben 
az esetben is célszerű telefonon 
megbeszélni, mert lehetséges, hogy 
azonnal mentőre van szükség. Az 
előjegyzett betegek ellátására annyi 
időt fordítunk, amennyi szükséges, 
ezért előfordulhat némi késés. 
Az egészségügyi intézmények-
ben maszk használata kötelező!
Kérjük:  
–  Vegye figyelembe, hogy az orvos-

nak halaszthatatlan esetben el 
kell mennie, az előjegyzési idő-
pont későbbre tolódik, várni kell.

–  A személyzet a folyamatos mun-
ka mellett egyszerre csak egy te-
lefonhívást tud fogadni, legyen 
türelmes, próbálkozzon többször

–  A rendszeresen szedett gyógy-
szerek felírása telefonon, 
e-mailben, illetve a postaládá-
ban elhelyezett üzenet, kérés 
alapján történik, személyesen 

szükségtelen megjelenni, a ké-
rést leadni. A pontos azonosí-
táshoz név, születési idő, lakcím 
megadása szükséges. Kérjük, 
jelezze, rendelkezik-e közgyógy-
ellátásra jogosító igazolással. A 
recept 24 – 48 óra múlva elér-
hető bármely gyógyszertárban, 
kérjük, idejében kérje a felírást.

–  Mielőtt bárhová beutalót kér, 
kérjük, tájékozódjon, fogad-
ják-e, kérjen, egyeztessen idő-
pontot. Szükséges annak is a 
tisztázása, elfogadják-e elektro-
nikusan a beutalót, mert ebben 
az esetben elküldjük, Önnek be 
sem kell jönnie.

–  A leleteket nem kell leadni – 
csak akkor, ha az orvos kéri. 
Leleteket nem nyomtatunk ki, 
mert ennek beszerzése a beteg 
feladata. Az egészségügyi tér-
ben minden leletet látunk, ha 
szakrendelésre megy, az orvos 
ezt ott meg tudja tekinteni, fel 
tudja használni. Telefonon ezt is 
szívesen megbeszéljük Önnel.

–  Szabadság esetén a háziorvost 
kollégája helyettesíti, ezért min-
den kéréssel hozzá kell fordulni.

–  Rendelési időn túl indokolt eset-
ben az orvos mobilon rendelke-
zésre áll az ügyelet kezdetéig.

Felnőtt háziorvosi rendelés elérhetőségei

1. körzet: DR. NEDECZKY VERONIKA (94/360-178) 
   mobil: 0036 30 9690 422,
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: nedeczky55@frremail.hu
Rendelési idő:
 hétfő, szerda, péntek: 7.30-12.00,  kedd, csütörtök: 12.30-17.00
Helyettesít: Dr. Prugberger-Németh Lilla

2. körzet: DR. PUSZTAI GERGŐ, DR. PUSZTAI SZILVESZTER   
   (94/363-767)
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: pusztairecept@gmail.com
Rendelési idő:
 hétfő, péntek: 7.30-12.00, szerda: 7.30-9.00, ill. 9.00-12.00,
 kedd, csütörtök: 12.30-17.00
Foglalkozás egészségügyi rendelés, foglalkozás egészségügyi szakrendelés:
 hétfő: 12.00-14.00,  kedd 8.00-10.00 
Helyettesít: Dr. Varga István

3. körzet: DR. VARGA ISTVÁN (94/360-287) 
   mobil: 0036 30 860 6079
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: koszeg3korzet@gmail.com
Rendelési idő:
 hétfő, csütörtök: 7.30-12.30, kedd, szerda: 12.00-17.00,
 péntek: 10.00-13.00. 
Kőszegfalva: szerda:15.00-17.00, előzetes telefonon történő megbe-
szélés alapján. 
Helyettesít: Dr. Pusztai Gergő 

4. körzet: DR. PRUGBERGER-NÉMETH LILLA (94/656-106) 
    mobil: 0036 70 701 5709
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: rendelespruberger@gmail.com
Rendelési idő:
 hétfő, szerda, péntek: 12.30-17.00,  kedd, csütörtök: 8.30-12.00. 
Helyettesít: Dr. Nedeczky Veronika

Felhívás
Szálláshely-szolgáltatóknak
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2021. szep-
tember 1-én életbe lépett módosítása értelmében szálláshely-
szolgáltatás a kereskedelmi hatóság részére történő bejelenté-
sen túl csak a szálláshely-minősítésre vonatkozó rendelkezések 
megtartásával folytatható.
Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes 
igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi- 
és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, 
országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
A szállodák és a panziók által már megszerzett védjegyek érvényes-
sége nem változik, a kötelező minősítés bevezetése fokozatosan 
történik meg 2022. január 1-jétől.
A jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szállás-
helyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet 
elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó 
követelményeknek. A szálláshely-minősítési tevékenységet a Magyar 
Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. látja el.
Bővebb információ Kőszeg Város honlapján és a https://
szallashelyminosites.hu oldalon található.
Kérem, a Tisztelt szálláshely-szolgáltatókat a fenti határidők betartására.

dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

Felhívás
Vendéglátó üzletek üzemeltetőinek
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 
CLVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 235/2019. (X.15.) 
Korm. rendelet szabályozza a vendéglátóhelyek Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központhoz (NTAK-hoz) való csatlakozását.
Az ezzel kapcsolatos szabályok a következők:
- A vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkez-

désétől számított 5 napon belül az NTAK-ban elektroni-
kus úton regisztrál.

- A vendéglátó üzlet üzemeltetője az NTAK-ba történő re-
gisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkez-
deni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. 
július 1. napjától köteles.

- A regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemel-
tetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevé-
kenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve 
azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.

Az ezzel kapcsolatos részletszabályok megtalálhatók Kőszeg Város 
honlapján.
Kérem, a Tisztelt vendéglátó üzletet üzemeltetőket a fenti határidők 
betartására!

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

Háziorvosok közleménye
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a Serdülő (14-15 éves), a Kadett (16-17 éves), 
a Junior (18-20 éves) és a Felnőtt korúak 21 
éves kortól vannak besorolva. Sajnos, a kadett 
korosztály után már nincs versenyzőnk, mert el-
mennek más városokba továbbtanulni. 
– Én igazából 10 éve tértem vissza a birkózás-
ba. Ekkortól alakítottam úgy az életemet, hogy 
legyen időm a birkózással foglalkozni.   

– Szakosztály elnökként magam is vezetem 
az edzéseket, Karner Péterrel és az öcsémmel 
Szilveszterrel, valamint Ficsor Andrással. Dorner 
Ágostont is visszavárjuk egyetemi tanulmányai 
végeztével, ő is besegít majd. Rajta kívül fiam, 
Tomi, aki Szombathelyen a Neumannban tanít, 
is részt vállal az edzésekből. Igen jó a közössé-
günk, jó hangulatúak az edzések. 
– Szívesen beszélek az ovis birkózásról, amit 
Magyarországon mi kezdtünk el elsőként 5-6 
évvel ezelőtt. Hetente egyszer a Közponi Ovi-
ba, a Felsővárosiba és az Alsóvárosiba mentünk 
edzést tartani. Vittük a birkózószőnyegeket és 
35-40 perces előkészítő mozgásokat tartottunk 
a középső- és nagycsoportosoknak, akik jelent-
keztek a foglalkozásokra. Az ovisok közül máris 
vannak versenyzőink, akik jövőre versenyezhet-
nek. A Birkózó Szövetség négy éve kezdte el ezt a 
programot, amit mi már korábban elindítottunk. 
– Horvátzsidányba is kijárok mozgásfejlesztő fog-
lalkozásokat tartani az 1-4 osztályos diákoknak. 
Erre a kultúrházban kaptunk lehetőséget, a 25 
résztvevőnek. A helyszínt az önkormányzat aján-
lotta fel, amit külön köszönünk. Az első benyo-
másunk alapján hihetetlenül ügyesek a gyerekek. 
Lányok is járnak.  
– A Bersek iskola tanulói a Diák II. korcsoport-
ban indulnak a jövő januári Grundbirkózó Diák-
olimpián. A nevezéseket már le is adtuk.
– Rendeztünk már Nyugat-Dunántúli Diákolimpi-
ai selejtezőt is, azonban ehhez három szőnyeg kell, 
a helyszíneken, ahol ezt megtehetnénk  – nincs 
a városnak sportcsarnoka – pedig csak kettő fér 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Pusztai Tamás birkózó szakosztály elnökével
 Kőszeg 2011-től a Birkózás Városa

Ezt az elismerést oklevéllel még 2011-ben 
Dr. Hegedűs Csaba a Magyar Birkózószö-
vetség akkori elnöke adományozta Kőszeg 
Városának. Akkor már sok szép eredményt 
tudhattak magukénak. Legeredményesebb 
nemzetközi szinten is jegyzett versenyzők: 
Dvorák László (2-szeres EB ezüstérmes, 
3 olimpián vett részt), Marosvölgyi János 
(többszörös magyar bajnok és válogatott 
kerettag), de számos hazai szinten kiemel-
kedő versenyzőt nevelt az egyesület keretein 
belül Karner Péter, és Pusztai Tamás – mint 
például Zsótér Balázst, Prácser Attilát, Bar-
tók Zsoltot, Bartók Sándort. Karner Péter 
nemcsak a birkózófogásokra tanította a 
gyerekeket, hanem az életben való helyt-
állásra is. Ő indította 1974-ben a kőszegi 
birkózó sportot. Századik, jubileumi évfor-
dulóját ünnepli idén a Magyar Birkózó Szö-
vetség (MBSZ). Szeptember elején került 
sor a Haladás Sportkomplexumban ünne-
pélyes keretek között – a kőszegi egyesület 
–  díjazására, elismerésére. A Kőszegi Birkó-
zó Egyesületet Karner Péter, Pusztai Tamás 
a szakosztály elnöke, vezetőedző, valamint 
Pusztai Szilveszter képviselte. A sport, ezen 
túlmenően a versenysport mindig is közel 
állt a Pusztai családhoz. Az édesapa, Pusztai 
Szilveszter doktor úr bokszolt, fia, az ifjabb 
Szilveszter birkózik, Tamás a testnevelőtanár 
pedig szintén a birkózás mellett kötött ki, 
vezetőedzője a kőszegi SE Birkózó Szakosz-
tályának. Pusztai Péter, unokatestvér is nagy 
kedvelője ennek a sportnak. Tamás Szom-
bathelyen, a Hevesi Ákos Élelmiszeripari 
és Földmérési Szakképző Iskolában tanít, 
délutánonként pedig Kőszegen szervezi és 
vezeti maga is az edzéseket. A beszélgeté-
sünket megelőző – október második – hét-
végéjén Abonyban voltak a Diákolimpián, a 
Diák II-es korcsoporttal, ahol Tóth Ábel sze-
repelt kitűnően, szombaton pedig egy meg-
hívásos versenyre Kaposvárra utaztak. Négy 
aranyat, három ezüstöt és három bronzot 
hoztak onnan is. Az országos ranglistán az 
e hétvégi eredménnyel a 36. helyen vannak.  
Jelenleg a Gábor Áron utcai egykori barakk 
épületekben van a főhadiszállásuk, edző-
termük. Működésükhöz sokat pályáznak, 
támogatja őket a SOSZ (Sportegyesületek 
Országos Szövetsége), de az önkormányzat 
is a Kőszegi SE-n keresztül. 
– Nagyon felfutott a birkózás iránti érdeklődés, 
rengeteg ovisunk is van. Az elmúlt hétvégén 
őket is beszámítva, 37-en voltak edzésen. Óvo-
dások, aztán gyerek kategória  a 8-9 éveseknek, 
a Diák II. (10-11. éves), a Diák I. (12-13 éves), 

el, így ez a rendezvény elment Kőszegről. Pedig 
ennek ittléte tovább növelhetné a sportág ázsióját. 
– Pillanatnyilag magában az egyesületben az 
edzőkön kívül a veteránokkal együtt 45-en va-
gyunk. Van még jó pár gyerek, akik még nem 
versenyzők, még nem dőlt el, hogy maradnak-e. 
– Versenyeztünk már Németországban is Wen-
dauban. Tavaly Prágába hívtak bennünket. A jövő 
évtől –  terveink szerint – több nemzetközi verse-
nyen is szeretnénk részt venni. Edzésekre is folya-
matosan járunk Ausztriába, Steinbrunnba. Ben-
ne vagyunk az INTERREG-ben, a régiók közötti 
együttműködésben is Győr, Kőszeg, Steinbrunn, 
Körmend csapataival. Ahova tudunk, oda me-
gyünk. A szülők segítsége nélkül ezek az utak 
nem valósulhattak volna meg, amiért külön kö-
szönet illeti őket, hogy segítették az utazásainkat. 
– Az idei évben van két magyar bajnokunk, Pusz-
tai Bianka és Tóth Ábel. Tóth Ábel még diákolim-
piai bajnok is lett. Ez eddig három aranyérem. 
Somfai Cintia ezüstérmes, Rába Noémi bronz-
érmes, Polyák Anzelm pedig ötödik lett. Ezek az 
országos döntős eredményeink. Büszkeséggel tölt 
el bennünket a számtalan arany, ezüst, bronz-
érem, melyeket  a régiós versenyeken szereztünk. 
– Terveink között szerepel egy birkózóterem építé-
se. Ez a projekt már 2019-ben kezdődött. A város 
adta a telket és az öltözőhelyiségeket. Elkészültek 
a tervek. Ötven millió forintot át is utalt az EMMI 
egy elkülönített számlára, azonban időközben az 
építőanyag árak emelkedése miatt ennek még 
a háromszorosa hiányzik. Októberben várható 
a közbeszerzés kiírása. Nyertes pályázat esetén 
indulhatna az építkezés. Szétszedhetnénk a kor-
csoportokat. Fiú, lány öltözők, edzői szoba, egyéb 
kiszolgáló helyiségek állnának a rendelkezésre 
a zavartalan felkészüléshez. Napelemek adnák 
az energiát, hőlégbefúvásos fűtést alakítanának 
ki. Aztán 12x12 méteres fix szőnyeg lehelyezése 
lenne a nagy álmunk. A hely a Petőfi téren lesz 
a Fúvósok próbatermével közös épülethez csatla-
kozva. Megjelenésében is nagyon mutatós lenne a 
rengeteg érem és serleg mindjárt a fogadótérben. 
– Év végén mindig tartunk egy közös ünnepi va-
csorát, ahol ajándékot osztunk ki. Tavaly nagyon 
elegáns sporttáskát vihettek haza az érmesek. 
Van egyesületi pólónk, melegítőnk. Az idén is 
tervezzük az ünnepélyes évzárót. Nagyon bízunk 
abban, hogy már talán nem telik el hosszú idő 
az új létesítmény megvalósulásáig. Az egész 
közösség nem létezne a szülők közreműködése 
nélkül. Létünk nagyban nekik köszöntető, amit 
nem győzünk hangsúlyozni. A sportolni vágyó 
érdeklődő gyermekeket szeretettel és nyitott aj-
tókkal várjuk az edzéseken hétfőn, szerdán és 
pénteken 5-7-ig a Gábor Áron utcában. 
 Kiss János 
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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., Bo-
rostyánkő 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., Juri-
sics 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., Kastélykert 
lakópark, Károlyi M. u., Kárpáti 
Sándor u., Lóránt Gy. u., Posztó  u., 
Posztógyári u., Rohonci u., Rómer 
Flóris u., Sigray J. u., Tüskevár u., 
Űrhajósok útja, Velemi u., Vízmű u.

A lomtalanítás körzeteiLomilottó nyertesei
Kihúzták a Lomilottó nyeremény-
játék szeptember havi nyertes 
szelvényeit!  Kőszeg Város Önkor-
mányzata szeptember 15-én indí-
totta új, a környezettudatosságot, a 
város tisztaságát és rendjét erősítő 
akcióját. Eszerint az a kommunális 
hulladékszállítási szerződéssel ren-
delkező kőszegi lakos, aki igénybe 
veszi a kőszegi Zöldudvar szolgál-
tatásait, sorsjegyet kap, mellyel 
vásárlási utalványt nyerhet. Egy 
kiszuperált, törött szék, vagy egy 
kopott autógumi akár 40 ezret is 
érhet. Éljünk a lehetőséggel!
A Lomilottó játék indulásától szep-
tember végéig két hét alatt 166 
kőszegi lakos vitte a Zöldudvarba a 
hulladékát. Közülük sorsolták ki az 
5 nyertest. Vásárlási utalványaikat 
a Kőszegi Közös Önkormányza-
ti Hivatal ügyfélfogadási napjain a 
Városüzemeltetési Osztályon vehe-

tik át a leadáskor kapott szelvény 
bemutatása ellenében. A nyere-
mények átvételére október 11. 
hétfőtől a Kőszeg és Vidéke újság 
október 18-i megjelenése utáni 
10. napig van lehetőség. A játék-
szabályzat szerint, aki addig nem 
jelentkezik a szelvényével, utalvá-
nyait újra kisorsoljuk.
Az első Lomilottó sorsolás 
nyertes szelvényei:

40.000 Ft: kék 59 
30.000 Ft: kék 17 
15.000 Ft: kék 57 
10.000 Ft: sárga 64 

5.000 Ft: sárga 1
A Lomilottóban havonta 100.000 
forintot sorsolunk ki Kőszeg környe-
zettudatos, a Hulladékudvar szolgál-
tatásait igénybe vevő lakói között. 
Október 1-től ismét él az esély, 
hogy Ön legyen a nyertes! 
Éljen vele!

A lom hulladékokat a meghirdetett 
gyűjtés első napján 6h-tól folya-
matosan szállítjuk el. A hulladék 
mennyiségétől függően ez akár 
több napot is igénybe vehet. Egy 
adott utcában már befejezett gyűj-
tés után kihelyezett lom hulladéko-
kat nem tudjuk elszállítani.
A változtatás jogát fenntartjuk. A 
tervezetben szereplő lomtalanítási 
mód, körzetek és időpontok tájé-
koztató jellegűek, az önkormány-
zattal kötendő külön megállapodás 
függvényében változhatnak. 

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
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Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszön-
tötte a város szépkorú lakóit születésnapjuk 
alkalmából: Gősy Árpádot (90 éves), Mondl 
Károlyné Heilig Erzsébetet (93 éves), Ba-
logh Ernő Józsefné Vidos Erzsébetet (91 éves), 
Tomsits Gyuláné Szakos Irént (91 éves), Balogh 
Ferencné Szőke Irént (94 éves), Tóth Lászlóné 
Rácz Erzsébetet (92 éves), Németh Gyulát (90 
éves), Boross Lászlóné Fazekas Irént (90 éves), 
Kocsis Lászlóné Lendvai Olgát (90 éves) és Jan-
csik Józsefné Illés Irént (91 éves). A városvezető 
személyesen köszöntötte Brückler Terézt 95. szü-
letésnapján.

Óriási összeg
Azért lehet a belvárosban lassan közle-
kedni, mert nagy ütemben végzik az út-
felújításokat. Óvatosságra van szükség az 
országzászló tájékán is, de aki a Várkörön 
halad, naponta látja a változásokat. Az is 
tény, hogy a Kékfény Étterem és a Kiss 
János utcáig felújított Várkör útszakasza 
kiválóan sikerült. A korábban közzétett 
tervek alapján az Árpád-házi iskoláig 
épülő Várkör szakasza is elfogadott lesz a 
közlekedők részéről. „Néha a régi utcaké-
pek elvándorolnak az emlékezetből, azért jó 
lenne felidézni a netes kereséssel” – javasolta 
Ágh Péter országgyűlési képviselő az Alsó körút 
és Standsétány átadásakor október 12-én. Az-
nap a gimnáziumban tartott ünnepről érkezett. 
A Hunyadi út és a Strandsétány közötti útszaka-
szon, kicsit kerülve csaknem teljes hosszban fel-
újított, vagy most még munkavégzés alatt lévő 
szakaszon lehet közlekedni.
A Hunyadi út augusztusban már készen volt. 
A 674 méter hosszú utca felújítása 143 mil-
lió Ft-ba került. Mindkét oldalon kicserélték a 
szegélyköveket, az út szélessége átlagosan 6,2 
méter. Májusban már dolgoztak ott az építők, 
vízbekötéseket, csomópontokat újítottak fel, a 
gimnázium előtti parkoló új köntöst kapott. 
Amikor az elmúlt év novemberében robbant a 
hír, hogy Kőszeg önkormányzata 2,8 milliárd Ft 
támogatást kapott a Kormánytól utak és par-
kolók felújítására. A városvezetés célul tűzte ki, 
hogy elsődleges kapcsolattal rendelkező útsza-
kaszok legyenek felújítva, ezen belül hangsúlyt 
kapott az iskolák környezete. Erről beszélt a Hu-
nyadi út átadásakor Básthy Béla polgármester. 
Akkor novemberben az önkormányzat számlá-
jára megérkezett az óriási összeg. „Mindez egy 
olyan folyamat, amely korábban elképzelhe-
tetlennek tűnt a városlakók számára. Ilyen 
léptékű beruházást ennyi idő alatt elvégezni 
jelentős feladat, jelentős fejődés ” – fogalmaz-
ta meg Ágh Péter.

Ha tovább indulunk a Károlyi Mihály utca felé, 
elérjük a Sigray utcát egészen az Űrhajósok 
utcájáig. A három utcát 758 méter hosszan  
újították fel, további 34 db parkolóval együtt. 
(Fotó Sigray utca parkoló). A Kormánytól kapott 
pénzből erre a célra felhasználtak 152 millió 
Ft-ot. Ekkora ajándékot kaptak az ott élők, és 
az arrafelé közlekedők. Amikor a polgármester 
erről beszélt, jelezte azt, hogy tudja: van még 
folytatása a Sigray utcának, amit további fel-
újításoknál számba kell venni.  A lakótelep felé 
mutatva arról szólt, hogy az Űrhajósok utcájához 
csatlakozva, a szolgáltató ház mögötti területen 
épülnek parkolók. Ennek és több más utcának a 
felújításához nincs meg a szükséges adóbevétel, 
így elsődleges a városlakók és a Kormány közös 
együttműködése. 
Lesz egy a 2028-as év, a 700. éves évfordulója 
(1328. június 3.) annak, hogy Kőszeg Királyi vá-
rosi rangot kapott. Közeledünk az 1532. évhez 
kötődő másik kerek évfordulóhoz. Erre készülni 
kell, közösen, együtt a városlakókkal. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő hangsúlyo-
zottan beszélt arról szeptember 24-én, hogy 
„Kőszeget mindannyian ékszerdobozként 

ismerjük, nekünk vigyáznunk kell 
a városra, és ez csak közösen le-
hetséges, ezért kell keresni a part-
nerséget”. 
Ennek egyik példája a Petőfi téren 
látható jelentős változás. A március-
ban kezdődött munkák során épült 
ott a korábbi 18 db mellé újabb 14 
parkoló és 534 méter út 6,5 – 7 
méter szélességben. A beruházás 
költsége 103,5 millió Ft volt. Er-
ről Terplán Zoltán beszélt október 
1-jén, amikor hangsúlyozta, hogy az 
útszakasz nemcsak buszok számára 

fontos, hanem a 87-es út jelentős elérhetőségi 
pontja is a Petőfi tér. Mindezt csapatmunkában 
lehetett elvégezni, amelynek fontos tagja Ágh 
Péter országgyűlési képviselő.
Egy másik példa az Alsó körút és a Strandsé-
tány felújítása. Ez utóbbi 390 méter hosszban 
4 – 4,5 méter szélességben kapott két rétegben 
aszfaltot. A felújított Alsó körút hossza 355 mé-
ter, szélessége négy méter. A Kormánytól kapott 
pénzből a város a két út felújítására 69,5 millió 
Ft-ot fordított. Básthy Béla polgármester arról 
beszélt, hogy ezen a területen az elmúlt években 
egyre több ház épült, szinte egy új lakókörnyezet 
alakult ki, az utak felújítása további fejlesztések-
re ad lehetőséget.

KZ   

Gratulálunk!
A Magyar Tudományos Akadémia Keszei 
Balázst, a Jurisich Miklós Gimnázium igaz-
gatóját Pedagógus Kutatói Pályadíjban 
részesítette a pedagógusi munkája mellett 
elért kiváló tudományos eredményeiért. 
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Templomok felújítása

Álláshirdetés
A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kőszegi te-
lephelyén TARGONCAVEZETŐ, TAKARÍTÓ és 
BETANÍTOTT MUNKÁS munkatársakat keres 
teljes és részmunkaidőben. Jelentkezését várjuk 
telefonon a 0630/230-4113-as számon vagy a 
hr@kezmu.hu e-mail címen. Elsősorban megvál-
tozott munkaképességűek jelentkezését várjuk! 

Október 14-én az esti szentmise 
után dr. Perger Gyula plébános hív-
ta a híveket, és minden érdeklődőt 
a Jézus Szíve-templomba, hogy az 
egyházi ingatlanok felújításának 
jelenlegi helyzetéről tájékoztatást 
adjanak a Dr. Székely János által 
megbízott szakemberek. A nagy ér-
deklődést kiváltó kétórás, sok rész-
letet, sok kérdést tartalmazó fórum 
imával kezdődött és fejeződött be. 
Az atya így fogalmazott: „Azt mon-
dom, hogy a templomok meg-
építése mestermunka volt, és az 
lesz a felújítása is. A bölcsesség, 
a tanácsok segítsen mindenkit 
ebben a munkában”.
A tájékoztatót Horváth Zoltán Bar-
na a projektiroda vezetője, és Sar-
kadi Márton szakmai koordinátor 
tartotta. Alapmegállapítás: Kőszeg 
templomai nemcsak a híveket szol-
gálják, hanem a város rendkívüli 
értekei közé tartoznak. 
A műemlékek felújítása erős kihí-
vás, mert egykor az építést végző 
szakemberekből az utánpótlás már 
nagyon kicsi. Aki azt mondja, hogy 
ő ’ács’, csak akkor engedik fel a 
toronyba, ha azt referenciákkal 
tudja bizonytani. A külső szemlélő 
számára mozdulatlanság jellemzi 

a felújítást, pedig sok embert köt 
le az előkészítés. A tervek szerint a 
következő évben befejeződik a Kál-
vária-templom, a Szent Vér-kápol-
na, a Kőszegi Szegényház, a Verbita 
Rendház felújítása. A templomok 
állagvédelmét szolgáló munkák 
tavasszal elkezdődtek. Alapos 
műemlékkutatás szükséges a Juri-
sics téren lévő templomokban. Az 
előzetes megállapítások szerint a 
Szent Jakab-templom belső járó-
szintje mélyebben volt az építés 
idején. Ezt fel kell tárni, és az ottani 
kutatások több értékes informáci-
ókhoz juttatják a történészeket, sok 
részlettel lesz gazdagabb Kőszeg. 
A Szent Imre-templom sekrestyé-
jében könnyező házigombát találtak, 
amely terjed és veszélyes. Szak-
emberek elmondták, nem az első, 
hogy ezzel a problémával szembe 
kell nézni. Régi módszer szerint az 
égetés volt az egyetlen lehetőség a 
pusztítására. A templomban végez-
tek már alapos fertőtlenítést, mert 
a gomba elképesztő körülmények 
között is képes fennmaradni, majd a 
táptalaj esetén terjed, méteres fala-
kon is áthatol. A gomba forrásaként 
vizsgálták a templom alatt lévő krip-
tát, de ott – az ismert koporsókon 

kívül – csak egy kisebb helyen talál-
tak gombafonalat, a fertőzés kiindu-
lópontja tehát nem a kripta. Efölött 
van a sekrestyében a mosdó, az on-
nét kicsöpögő víz indíthatta el a ter-
jedését. A gomba által megtámadott 
értékes barokk sekrestyeszekrényt 
restaurálásra már elszállították.
Ebben a két templomban egy hosz-
szabb időszakon át biztosan nem 
tartható mise vagy szertartás. A fel-
újítások ideje alatt hitélet csak a Jé-
zus Szíve-templomban lehetséges. 
A felújítások várható befejezésére 
időpontot nem mondtak a szakem-
berek, de a munkák 2022 tavaszán 
megkezdődnek. Az egyházmegye 
már vásárolja a templom mellé 
felépítendő állványzatot. A tornyot, 
a tetőzetet szakaszokba építik át, a 
munka időszakában az érintett te-
rületet lefedik, hiszen esőben dol-
gozni nem lehet, és a templom sem 
ázhat be. Az is biztos, hogy a posta 
felüli oldalon átmeneti időszakban 
lezárják a forgalmat. Megtörténik a 
homlokzat felújítása is. 
A templom jelenlegi helyzetét idő-
zített bombának is nevezték. A XIX. 
század végén az akkori szakmai is-
meretek szerint jól megépített épü-
let mostanra 120 éves, az 1930-as 
években történt jégverés sértette 

meg a tetőt, és azt követően egyre 
több helyen ázott be. Bemutattak 
fotókat a fagerendázatban okozott 
károkról, a toronyban kifeszített fó-
liában az idei nyáron összegyűjtött 
csapadékvízről. A felújítás a tetőre 
felszerelendő elemek műhelyben 
történő újragyártásával kezdődik. 
Egy műhelyben egy évig tart a sok 
különféle dísz és szerkezeti elem 
újragyártása. A díszműbádogosnak 
több különféle szakmában kell 
jártasnak lennie, fémöntési, dom-
borítási feladatokat kell elvégez-
nie, a gyártáshoz magának kell 
elkészítenie a szerszámokat, ehhez 
a öntészeti munkától a faesztergá-
lyozásig sok mindenhez kell értenie. 
Szakmai kihívás, jelentős probléma 
a repedezett műkő elemek javítása. 
Cél az időtálló felújítás.
A szakemberek segítséget is kér-
tek a hívektől és a város lakóitól: 
minden régi dokumentumra, fotóra 
szükség van, amely a műemlé-
kekről szól. Maradtak tisztázatlan 
kérdések az épületek történetével 
kapcsolatban, ezért örömmel vár-
nának minden 1960 előtti fényké-
pet, főként a templomok belsejéről. 
A képeket digitalizálás után termé-
szetesen visszaszolgáltatják.

Kámán Z
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999 Ft/db
+ü: 127Ft

1399Ft/db

249 Ft/db

279 Ft/db 109 Ft/db 119 Ft/db

359 Ft/db

Ház 
Bora Száraz 

Olaszrizling vagy 
Cabernet Sauvignon 

vagy Rozé Bubis 
1.5l, 666 Ft/l 

Mécsesbetét 
Kicsi 6cm 40g, 5db 

Piros vagy Fehér

Kisgömb Műanyag Tetős Színes 
Üvegmécses 14cm, Fehér vagy Piros

 vagy Sárga  vagy Lila vagy Kék Mécsesbetét 9,5cm 80g

259 Ft
/10 dkg

Priváthús Házi Füstölt  
Kolbász Vg.  2590 Ft/kg 

809 Ft/kg

43 Ft/db

429 Ft/doboz

Étkezési Tojás 
Extra Sárga M "A" 10db 

Magyar Trappista Sajt Zsíros 
Szeletelt  125g, 2872 Ft/kg

Priváthús Sült 
Császárszalonna Vg.  3490 Ft/kg 

349 Ft
/10 dkg

Hell Energiaital
 Classic vagy Red 

Grape Strong 
vagy Strong Apple 

vagy  Summer/Ice Cool 
Barackos vagy Dinnyés 
Limited  0.25l, 756 Ft/l

189 Ft/db

Tento Egészségügyi 
Papír Blue Decor vagy Pink  

3 Rétegű 16 Tekercs 87 Ft/db

Soproni
 Sör

 Dobozos 4.5% 
0.5l, 498 Ft/l 

349 Ft/db 99 Ft/db199 Ft/db 599 Ft/db

Medve Sajt 
8 Cikkelyes 

Natúr vagy Mix 140g, 
 2 493 Ft/kg Több Ízben  

Sport
 Ziccer Ostya

 36g, 2 750 Ft/kg

Kinder
 Bueno

 T2 43g, 4 628 Ft/kg 

Tchibo
 Family 

Kávé Őrölt
 Classic  250g, 

2 396 Ft/kg  

KoszegiHirdetes_202110_01.indd   1 2021. 10. 14.   14:50:38



 XXX IV.ÉVFOLYAM, 10 . SZÁM   2021 . OKTÓBER  18 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

11

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A

AK
TU

ÁL
IS

Életmentő defibrillátor 
Zenésztársa életét
Egy hirtelen rosszul lett embernél, 
ha leáll a lélegzése, akkor mintegy 
négy perc múlva annyi idegsejt 
elhal, hogy bizonyosan maradó 
egészségkárosodás éri, és bekö-
vetkezhet haláleset is – mindez 
elhangzott október 3-án, a Szív 
Napján az Írottkő Hotel bejáratánál. 
Innét négy méterre az aulában függ 
a falon az a defibrillátor, amelyet 
két ember életének megmentésekor 
használtak. Miközben a mentősök 
az életmentő mellkaskompresszió 
technikáját mutatták be az érdek-
lődőknek, megérkezett dr. Nagy 
Csaba, aki augusztus 29-én ze-
nésztársa életét mentette meg a 
kompresszió gyors elkezdésével. A 
társ rosszulléte a Fő téren történt, 
ott volt a közelben a defibrillátor, az 
ezzel adott elektromos sokk esélyt 
adott a beteg gyógyulásához. Oly-
annyira, hogy október 3-án a Nem 
Véletlen Tánczenekar trombitása-
ként színpadra lépett. 

Máshol is legyen
Nagy nap volt az a nap, amely 
nemcsak egy ember gyógyulásáról 
szólt, hanem arról, hogy máshol is 
legyen készenlétben és közelben 
defibrillátor. Október 3-án 13.30 
órakor kezdődött a Kőszegi SZÍV-
HANG Jótékonysági Koncert, amely 
az adománygyűjtést szolgálta egy 
újabb defibrillátor megvásárlása 
érdekében. Azon a délutánon 11 
zenész csapat lépett a színpadra, 
önkéntesen adott műsorukkal arra 
ösztönözték a jelenlévőket, hogy 
adománnyal segítsék az új készü-
lék megvásárlását. A koncert ötlete 
– a társuk életének mentése után 
– a Nem Véletlen Tánczenekartól 
(fotó) származik, közülük a szer-
vező feladatokat dr. Csaba Miklós 
gyógyszerész – 2020-ban az Év 

Gyógyszerésze – vállalta. Nemcsak 
ezt tette, hanem különböző egész-
ségügyi méréseket is végzett az 
érdeklődők számára. A műszerek 
előtt ott volt az adománygyűjtő lá-
dikó. Ebből kettő is szolgálta – vál-
takozó helyszínekkel – az adakozók 
kényelmét. Sokan nemcsak bankót 
dobtak azokba, hanem kíváncsian 
nézték, telik-e a ládikó. Alaposan 
megtelt.

Adományládák
Október 4-én bontották ki az ado-
mányládákat. A 13.00 órai adatok 
szerint 511 960 Ft az összesített 
adomány. A jelentős összeg vasár-
nap a Fő téren lévő, zenét hallgató 
emberek jó szándékát bizonyítja. 
Október 2-án a lovagteremben 
tartottak koncertet a Kőszegi Vo-
nósok (20.old), az ottani adomány 
további 50 ezer Ft-tal növelte meg 
az új defibrillátor megvásárlására 
fordítható összeget. Ugyanennyit 
adományozott az ATARU Taiko Vö-

rös Emil tájékoztatása szerint. Így 
a banki átutalásokkal október 15-
én 9.00 órai adatok szerint össze-
sen 915.736 Ft állt rendelkezésre. 
Mindez a városlakók, vezetők,  
szervezők, zenekarok összefogásá-
nak egy csodálatos eredménye. To-
vábbi támogatás a Segítő Kéz Ala-
pítvány számlaszámán lehetséges: 
11747051-20008316-00000000

Milyen jó, hogy itt vagyunk
Október 3-án 19.00 óra előtt is 
dobhattak még bankókat a ládá-
ba, amikor felhangzott az Ismerős 
arcok zenekartól tolmácsolt Nél-
küled című dal, amit a Kőszegfalvi 
Asszonykórus közreműködésével 
énekeltek. A dal szövege ott való-
sággá lett: „Annyi mindent kéne 
még elmondanom  … Hogy elme-

fontosságú, gyorsan és mélyre kell 
nyomni. Fárasztó munka, célsze-
rű az ezt végző személy váltása. A 
közelben lévő defibrillátort vigye a 
helyszínre az egyik segítő. A bekap-
csolt készülék szóban ad utasítást az 
elvégzendő feladatokra. A mentési 
bemutatón sokan hallották a lai-
kusok által is könnyen elvégezhető 
feladatokat. Aki mentési helyzetbe 
kerül, tegye meg!

Aki már megtette
2020. április 4-én az országzászló 
mellett lett rosszul egy autós férfi. 
Szeidel Béla, a Kőszegszerdahelyen 
élő férfi is ott közlekedett, és meg-
állt, hogy segítsen. Az erős jó fiziku-
mú férfi négy percig végezte az új-
raélesztést, a mellkaskompressziót. 
Igencsak fáradtnak érezte magát, 
amikor a mentősök átvették tőle az 
életmentést.

Aki levélben jelezte
„Szeretném tájékoztatni, hogy 
2020 év elején a TESCO Global 
Zrt. minden áruházát felszerel-
te automata defibrillátorral, így 
2020 februárja óta nálunk, a kő-
szegi áruházban is megtalálható 
egy készülék.  A bejárattal szem-
ben, a koncessziós sori folyosón 
elérhető”.

Kámán Z

séljen, milyen jó, hogy itt 
vagyunk”.
Azért is jó volt, mert so-
kan ott voltak, és látták az 
Írottkő Hotel előtt tartott 
újraélesztési és mentési 
bemutatót. Akik kipróbál-
ták a mellkaskompressziót, 
azok biztosan veszélyhely-
zetben is tudnának se-
gítséget nyújtani. Ennek 
módjáról a kőszegi men-
tősök tartottak bemutatót. Amint 
elhangzott: „nem egy ördöngös 
feladat”. A beteg rosszulléte után 
az első négy percben el kell kezdeni 
a mellkaskompressziót.

Hogyan történjen ez? 
Első lépés: hívni kell az ingyen 
hívható 112-es telefonszámom 
a mentősöket. A kihangosítással 
tartani kell velük a kapcsolatot, az 
első mentőegység megérkezésig 
vonalban maradnak.
Meg kell győződni arról, hogy van-e 
valamilyen veszélyforrás a beteg 
környezetében (elektromos áram, 
gáz, dőlésveszélyes fa vagy fal). Az 

elhárítást el kell 
végezni! Köz-
ben szólni kell 
a beteghez, ha 
nem jelez, közel 
hajolva vizsgál-
ni kell a léleg-
zése meglétét. 
Ha ez sincs, el 
kell kezdeni a 
mel l kaskom-

pressziót. A fotó mutatja, hogyan 
kell összekulcsolni a két kezet. A 
kéztői résszel, egyenes karral kell 
nyomni a beteg mellkasának a kö-
zepét, percenként 100 – 120-szor. 
Mindezt a mentők kiérkezéséig 
folyamatosan. A kompresszió élet-
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A vasútnál lesz a buszpályaudvar
Szeptember 22-én a KÖSZHÁZ-
ban tartott lakossági fórumon a 
vasútállomás és az ott kialakítan-
dó autóbusz állomás terveivel is-
merkedhettek az érdeklődők. Arról 
beszélt Básthy Béla polgármester, 
hogy a városban szükséges új au-
tóbusz állomás kialakítására az 
elmúlt években többféle elképzelés 
is született. Felmerült az is, hogy 
vasútállomás mellé lenne célszerű 
megépíteni, és mindezt – 2017-
ben született Kormányhatározat-
ban foglalt támogatás alapján 
– sikerül megvalósítani. Szakmai 
körökben is meglepetést okozott, 
hogy Kőszegen intermodális cso-
mópont épülhet. „Ez is egy olyan 
csomag, projekt a fa alatt, amire 
büszkék lehetünk” – mondta a 
városvezető. 
Intermodális csomópont jelenté-
se: különböző közlekedési módok 
közötti átszállási kapcsolat, emelt 
szintű szolgálatásokat biztosító 
közlekedési létesítmény. Kőszeg 
esetében ez a vasút, helyközi au-
tóbusz-járatok számára, valamint 
helyi buszjárat számára állomás 
létesítése egy csomópontban.
A Kormányhatározat egymilliárd 
Ft támogatásról szól Kőszeg Város 
Önkormányzata, valamint a NIF 

Zrt. között elosztva. A Zrt. feladata 
a projekt előkészítése és a beruhá-
zás megvalósítása. 
A NIF Zrt. képviselője, András Erik 
a fórumon elmondta, hogy a fej-
lesztés költségvetési pénzből, hazai 
forrásból valósulhat meg. Jelenleg 
13 db ilyen csomópont megvaló-
sításán dolgoznak, a Kaposváron 
lévőt az elmúlt évben adták át. 
Kőszeg városa az egyik szerencsés, 
mert elkészültek a megvalósításhoz 
szükséges tervek. A Kormány a pro-
jektet nemzetgazdasági szempont-
ból kiemeltnek nyilvánította, amely 
szerint speciális eljárási szabályok 
vonatkoznak a megvalósítására.
Az önkormányzat készítette el a 
megvalósíthatósági tanulmányt, és 
ennek elfogadása alapján van lehe-
tőség arra, hogy a Gyöngyös-patak 
felett megépüljön a csak gyalogos 
és kerékpáros közlekedést szolgáló 
új híd (A. pont). Ezen kívül a város 
vásárolhat két db környezetbarát 
autóbuszt a helyijárat biztosítása 
érdekében. Az egymilliárd Ft tá-
mogatás nagyobb része a NIF Zrt. 
rendelkezésére áll a projekt előké-
szítése és megvalósítása érdekében.
A Zrt. azt a feladatot kapta, hogy 
a GYSEV által már részben meg-
valósított beruházáshoz igazodva 

kapcsolja össze a helyközi és a helyi 
autóbusz közlekedést egy csomó-
pontban. Ki kell alakítani a buszok 
tárolására, közlekedésére alkalmas 
területet, buszvárót, valamint a cso-
mópont akadálymentesítését, az in-
telligens utastájékoztató rendszert, 
az utasok ellátását, és össze kell 
kötni az állomás melletti kerékpáros 
közlekedést a Kőszegfalva felé már 
meglévő kerékpárúttal. Az elhang-
zottak szerint a városnak jelentős 
szerepe van az intermodális csomó-
pont arculatának a kialakításában.
Borsos Ferenc a Közlekedés Kft. ré-
széről, mint generáltervező beszélt 
a bemutatott tervekről. Jelzőlám-
pás csomópont épül meg a 87-es 
úton a hidat és a vasútállomást 
összekötő kereszteződésben (B. 
pont). Ugyancsak lámpa lesz a 
TŰZÉP és az Erdészet határán lévő 
(C. pont), és a majd megépülő 
úton, amely a buszok kihajtását 
szolgálja a 87-es útra (D. pont). 
A vasútállomás épülete előtt azok 
számára lesz parkoló (E. pont), 
akik hozzák-viszik gyors váltásban 
az utasokat. A mozgássérült parko-
ló az állomásépület főbejáratánál 
lesz (F. pont), közel a peronhoz. A 
körforgalom után 54 db autó szá-
mára alakítanak ki parkolókat (G. 

pont). A vasútállomás előtt lévő, 
jelenlegi buszmegálló megszűnik és 
ott egy közpark épül meg. A mos-
tani iparvágány és erdészet közöt-
ti területen épül meg a – Volán és 
turista – buszok tárolását szolgáló 
parkoló (H. pont). A most még ott 
lévő raktár épületét le kell bontani. 
A vasútállomás épületén belül lesz 
egy Volán-pénztár, üzemi iroda, va-
lamint az utasokat kiszolgáló belső 
tér felújítása is megtörténik. Az épü-
let másik oldalán a GYSEV alakítja a 
saját, illetve az utasai számára szük-
séges kiszolgáló blokkot. Ugyancsak 
megépítik a buszok – peron mellé 
történő – megérkezését szolgáló fel-
hajtó utat (I. pont). A magasperon 
két szakaszra oszlik, fehérrel jelzett 
rész (J. pont) a vonat utasai szá-
mára, és ahhoz a GYSEV megépíti 
a zebrát. A peron – sötét színnel jel-
zett – (K. pont) folytatása a busz-
megálló peronja, így az utas számá-
ra az átszállás – vonatról buszra és 
fordítva – gyorsan megoldható. A 
peron legtávolabbi pontján alakítják 
ki a hűtött vagy fűtött zárt várakozó 
helyet, hogy az épületen kívül is ké-
nyelmes legyen a várakozás.
A 87-es úton a híd és a vasútál-
lomás közötti útszakaszon jelző-
lámpás csomópont épül meg (B. 
pont). Előzetesen még további 
kétféle megoldást vizsgáltak a cso-
mópont kialakítására. 

A.
B.

C.

D.

E.

F.G.H. I.

J.K.

M.
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Az egyirányúsított útpálya elsőként 
került elutasításra, de a körforga-
lom lehetőségét alaposan vizsgál-
ták. Csak akkor alakítható ki ott 
körforgalom, ha a két út keresz-
teződésének közelében mindent 
lebontanak, ide értve az épülete-
ket, és a hidat. A két szabványos 
út középpontja kell, hogy legyen 
a körforgalom középpontja, és ak-
kor már a híd nem maradhat meg, 
ahogy jelenleg van, a híd nem ala-
kítható át, nem is bővíthető, vagyis 
egy jobbra kanyaró sávot nem le-
het létesíteni. Magassági szempon-

tok szerint sem jó a helyzet, mert 
a 87-es út (D. pont) egy völgyben 
van a hídhoz és állomáshoz vezető 
útszakaszhoz képest.
A most meglévő híd mellett, de 
attól távolabb építik meg a csak 
gyalogos és kerékpáros közlekedést 
szolgáló új hidat (A. pont). Alapos 
vizsgálatok eredménye, hogy a két 
híd egymástól legyen megfelelő tá-
volságban, mert így a Szombathely 
felé a mostani hídról kanyarodó jár-
művek rendelkezésére áll egy hosz-
szabb útszakasz, és nem okoznak 
torlódást a hídon. A 87-es úton a 

gyalogos és kerékpáros áthaladást 
is lámpa szabályozza. A híd másik 
oldalán a jelenleg is meglévő zeb-
ra továbbra is megmarad. Tényként 
hangzott el az is, hogy az M87-es 
megépülésével a jelenlegi 87-en 
kisebb lesz az áthaladó forgalom.
Az elhangzott tájékoztatás szerint 
a GYSEV megépíti a vasútállo-
más épülete mellett, a vonat ér-
kezési oldalán a kerékpártárolót 
(M. pont). Az új hídról ide kell 
felvezetni a kerékpárutat. Ezt a 
kerékpártárolót csatlakoztatják a 
Kőszegfalva felé, jelenleg is meg-

lévő bicikli úthoz. Errefelé haladva 
a vasúti sín oldalán épül meg az 
új kerékpárút, amit a benzinkút 
vonalában vezetnek át a sinpályán 
a másik oldalra a korlátokkal ki-
alakított labirintus átkelőn. Ott a 
kerékpáros kénytelen lesz leszáll-
ni, és a biztonsága érdekében kö-
rülnézni. Több jelenlévő javasolta, 
hogy a biciklisek számára épüljön 
lámpás vagy sorompós átkelő a 
vasúti pályán. Ezt a tervező hatá-
rozottan elutasította az óriási költ-
ségek miatt.

Kámán Z

A Szombathely – Kőszeg közötti 
vasútvonal felújítása 2021. július 
2-án kezdődött el, a vágányzár 
megszűnt szeptember 30-án, azóta 
az újjáépített pályán közlekednek 
a vonatok. A tervek szerint 2022 
nyarán a vidéki buszjáratok megál-
lója az új peron mellett lesz, addig 
megépítik a 87-es útról a feljáró 
utat. Október 11-én Homlok Tibor 
az építést végző Zrt. termelési fő-
mérnökét kérdeztük a beruházás 
aktuális helyzetéről.
– A régi vasúti sínpályában lévő 
zúzott követ egy ágyazatrostáló 
géppel szétválogattuk, a 32-55 
mm közötti frakciót meghagytuk, 
a méret alatt lévő köveket ideig-
lenesen a lukácsházi sportpálya 
mellett felhalmoztuk – mondta a 
főmérnök. – Az építés következő 
fázisában, a betonaljakat és a sínt, 
a 24 méteres hevederes mezőket 
lebontottuk, vasúti kocsin a Gencs-
apáti alsó megálló melletti terület-
re vittük, majd ott hagyományos 
csavarozó gépekkel szétbontottuk. 
A GYSEV által korábban felújított 
pályaelemek vasbeton aljait a bon-
tott sínekkel összeépítettük, majd 
a 24 méteres pályamezőket vas-
úti kocsikkal visszavittük az építés 
helyszínére. Ott egy Geismar típusú 
vágányfektető géppel visszahelyez-
tük a kirostált kövekkel rendelkező 
pályára. Majd hevederekkel össze-
kötöttük a pályamezőket, vasúti ko-
csikból új zúzott követ szállítottunk 
a vasúti sínpályába, és elkezdődött 
a pálya szabályozása irányban és 
magasságban. Ezzel a vágány a 
végleges helyére került. Szeptem-

Nyáron már a vasúti peronok mellett lesz a buszmegálló
ber 1-jén kezdtük el a sínek ösz-
szehegesztését egy hosszadalmas 
munkával. Amikor ezeket egy sem-
leges sínhőmérséklet tartományba 
helyeztük, csavarokkal leszorítottuk 
a síneket a betonaljakra. Így nyerte 
el a végső formáját a vasúti vágány. 
Jelenleg – Kőszeg előtti részen – 
egy km hosszú hegesztés hiányzik, 
amit novemberben az éjszakai vá-
gányzár idején végzünk el. 
– Felújították az útátkelőket, az 
állomásokon új magasperonokat 
építettek. 
– A szabvány szerint a sín szintjétől 
55 cm-es magasságban alakítottuk 
ki a peronokat minden megállóhe-
lyen. A falvaknál lévő vasútállomá-
sok korábbi épületeit lebontottuk. 
Elhelyeztük az utasforgalmi korlá-
tokat, csak ott nem, ahol később 
peronon kívüli létesítményt épí-
tünk. Az év végén tudjuk elhelyezni 
az esőbeállókat, az üvegborítású 
acélszerkezeteket, amit anyaghiány 
miatt a gyártó még nem tudott el-
készíteni.  
– A kőszegi vasútállomásnál lesz 
egy intermodális csomópont. Eh-
hez kapcsolódóan Önök építik 
meg a peronokhoz vezető, a bu-
szok közlekedését szolgáló utat. 
Hogyan csatlakozik ez a 87-es 
úthoz?
– Szeptember 29-ig nem volt 
időnk a csomópont építésével 
foglalkozni, de nem is szerepelt a 
terveink között. Október hónap-
ban földmunkával kezdjük el a 
csomópont szerkezetének a kiala-
kítását, a közművek kiváltását, a 
csapadékvízelvezető rendszer ki-

építését. Várhatóan még az idén 
elkészül a teljes pályaszerkezet, 
ennek 2022 áprilisában lesz a 
műszaki átadása. A 87-es útról 
a peronok felé a feljáratot – kis 
eltéréssel a jelenlegi csatlakozási 
helytől – építjük meg. A száz mé-
ter hosszú peron mellett lesznek a 
megállók. A buszok az állomás-
épület túlsó oldalán tudnak majd 
visszakanyarodni. A használatba-
vételi engedély feltétele a műszaki 
átadás, ezért vélhetően a buszok a 
jövő év nyarától közlekedhetnek 
ezen az úton. 
– Ez azt jelenti, hogy a buszok 
akkor már a peron mellett állnak 
meg?
– Igen. A mostani buszmegálló 
megszűnik, és ezt a funkciót átveszi 
a vasúti peronok melletti megálló.
– A vasútállomás épületében mi-
lyen átalakításokat végeznek el?
– A GYSEV által eddig üzemel-
tetett részt újítjuk fel. A forgalmi 
szolgálathoz tartozó helyiségek és 
a jegypénztár átalakítását végez-
zük el. Megtörténik a távközlési 
eszközök elhelyezését szolgáló 
helyiségek felújítása. Az utasokat 
kiszolgáló WC-blokk marad a he-
lyén, de nem kerül átépítésre. Még 
novemberben elkezdjük a tetőhé-

jazat cseréjét. Az eredeti tervek 
szerint Kőszegen a jegykiadó rend-
szer novembertől működne, de ez 
anyaghiány miatt az év vége felé 
várható.   
– A többi állomáson lesz WC?
– Nem. A megálló helyeken üve-
gezett esőbeállókat, padokat he-
lyezünk el, amely a GYSEV vonala-
kon már megszokott. Kiépítjük az 
utastájékoztató rendszert.
– Kőszegnél két nagyobb csapa-
dékvíz átvezetőt építettek a vas-
útvonal alatt. 
– A számítások szerint nagy víz-
gyűjtő területről kell elvezetni a 
csapadékvizet, ezért építettünk 
talán túlzott méretűnek látszó át-
ereszt a vasúti sínpálya alatt. Az új 
pályát egy későbbi bővítés miatt 
nem érdemes megbontani. A mun-
kálatok – nemcsak ott – zajjal, 
porral jártak. Kivitelezőként köszö-
nöm a lakosság, az utazóközönség 
hozzáállását, türelmét. Meg kell 
állapítanom: nagyon fegyelmezett 
lakóközösségekkel, utasokkal ta-
lálkoztunk az építkezések során. 
A munkálatok befejezését követő-
en, jövő évben olyan beruházást 
tudunk átadni, amely szolgálja a 
lakosságot.

Kámán Z
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A PLASMAVITA HEALTHCARE II GmbH
hamarosan megnyíló, modern ausztriai plazmaközpontjába 

Oberpullendorfba (Kőszegtől 12 km) 

ORVOS
munkatársat 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

Az egykori magyar földön
Aulich Lajos, Damjanich János, 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Knezić Károly, Lahner György, Lá-
zár Vilmos, Leiningen-Westenburg 
Károly, Nagysándor József, Poelten-
berg Ernő, Schweidel József, Török 
Ignác, Vécsey Károly – ők voltak 
azok a honvédtisztek, akiket 1849. 
október 6-án Aradon végeztek ki 
a magyar szabadságért folytatott 
harcuk miatt, megtorlásként. Gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnököt 
Budapesten állították a kivégző-
osztag elé.

„Tegnap hősök kellettek, ma 
mártírok... Így parancsolja ezt 
hazám szolgálata” – ezek voltak 
a kivégzés előtt  Dessewffy Arisztid 
búcsúzó szavai.
Ez a mondat is elhangzott október 
6-án a lovagteremben, amikor a 
magyarság egyik tragédiájára mél-
tóságteljesen emlékeztek a Bersek 
iskola diákjai. Az emlékezéshez tar-
tozott, hogy sok éve gondozzák a 
kőszegi temetőben lévő névadójuk 
síremlékét. Azon a napon is az isko-
la képviselői elhelyezték a megem-

lékezés virágait. Igen, az csak egy 
síremlék, mert – a halálra ítélt, de 
kegyelmet kapott, Kőszegen szüle-
tett ezredes – az egykori magyar 
földön, Rév községben nyugszik 
ismeretlen helyszínen. 
A lovagteremben tartott emlékmű-
sorra gondosan készültek a diákok 
Draskaba Eszter, Horváth Márta, 
Kocsisné Pethő Judit tanárok felké-
szítésével. Egy kiváló, dramatizált 
színházi eladással időutazást tet-
tek a hősök kivégzésének napján.  
Horváth Enikő Mercédesz tanító 
beszédében hangsúlyozta, hogy 
„az emlékezés a múltról, a jelen-
ről és a jövőről szól. … A jövőről, 

mert tetteink meghatározzák 
sorsunkat és nekünk, az utódok-
nak kötelességünk nemzetünk 
nagyjaira emlékezni, emléküket 
kegyelettel őrizni”. 
Azon az estén a lovagterem alapo-
san megtelt diákokkal és felnőttek-
kel. Az emlékműsor után egy kisebb 
csoport a városvezetők részvételével 
a Fekete-kertnél lévő szociális ott-
honhoz ment, és ott Gróf Batthyány 
Lajos emléktáblájánál mécseseket 
gyújtottak, koszorút helyeztek el. 
Az egykori miniszterelnök ebben az 
épületben 1849. április 29-én rab-
tartóival töltött egy éjszakát.

KZ

Olvasói levél
VIDÁÉRT adakozó Kedves Kő-
szegi Polgárok!
Hálás szívvel mondok köszönetet az 
adományokért. Augusztus 27 – 28-
án Kőszegen a Fő téren tartották a 
III. Mozdulj Kőszeg – Honvédelmi 
és Sportnapot. Köszönöm, hogy 
akkor ez a kisváros összefogott az 
unokám, VIDA gyógykezelése érde-
kében, és összegyűjtött 373 ezer 
forintot. Külön köszönetemet feje-
zem ki a Fitt-Box Ökölvívó Egye-

sület elnökének, Varsányi Áronnak, 
és valamennyi munkatársának a 
tevékeny közreműködésért, továb-
bá a Kőszegi Beteg Gyermekekért 
Myrtill Alapítvány munkatársainak. 
Az alapítvány kezdetektől figyelem-
mel kíséri VIDA sorsát, és támogat-
ja a gyógykezelését. Létrehoztak 
egy bankszámlaszámot, amelyen 
unokám támogatását fogadják. 
Takarékbank számlaszáma: 
72100347-11077736 
VIDA családjának nevében 

Dr. Monszport Mária
nyugdíjas tisztifőorvos

A 2007-ben létrehozott Kőszegi Beteg Gyermekekért Myrtill Alapít-
vány alapítója Gráf Györgyi, a jelenlegi elnöke Gosztonyi Józsefné, 
titkára G. Szabó Erzsébet. Ezideig 50 beteg gyermeknek nyújtottak se-
gítséget. Az alapítvány bevételeinek forrása jótékonysági koncerteken, 
rendezvényeken, kiállításokon, sportrendezvényeken nyújtott támoga-
tás, valamint az adó 1%-aból befolyt összeg, illetve a számlaszámra 
érkezett banki átutalások.
Köszönet a Jó Szándékú Embereknek, akik a támogatást banki átuta-
lás formájában teszik meg.

A Kőszegi Beteg Gyermekekért Myrtill Alapítvány 
Takarékbank számlaszáma:  72100347-11054900

Gráf Györgyi, Keresztes Vida és édesanyja, Magyar Emese
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Élj tudatosan az Írottkő Natúrparkban!  
Tippjeink a hulladékmentes és hulladékcsökkentett életmódhoz

Sokan ismerik az elrettentő képeket, amelyek a tengeri, vízi élővilág hul-
ladékkal való küzdelmét ábrázolják. A szemét mára már nem csak az élő-
világ egészségét veszélyezteti, hanem az emberét is!
Fontos, hogy az egyszer használatos anyagokat száműzzük az életünkből 
és minél inkább csökkentsük a természetet és az egészségünket terhelő 
hulladék mennyiségét!
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület osztrák-magyar, határon átnyúló 
PUREGREEN (Tisztazöld) projektjének célja a határon átnyúló natúrpark 
védett területeinek hulladékmentesítése, a hulladékmentes / hulladék-
csökkentett fogyasztás és a tudatos vásárlás elterjesztése. Projektünkkel 
szeretnénk segíteni az átállást a környezettudatosabb és hulladékcsök-
kentett fogyasztásra. 
Az átállás megkezdése azért is nagyon fontos, mert július 1-től tilos az 
egyszer használatos műanyagok forgalmazása. Mielőtt papírzacskó után 
kiáltunk, gondoljuk át: az is egyszer használatos, ezért a hulladék mennyi-
sége nem csökken vele! A nyersanyaga fa, így az erdők védelmével sem 
összeegyeztethető megoldás.
Sorozatunkkal ötleteket szeretnénk adni, hogyan mellőzhetjük 
mindennapi életünkben a hulladékot olyan megoldásokkal, ame-
lyek nekünk is jók és a természetet is kímélik.

1. rész
Csomagolásmentes bevásárlás

Miért vásároljunk hulladékmentesen?
A műanyag szemét 80-90%-a nem kerül újrahasznosításra, hanem visz-
szajut a természetbe, onnan pedig a szervezetünkbe.
Hogyan vásároljunk hulladékmentesen?
Első lépésként válasszunk lebomló vagy újrahasznosítható csomagolású 
termékeket. Zöldséget, gyümölcsöt idény szerint vásároljunk, és lehető-
leg piacon. A hazai és regionális élelmiszerek előnyt élveznek a tudatos 
fogyasztónál.
Amikor csak tehetjük, szakboltokban és piacon vásároljunk élelmiszert! 
Az Írottkő Natúrpark településein a legtöbb élelmiszerboltban, legyen az 
zöldséges, pékség, hentes, vásárolhatunk a magunkkal vitt tartós „csoma-
golóanyagban” vagyis: 

• Ma már a Győrvár Tej üzleteiben a kimért tejtermékekhez vihetünk 
saját tiszta üveget, dobozt.

• A szupermarketekben használjunk átlátszó textilzsákot nejlon-
zacskó helyett.

• Becsületkasszáknál szintén átrakodhatunk a saját zsákunkba.

Csomagolásmentes üzlet legközelebb Szombathelyen van, a „Kamra” bolt 
(Király utca 13.). Ott igazán környezettudatosan tudunk vásárolni .
Amennyiben bizonytalanok vagyunk, nyugodtan érdeklődjünk az üzletben. 
A régi motoros hulladékmentesen vásárlók kitaposták előttünk az utat, így 
a legtöbb boltban ma már nem csak elfogadják, de örülnek is a csomago-
lásmentesen vásárlóknak!
Honnan szerezzük be a többször használatos csomagolást?
Minden háztartásban akad egy-két textil szatyor, illetve „leporolt” befőttes 
üvegeinket és fedeles dobozainkat is bevethetjük, vagy varrjunk magunk 
táskákat! 
A Spar, Aldi, Lidl, Penny saját márkás, többször használatos zsákokat árul 
hármas kiszerelésben.
Kőszegen a Kedves Textil üzletben ( Rákóczi u. 2.) kaphatók textilzsákok, 
de vihetünk anyagot és varrathatunk egyéni elképzeléseink szerinti zsá-
kokat is. 
Sok sikert kívánunk a TISZTAZÖLD bevásárláshoz!
Még több ötlet a hulladékmentes életmódhoz: https://tisztazold.naturpark.
hu/

forrás: huladekmentes.hu
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Búcsúmise
Porpáczy József esperes-plébános 
2021. október 10-én 15.00 órakor 
tartotta búcsúmiséjét Gyöngyös-
faluban, a Szent Márton-temp-
lomban. Az atya azon a napon 54 
éves szolgálatát fejezte be abban a 
templomban, és a plébániához ké-
sőbb csatlakozott falvakban, ahol 
18 évig látta el a papi szolgálatot. 
Betegsége 2020. december 9-én 
törte meg ezt az egyedien hosz-
szú utat, mert nem érkezett meg a 
ludadi templomba a mise kezdeté-
re. Az egyházközség tagjai és a pol-
gármester indult el plébániára. A 
földön fekve találták meg az atyát. 
Az iránta érzett tisztelet és remény 
sem halt meg, egyre jobban érezte 
magát az atya, és a búcsúmiséjén 
életerőt mutatott. A kőszegi Jézus 
Szíve-templom kicsinyített mása, 
Gyöngyösfalu temploma megtelt 
hívekkel azon a délutánon.

Porpáczy József esperes-plébános 
1967. szeptember 17-én kezdte 
meg ott káplánként a szolgálatát. A 
fotó 2021. június 10. 16.26 órakor 
készült. A mise befejezése után, ami-
kor két padsor között a paptársakat 
követve elindult a templom kijáratá-
ig, abban a percben érte el az első 
padsort. Több mint fél óráig tartott, 
amíg a kijáratnál a hívektől, csalá-
doktól személyenként elbúcsúzott.
Porpáczy József esperes-plébános 
azokkal a paptársakkal együtt tar-
totta meg búcsúmiséjét, akiknek 
előkészítette, hogy elinduljanak a 
papi hivatás útján. 
„Egyszer valaki azt mondta ne-
kem, ha minden falu három 
újmisést adna, mint te tetted 
ezt, akkor nem lenne paphiány” 
– mondta az atya, és kérte a híve-

ket: „Kedveseim, imádkozzatok a 
papi hivatásokért!”. Hiszen lélek-
emelőek voltak a faluban megtar-
tott újmisék.
A Szent Márton-templomot, 1905. 
október 8-án szentelték fel. „Olyan, 
mintha székesegyház, katedrális 
lenne. Nem győzök hálát adni a Jó 
Istennek, hogy ebben a csodálatos 
templomban szolgálhattam 54 
évet” – hangsúlyozta búcsúbeszédé-
ben az atya, aki a templom történel-
mébe beírta a nevét.
1973-ban papházat építettek a 
faluban. Amikor az atya ezt kihir-
dette, hívatták a hivatalba, számon 
kérték tőle, hogy „ebben a mo-
dern világban új papházat akar 
építeni”. A búcsúmisén az atya így 
fogalmazott: „Gyöngyösfalu, Isten 
népe kitett magáért, április 24-én 
szedtük le a régi házról a csere-
pet, október végén már beköltöz-
hettünk az új papházba”.
A 80 esztendős atya elmondta, hogy 
„40 millió Ft-ot hagytam a plé-
bánia kasszájában”. A Porpáczy 
család örökségéből 15 millió Ft-ot 
fordított a templom színes ablaka-
inak a javítására. Az ezüst miséjére 
készült harangba beleírták a nevét, 
amit a ludadi templom is megörö-
kít. Végrendeletében megírta, hogy 
halála után a gyászmiséjét az új 
szőlősi templomban tartsák meg, 
mert a családja három ablakot ott 
csináltatott. 
Abban a percben az utolsónak tűnő 
szentbeszédében így fogalmazott:
„Amikor én most búcsúzom, bo-
csánatot kell kérnem mindazok-
tól, akiket megbántottam, mert 
tökéletes ember nincs. Amikor én 
most búcsúzom, imádkozok érte-
tek, és azt kérem, ti is imádkozza-
tok értem”.

Kámán Zoltán

Nemescsó
Pálya kutyásoknak. Szeptember 
19-én megnyitotta kapuit a Nemes-
csói Felelős Kutyabarátok Szabadidő 
és Sport Egyesület által kialakított 
kutyaoktató pálya. Az egyesület 
2020-ban alakult, egyik célja volt 
a biztonságos kutyatartás. A vendé-
geket Papp István elnök üdvözölte, 
és megköszönte a pálya építésében 
részt vevők munkáját. Szerdahelyi-
Bánó Irén polgármester elmondta, 
hogy az egyesület tagjai sok munkát, 
pénzt áldoztak a megvalósítás érde-
kében. Mostantól az Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület, a Tézsula Hagyomány-
őrző Egyesület mellett egy újabb 
önkéntes csoport tevékenykedik a 
faluért. Majd énekelt a Tézsula Nóta-
kör, és két kutyás bemutató követke-
zett. Az egyesület várja az új tagokat 
és a kutyaoktatás iránt érdeklődőket, 
részletek a Facebook oldalon.
Befőző-automatákat adomá-
nyozott a Civil Összefogás Fó-
rum – Civil Összefogás Közhasznú 

Alapítvány és a Magyar Asszonyok 
Érdekszövetsége. A Nemescsói 
Tézsula Hagyományőrző Egyesület 
2 db lekvárkészítő géppel gazda-
godott. Köszönjük! Október 1-jén 
Sárváron történt az átadás, ahol 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
méltatta a nemes kezdeményezést, 
amelynek legfőbb célja az egészsé-
ges táplálkozás népszerűsítése, a 
helyi termelők támogatása.
Lekvárfőzés. Október 2-án lekvár-
főzős és beszélgetős délutánra gyűl-
tek össze az érdeklődők a Tézsula 
Hagyományőrző Egyesület meghí-
vására. Készült csitkenye, szilva-, és 
szőlőlekvár is. A katlanban pince-
pörkölt várta a látogatókat. A gyer-
mekek  Horváth Attila vezényletével 
az agyagozással ismerkedtek.
Tűzoltók. Október 9-én esküt tett 
és rendszerbe állító gyakorlaton 
vett részt a szomszédos települések 
mentőcsoportjaival együtt a Nemes-
csói Önkéntes Települési Mentőcso-
port. A sikeres befejezés után nem-
zeti minősítő oklevelet szereztek.

Szerdahelyi-Bánó Irén

Tolnay iskola 
Gyöngyösfalu: Dr. Tolnay Sándor 
Általános Iskolában több progra-
mot szerveztünk a diákoknak.
Nyeregbe! Szeptember 22-én az 
Európai Mobilitási Hét keretén be-
lül autómentes naphoz csatlakozva 
szerveztük meg Nyeregbe, Tolnay! 
akciót. A környezetbarát közlekedés 
érdekében a diákok kerékpárral, 
görkorcsolyával, gördeszkával, rol-
lerrel vagy gyalogosan érkeztek az 
iskolába. A kerékpártárolók megtel-
tek. Köszönjük a gyerekek lelkese-
dését és a szülők támogatását!
Tolnay napon, szeptember 24-én 

rendeztük meg az iskolai sportna-
pot az egészségtudatos gondolko-
dás, a minőségi testmozgás érdeké-
ben. A 3. osztályosok műsora után a 
diákjaink négy korcsoportban futot-
ták le az iskolakört. A 3. és 4. kor-
csoportosok a 2021 méteres távot 
teljesítették. A két lánycsapat kézi-
labdában csapott össze, illetve négy 
korcsoportban labdarúgó mérkő-
zéseket játszottak. Akik egyiken 
sem vettek részt, azok akadály-, és 
váltóversenyeken mérkőztek meg 
egymással. A nap fénypontjaként 
Bánhegyi Adrienn ugrókötél világ- 
és Európa-bajnok kápráztatta el 
trükkjeivel a diákokat. 
Az emlékfutás eredményei: 
I. korcsoportos lányok: 1. Csizmazia 
Laura –2. Bódi Liza – 3.Varga Luca;  
I. korcsoportos fiúk:1. Kaposi Barnabás 
– 2.Sarlai Ádám – 3.Gombos Misa;  II. 
korcsoportos lányok: 1. helyezett: Biczó 
Nóra – 2.Kovács Emma – 3.Cselényi 
Marianna; II. korcsoportos fiúk: 1.Ba-
logh Vince – 2. Kaposi Gergő – 3. 
Sopár Levente; III. korcsoportos lá-
nyok: 1. Gyarmati Lili – 2.Pados Luca 
– 3.Ujhelyi Dorka;  III. korcsoportos 
fiúk: 1. Kovács Vince – 2. Sarlai Ádám 
– 3. Szendrő Márton; IV. korcsoportos 
lányok: 1. Varga Nikolett – 2. Jagodits 
Liliána – 3. Kodák Csenge; IV. korcso-
portos fiúk: 1. Pados Gergő – 2. Szend-
rő Bence –3. Hütter Nándor.  

Marai-Varga Ivett

VID
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Lukácsháza 
Az önkormányzat a Gyöngyösmenti 
Nonprofit Kft. és a Közösségi Ház 
vezetői álláshelyére pályázatot írt 
ki. A képviselők Palatin István pá-
lyázatát támogatva, október 1-vel 
megbízták a kft. ügyvezetői feladat 
ellátásával. A Közösségi Ház eseté-
ben eredménytelen volt a pályázat. 
A képviselő-testület november 30-
ig a feladattal Virág Zsuzsa könyv-
tárost bízta meg.
Szeptember 17-én Gyöngyösfalu-
val közösen tartott szüreti felvonu-
láson minden eddiginél több volt a 
résztvevő. Cákról és Pusztacsóról is 
érkezett felvonuló jármű. Lukácshá-
za megálló helyein a Horvát J. utcai 
lakók, a Lukács-házi Boszorkányok 
Egyesülete és a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete gondosko-
dott a vendéglátásról. Felléptek a 
Gyöngyház Óvoda óvodásai, a Derű 
Néptánccsoport és az utánpótlás 

parancsnoki központ irányításával 
Lukácsháza önkéntes mentőcsoport-
jának újraminősítő, Nemescsó, Pusz-
tacsó, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, 
Kőszegdoroszló és Cák önkéntes 
mentőcsoportjainak rendszerbe állí-
tó minősítő gyakorlata. A katasztró-
favédelem koordinálása mellett dr. 
Kapiller Sarolta köszöntötte a tele-
pülések mentőcsoportjait. Az eskü 
szövegét előre mondta Szerdahelyi-
Bánó Irén Nemescsó polgármester-
asszonya az esküt tevőknek. A szi-
mulációs gyakorlat feladatai között 
többféle szerepelt. A gyakorlat a 
minősítések átadásával és a nyugdí-
jas klub tagjai által készített gulyás 
elfogyasztásával zárult.
Október 23-án a Borbarát Höl-
gyek Lukácsházi Egyesülete szer-
vezésében a Csömötei szőlőhegy 
kemencés helyszínein Pincés ke-
mencés őszi hegybejáró rendez-
vényre várják az érdeklődőket.
Október 30-án a szőlőhegyi kilá-
tónál és a környező erdőben a TOP 

5.3.1 projekt keretében Erdőjáró 
akadályverseny lesz. A szervezők 
9.30 órától várják a résztvevő csa-
ládokat, baráti közösségeket a ki-
látó alatti Alpannonia bemutató és 
információs központban.
November 6-án 14.00 órától 
a Közösségi Házban tartják a IV. 
Térségi Színjátszó Találkozót, ahol 
színpadra lépnek a környék falva-
inak színjátszói. A rendezvény része 
a TOP 5.3.1 közösségfejlesztő me-
gyei projektnek. 
November 13-án 14.00 órától a 
Közösségi Házban tartják az Idősek 
Napját, amelyre várják a település 
60 éven felüli lakóit. A gyermekek 
műsorát követően a nyugdíjas szín-
játszók a Csodadoktor című darabot 
adják elő. Virág János polgármester 
külön köszönti a kerek évfordulós 
(70-75-80-85-90) lukácsházi la-
kosokat és a település legidősebb 
hölgyét és férfi tagját. A vendéglá-
tásról az önkormányzat, a jókedvről 
Bakos Roland gondoskodik.

Vigyorkák Néptánccsoport. Ezúton 
is köszönjük Vanesson Dóra szerve-
zői munkáját. 
Szeptember 24-én zajlott az ön-
kormányzati szüret a Csömötei sző-
lőhegyen. Egy saját és két gondo-
zásban lévő területről szüreteltek a 
Közös Önkormányzati Hivatal dol-
gozói és a térségi polgármesterek. A 
szőlőt az önkormányzat pincéjében 
dolgozták fel. Csejtei Péter képvise-
lő által koordinált hagyományos er-
jesztést követő préselés után került 
tartályokba a bor. Idén vörösbor, 
fehérbor és rozé, a Biogyümölcs 
feldolgozóban készült a szőlőlé.
Október 6-án a Dr. Tolnay Sándor 
Általános Iskola és az Önkormányzat 
szervezte a Közösségi Házban az Ara-
di vértanúk emlékműsort. Virág János 
polgármester ünnepi beszéde után a 
6. o. tanulók műsorát mutattak be. A 
Közösségi Ház parkjában lévő kopja-
fánál koszorúztak a részvevők.
Október 9-én több helyszínen 
zajlottak a Közösségi Házban lévő 

32 millió
Gyöngyösfalu: Szeptemberben a 
közösségi rendezvények megtartá-
sára egymillió forintot nyertünk.  A 
pályázati támogatást két rendez-
vényre: Szent Márton búcsúra és 
egy Falusi disznóölésre fordítjuk. 
A pályázatból még egy 6 x 12-es 
sátort is tudunk vásárolni rendez-
vényeink megtartásához.

Megtörtént a Hunyadi utca aszfal-
tozása, erre már régóta vártunk. 
Kormányzati támogatás nélkül az 
útfelújítást az önkormányzat nem 
tudta volna elvégeztetni. Ezért a 
Magyar Falu Program keretében 
pályáztunk. A jó hír júniusban érke-
zett,  a 3280208290 iratazonosító 
számon nyilvántartott pályázaton 
32 061 637 Ft támogatást nyert az 
önkormányzat. Köszönöm Ágh Pé-
ter országgyűlési képviselő úrnak a 

pályázathoz nyújtott segítségét. 
Szeptemberben a Szüreti mulatságot 
a tornacsarnoknál tartottuk, a szer-
vezésért köszönetemet fejezem ki 
Vanesson Dórinak. A felvonuláson jó 
volt a hangulat, a megállóhelyeken 
színvonalas a vendéglátás. A mula-
tozóknak Hajgató Zsolt és csapata 
főzött. A Nyitott Templom Napján 60 
fő tekintette meg a műemlékünket.
Pályázaton az önkormányzat  37 
m³ tűzifát nyert el, amelyre a csalá-

dok nyújthatnak be igényt. A dön-
tés november végén várható.
Újra kaptunk segítséget egy vál-
lalkozótól, a kistraktor utánfutója 
defektet kapott. A gyors segítséget 
Vincze Ferenc adta. 
Október 30-én 14.00 órakor a Kö-
zösségi Házban tartunk Porpáczy 
József esperes úrral egy közös be-
szélgetést. Mindenkit szeretettel 
várunk!

Tóth Árpád 

Ki segített?
A Velemi Gesztenyeünnepet 
29. alkalommal rendezték meg 
október 8-10 között. A megújult 
Stirling villában 8-án a szelíd-
gesztenyével és Velem történetével 
kapcsolatban voltak előadások, 
majd filmvetítés Törőcsik Marira 
emlékezve.
Szombaton az időjárás kegyeibe 
fogadta az érdeklődőket, vasárnap 
kaptunk egy kevés esőt, de a két 
nap alatt mintegy 15 ezer látoga-
tó jött el a faluba. A vásárosokon 
kívül a helybeliek házuk előtt sü-
tötték a gesztenyét, illetve kínálták 
gesztenyés finomságaikat. A szin-
tén megújult színpadon környék-
beli és helyi énekkarok, néptán-
cosok, színjátszókörök léptek fel. 

Szombaton Danics Dóra, vasárnap 
Ferenczi György volt a sztárvendég.
Gesztenyeünnep előtt az önkor-
mányzat két hétvégén szervezett 
társadalmi munkát a közterületek 
rendbe tételére, az egyházközség 
pedig a perenyeiek zarándoklata 
előtt a Szent Vid-templom és kör-

nyezetének takarítására. A munká-
kon esetenként több mint harmin-
can vettek részt, kisebb részben a 
velemi őslakosok, többségében a 
községbe költözöttek, illetve nya-
ralók. Azok közül, akik a falu álla-
potát rendszeresen bírálták, senki 
sem segített. Az önkormányzat 

minden segítő szándékú résztve-
vőnek köszönetét fejezi ki.
A Kossuth L. utca közel kétszáz 
méteres szakaszát egy ott lakó 
magánszemély saját költségén fel-
újíttatta. Az új útszakasszal a falu 
is gazdagodott. Köszönet érte!

Pálffy György

Bozsok: Végre! Szeptember 18-
án – egy év kihagyás után – meg-
rendezhettük a „Bozsoki Szüreti 
Mulatság és Falunap”-ot. Nagy 
segítség volt az, hogy a Magyar 
Falu Program pályázaton egymillió 
Ft-ot nyert az önkormányzat.
A rendezvényre meghívtuk a szom-
széd települések lakóit, felkértük 
őket, hogy feldíszített járművekkel 

színesítsék a felvonulást. Több feldí-
szített traktor, jelmezes indult útnak, 
a legifjabbakat Dottó szállította. A 
felvonulás a Dobrádi Lovasiskolától 
indult és több megálló beiktatásával 
a focipályán ért véget. A megállók-
ban jókedv, kóstolók és néptánc várta 
a vendégeket. A focipályán, a színpa-
don a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, 
Kovács Marci és bandája, Regős-Foki 

Veronika színművész énekes, Kvarc 
Együttes előadását nézhettük meg. 
A bálon Timár Jani szolgáltatta a 
talpalávalót. Az ízletes gulyáslevest 
az idei évben is a Határmenti Vi-
gadónak köszönjük. Volt még óriás 
csúszda, kosárkörhinta, buborékfoci, 
tűzoltó bemutató. A rendezvény sike-
réhez Bozsok valamennyi egyesülete, 
civil szervezetek és magánszemélyek, 
helyi vállalkozók járultak hozzá, amit 
ezúton is nagyon köszönünk.

Jakabné Kovács Ágnes

Szüreti mulatság
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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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„Gyógyító klíma Kőszegen”
Az október végén záruló „Gyógyító klíma Kőszegen” című, 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00090 azonosítójú projekt végig kísérte Kőszeg 
rendezvényeit 2020 júliusától 2021 októberéig. A pályázat célja elsősor-
ban a gyermekek, valamint a kisgyermekes családok szemléletformálása, 
klímatudatos nevelése volt. Az iskolai, óvodai programok és városi ren-
dezvények játékos foglalkozásain a gyerekek kipróbálhattak számos kéz-
műves tevékenységet: használati és dísztárgyakat készíthettek nemezből, 

varrhattak gyógynövényes illatzsákot, bőrből különböző ékszereket, kulcs-
tartókat, a kőszegi nemezgyárból származó filcből pedig kitűzőket, bábo-
kat kollázs képeket készíthettek. Amíg a szorgos gyermekkezek dolgoztak, 
a szülők, nagyszülők a környezettudatos hétköznapi tevékenységek fon-
tosságát ismertető, gondolatébresztő kérdőíveket, teszteket tölthettek ki. 
A projekt legsikeresebb programja a „Mesés klíma túra” volt. Az önállóan 
teljesíthető túra alapgondolata a Kőszegi-hegységben élő állatok életén 
keresztül bemutatni az éghajlatváltozás hatásait és a modernkori ember 
életmódjának környezetünkre gyakorolt veszélyeit. Egy megyénkben élő 
meseíró, Galambos Bernadett meséjén keresztül a gyerekek találkozhat-
tak a környezetváltozás néhány fontos elemével, például a felmelegedés 
miatt olvadó gleccser, az elhalt korallzátony és 
a környezetszennyezés miatt megbetege-
dett állatok jelenségével. 
A szemléletformáló rendezvé-
nyek során a résztvevők szép 
élményekkel, új ismeretekkel 
gazdagodtak és hétköznapi 
tevékenységeikben kör-
nyezettudatosabbá váltak. 

Turisztikai képzés
Az Oktatási Hivatal bejegyző hatá-
rozata alapján a Pannon Egyetem 
Kőszegi Kampusza a 2022/2023-
as tanévtől elnyerte a jogot a 
Turizmus-vendéglátás felső-
oktatási szakképzés indítására 
Kőszegen. Örömteli hír ez, hiszen 
így a Kőszegi Kampuszon már nem 
csak diplomásoknak, hanem fris-
sen érettségizetteknek is kínálunk 
lehetőséget a továbbtanulásra, 
reményeink szerint az első gólyák 
2022 szeptemberében kezdhetik 
meg tanulmányaikat.
A képzést nappali és levelező ta-

gozatos formában is indítani kíván-
juk. A Pannon Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara által kínált képzés 
népszerű a felsőoktatási kínálatban 
és méltán válhat népszerűvé a tér-
ségben is, hiszen Kőszeg ismert és 
elismert turisztikai közp ont. 
Gyakorlatorientált képzésünk 
célja, hogy helyben kínáljunk olyan 
felsőoktatási képzést a térség érett-
ségizett diákjainak, ami magas 
minőségi értéket képvisel, integ-
rálja a Pannon Egyetem oktatóinak 
kiválóságát (ezt a felsőoktatási 
rangsorokban elfoglalt országos 2. 

hely igazolja) a térség turisztikai 
szakembereinek, oktatóinak gya-
korlatias szellemével. 
A képzés hozzájárul ahhoz, hogy 
a környék diákjai a szakmai kom-
petenciákat helyben sajátítsák 
el, ami anyagilag is nagy segítség 
lehet a térség családjainak, álla-
milag támogatott képzéseken 
szociális támogatás (rászorultsági 
alapon) és ösztöndíj is kapható. 
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 
térség fiataljai helyben végezzék 
gyakorlatukat, ezzel megnövelve 
annak esélyét, hogy a térség mun-
ka erejét gazdagítják majd, erősítve 
a helyben maradást, csökkentve az 
elvándorlást. A képzésen végzők 

lehetőséget kapnak alapszakon 
való továbbtanulásra, hiszen 
a felsőoktatási szakképzésekben 
végzettek kedvező pontszámítás 
mellett kerülhetnek be alapképzési 
szakokra. 
Az érdeklődők részére 2021. no-
vember 8-án 16.00-18.00 
között nyílt napot szervezünk 
Kőszegen a Zwingerben (Kő-
szeg, Chernel utca 16.). Kérjük 
ezt megelőzően regisztráljanak az 
info@pek.uni-pannon.hu címen, 
hogy a vírushelyzet miatti esetle-
ges változásokról tudjuk Önöket 
értesíteni.

Dr. Dániel Zoltán András
kampusz igazgató

Dr. Nagy László EGYMI
Intézményünk két általános isko-
lájában 17 fő első osztályos kezdte 
meg a tanulmányait, az összes diák 
létszáma 194 fő.  Az idén 30 éves 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola 
tanulói létszáma 82 fő. A tanulóink 
közül több mint 60-an részesülnek 
kollégiumi ellátásban. Ezen felül, 
több mint 250 tanulónak nyújtunk 
gyógypedagógiai szolgáltatást az 
Utazó Gyógypedagógiai Hálózat 
szolgáltatásában Kőszeg, Sárvár, és 
Celldömölk járás iskoláiban.
Az elmúlt tanév végén Baján meg-
rendezésre kerülő Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyen konyhai 
kisegítő szakon 2. lett Kazai Kitti, 
3. Giczi Cintia, az asztalosipari sze-

relők között 3. lett Horváth Gábor.
Horváth Krisztián József szakiskolás 
tanulónk szeptemberben junior vi-
lágbajnok lett az Erőemelő Amatőr 
Világszövetség (WUAP) Miskolcon 
megrendezett világbajnokságán 
610 kg-os összesített eredménnyel, 
azt megelőzően a magyar bajnok-
ságon diadalmaskodott.
Továbbra is aktívan veszünk részt 
a Magyar Speciális Olimpia Szö-
vetség versenyrendszerében első-
sorban hófutás, kosárlabda, úszás 
sportágakban. Kollarics Hajnalka 
Vivien és Gerbosics Bernadett 
hófutó sportolóink a 2023-ban 
Oroszországban, Kazany városában 
megrendezésre kerülő XII. Téli Vi-

lágjátékokra kvalifikálták magukat.
Sajnos az intézményünkhez tartozó 
uszodát, annak állapota miatt nem 
tudjuk megnyitni, a nyitás remé-
nyében minden érintett megtette 
a szükséges lépéseket, ami nyilván 
jelentős anyagi vonzattal jár, és 
nem helyben dől el.
Intézményünk területén bérlőként 
működik két gyermekotthon, me-
lyek 2016-ig az intézményünk 
szerves részét képezték, azóta tő-
lünk teljesen függetlenül a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
fennhatósága alá tartoznak, nevelt-
jeik közül többen nálunk tanulnak, 
de sokan a város egyéb iskoláiba, 
óvodáiba, néhányan Szombathe-
lyen járnak iskolába.

Wimmer László
intézményvezető

Anyakönyvi hírek
Házasság: Bodó Erika – 
Mihácsi Milán, Koroknai Edit– 
Horváth Imre Szilárd, Varga 
Katalin – Nagy Lajos, Mesics 
Adrienn Anna – Szegedi Szil-
veszter, Magyar Krisztina Ágnes 
– Szalai Richárd, Schumicky 
Ilona Márta – Mércz Patrik Erik, 
Katona Vivien – Horváth Ádám.

Halálozás: Szétag Lajos Gé-
záné szül: Edelényi Mariánna, 
Vadnay Ilona Erzsébet, Farkas 
Istvánné szül. Kollmann Mar-
git, Kálmán Árpádné szül. Kő-
bányai Margit.
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25 év élőben
Az „emlékezés, a köszönet és a 
hála” szavaival kezdődött október 
2-án a Kőszegi Vonósok (KV) ju-
bileumi hangversenye. A huszonöt 
éves együttes alapítása Ágotha 
Zoltán nevéhez fűződik, akinek a 
levelét az egykori ötletgazda, So-
mogyi Györgyné olvasta fel. Vas 
megyében és a régióban a régi 
hagyományokat felelevenítve el-
sőként Kőszegen alakult amatőr 
vonós együttes. Az eltelt évek alatt 
mindenféle zenei stílusban, sokszor 
neves vendégmuzsikusok közremű-
ködésével, hazai és külföldi színpa-
dokon is szerepeltek. A zenésztár-
sak nevében Tóth Flóra lépett a 
mikrofonhoz. „Amatőr (műkedve-
lő) zenekarban játszani a legjobb 
dolog a világon” – fogalmazta 
meg. Megemlítette a zenekari élet 
számos előnyét: az állandó fejlődés 
lehetőségét, az izgalmas helyszíne-
ken való koncertezést, és a külön-
féle együttműködések élményét. 
Köszönetet mondott Scheer Berna-

dettnek és Scheer Uwénak, amiért 
a koncertmester és a művészeti 
vezető feladatokon kívül a zenekar 
szüleinek szerepét is betöltik, hi-
szen a Kőszegi Vonósok valójában 
egy nagy család. Ezután Básthy 
Béla polgármester – ajándékok, 
nagyméretű torta átadásával is – 
üdvözölte a művészeti csoportot. 
Életpályájukat átszövő méltatá-
sában utalt arra is, hogy huszonöt 
év egy civil szervezet életében je-
lentős. Külön gratulált a vezetőség 
tagjainak: Scheer Uwénak, Scheer 
Bernadettnek, Volcsányi Veroniká-
nak, Martonné Némethy Mártának, 
dr. Csabáné Király Erzsébetnek, 
Tóth Flórának, valamint Sőbér Au-
réliának. „Kőszegnek művészetet, 
örömet, jókedvet, egy kis elmé-
lyülést is adnak, és ezért nem 
lehetünk nekik eléggé hálásak 
” – hangsúlyozta. Pócza Zoltán, aki 
„óriási kincs”-ként tekint a Kőszegi 
Vonósokra. A zenekar rendszerint 
helyi koncertjeit a Jurisics vár lo-
vagtermében tartja.
Sok-sok kőszegi művészeti egye-
sület köszöntötte a Kőszegi Vonó-

sokat, majd az ünnepeltek zenéje 
kapta meg a főszerepet. A hang-
verseny felütéseként Scheer Uwe 
Kőszegi Polgár indulója csendült 
fel, a zenekar szülővárosának 
tisztelegve. Ezután Vivaldi Négy 
évszak művéből, az Ősz hangja-
it szólaltatták meg, Scheer Uwe 
hegedűszólójával, majd Benjamin 
Britten – Simple Simphony című 
művét hallhatta a közönség. Mo-
zart Sinfonia concertante-jának 
szólóit Scheer Uwe (hegedű) és 
Kóczán Péter (brácsa) játszották, 
a mű ünnepélyes hangzásvilágá-
hoz fúvószenészek járultak hozzá. 
A sorból kiemelkedik az egy dal-
lamvariációra épülő Scheer Uwe-
szerzemény, a Kávé-itallap, mely 
kifejezetten erre az alkalomra író-
dott. Az újrázást követelő vastapsra 
ebből a különleges összeállításból 
játszottak ráadást.
A koncerten a kőszegiek együttesét 
erősítette a Sárvári Vonósok (mű-
vészeti vezető Csikós-Kovács Éva), 
a Harmonia Classica (Somorja, 
művészeti vezető Hegyi Brigita) 
együttese, valamint soproni ven-
dégművészek, akiknek jelenlétét a 
Nemzeti Együttműködési Alap se-

gítette. A zenészkollégákkal kiegé-
szült Kőszegi Vonósok nagyzenekari 
hangzása betöltötte a lovagtermet, 
megtisztelve a közönség sokaságát.  
A megalakulásuk 25. évforduló-
jához kötött koncert egyben előre 
tekintést is jelentett. Az együttes új 
CD kiadására készül, amelyen Kő-
szeg zenei életének gyöngyszemei 
szerepelnek. Legközelebb a kará-
csonyi koncerten találkozhatunk  a 
vonósokkal. 
Az ünnepi hangulatot tovább nö-
velte az est meglepetése, dr. Mau-
rer Eszter, a zenekar egyik alapító 
tagjának, gordonkásának a kitün-
tetése. Básthy Béla polgármester 
adta át a múlt esztendőben odaítélt 
– a Pandémia miatt eddig át nem 
adott – Pro Communitate díjat. 
Dr. Maurer Eszter az egészségügy 
iránti vonzódását és a város iránti 
elkötelezettségét a gyógyszerész 
édesapjától és gyermekorvos édes-
anyjától örökölte. A zenekarnak 
próbatermet biztosít, és minden 
lehetséges módon támogatja a Kő-
szegi Vonósok Művészeti Egyesü-
letet. Hivatásához, közösségekhez 
való hozzáállása követendő példa.

Tóthárpád F.
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Mazsorettek 
A III. Nagy Táncválasztón Baranyai 
Katalin társával, Bánadi Andreával 
tartott egy mazsorett bemutatót. 
A fiatal táncoktató célja, hogy újra 
nagy létszámban legyenek mazso-
rettek Kőszegen. A tervei szerint 
jövő nyáron lesz olyan képzett cso-
portja, amely közönség elé léphet. 
Katalin idén februárban szerezte 
meg a mazsorett oktatáshoz szük-
séges képzést, majd rövid időn 
belül elindította a foglalkozásokat. 
Októbertől a Csokiszeg mellett 

lévő, júliustól üressé vált virágbolt 
helyén tartják a próbákat. A három 
korcsoportban kezdő és haladó fog-
lalkozást tartanak négyéves kortól 
középiskolás korosztályig. A fiatal 
lány 18 éve a BE-JÓ Táncegyüttes 
oszlopos tagja, ezért tudja, hogy 
mekkora örömöt, kikapcsolódást 
és elhivatottságot jelent a tánc.  A 
tanítás első lépése a mazsorett 
bot forgatásának elsajátítása és az 
alaplépések gyakorlása. A fiatalok 
mazsorett pályán történő elindítá-
sához tájékoztatást ad a Kőszegi 
Mazsorettek Facebook oldala.

KZ
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Remek emberek
Október 9-én 16.00 órakor a lo-
vagteremben kezdődött a Dance 
Jam Táncegyüttes alapításának 30. 
évfordulójára visszatekintő tánc-
esemény. A Pandémia az évfordu-
lóhoz egyet hozzáadott. A Testtől 
a lélekig című jubileumi műsor 
mindehhez többet is, egy valódi 
élményt a nézőknek gördülékeny, 
profi módon összeállított, látványos 
táncokkal színesített műsorban.
„Ami elmúlt, az nem biztos, hogy 
a múlté. Lehet, hogy a jövőbe 
visz. Abban bízom, az együtt 
eltöltött évek majd titeket is ve-
zetnek és alakítják a jövőtöket” 
– mindezt útravalóként fogalmazta 
meg Földesiné Németh Csilla hat 
táncos lánynak, akiket a felsőfokú 
tanulmányaik az ország különböző 
pontjaira vitt el. Érzelemdús volt 
a búcsú, nyílt valósággá tették a 
mester és tanítványai kapcsolatát. 
Ott a színpadon a tánckoreográfust 
virággal köszöntötték a búcsúzó lá-
nyok: Faller Eszter, Csonka Zsófia, 
Csóka Sára, Csóka Éva, Németh 
Anna, Horváth Loretta. (Ők eddig 
összesen 13 nyelvvizsgával rendel-
keznek.) 

A tanító mesterük így fogalmazott: 
„Sok és erős érzés van bennem, 
rettentően büszke vagyok rátok. 
Remek emberek lettetek, mert-
hogy láttalak benneteket felnőni. 
Láttam a bennetek lévő küzdeni 
tudást, az önfeledt örömet a ver-
senyek után”.
A Dance Jam arról is szól, hogy 
„remek emberek lettetek”.  Ehhez 
– Terplán Zoltán alpolgármester 
megfogalmazása szerint – szük-
ség volt: Földesiné Németh Csilla 
művészeti vezetőre, aki modern 
tánc szakoktató, a látványtáncok 
mestere cím tulajdonosa, a mo-
dern kortárstánc nívódíjasa. Az ő 
munkájával a lányok sokat tettek 
azért, hogy a tánccsoport elnyerje a 
Kiváló Együttes Díj Aranyfokozatát. 
Az alpolgármester megfogalmazá-
sa szerint: „igaz, hogy a lányok 
kemény munkát végeznek, de 
számukra a tánc az önkifejezés 
eszköze. Ebből, ezen a délutánon 
is sok minden átjött a közönség 
felé. Köszönjük!”  
Így volt ez a 30+1 évfordulót 
köszöntő ünnepi műsor első pro-
dukciójában is. Egy száraz tojásfa 

légballonokkal szí-
nesített ágai alatt 
a kis táncosok 
gyülekeztek, aztán 
megérkeztek a na-
gyok is, ugyanúgy 
ahogy a 31 év alatt 
felnőttek a tánco-
sok, és egyre töb-
ben lettek, egyre 
több sikert értek el 
a táncversenyeken. 
A koreográfia em-
lékeztetett a tánc-

csoport születésére. Az is, amikor 
Devecsery László költő elmondta a 
Mozdulatok születése című versét. 
A táncok folyamatában, az összeál-
lításban ott volt a harmónia, olyan 
életérzéseket közvetítve, amilyenek 
vagyunk. A Kitűnni egy pillanatra 
című koreográfiában ott volt az, 
amikor az ember kitűnhet a tömeg-
ből és meg tudja mutatni önmagát.
A Dance Jam Tánccsoport a verse-
nyeken szerzett érmekkel, helyezé-
sekkel tűnt ki a tömegből. „Ma már 
Kőszeg város elismert civil szerve-
zete, három táncszövetség tagja”, 
– fogalmazta meg Nemesné Erdősi 
Tímea a Balog iskola igazgatója. 
Arról is beszélt, hogy a tánccsoport 
országszerte vitte az iskola jó hír-
nevét, megszereztek több magyar-, 
és Európa-bajnoki címet.  Az iskola 
tánccsoportja nem csupán egy erős 

közösség, de egy maradó baráti 
társaság is. Megállapította: „Hihe-
tetlenül büszkék vagyunk rátok!”.
Földesiné Németh Csilla az ünne-
pet záró gondolataiban kiemelte: 
„öröm számomra, hogy hosszú 
várakozás után együtt lehetünk. 
Sok-sok embernek kell most és 
itt köszönetet mon-
danom, de felsorolni 
nem tudom. A támo-
gatások nélkül nem 

állhatnánk itt, nem emlékez-
hetnénk a 31 évre”.  Földesiné 
Németh Csilla feladatvállalásáért 
járó köszönetét fejezte ki a szülők 
nevében átadott virágcsokor, és a 
30 évet összefoglaló díszes könyv a 
tanítványok bejegyzéseivel.
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Ha megfogom az ördögöt
A TérZene programok egyik hely-
színe volt szeptember 19-én a Juri-
sics-vár külső udvara. A szép számú 
érdeklődő megtöltötte a kihelye-
zett padokat, elfoglalta a „terasz” 
asztalait. A délután főszereplője a 
Cirákulum Együttes volt. A csapat 
hozta a tőle megszokott formáját. 
Intelligens, jó muzsikát, érthető 
szövegeket (verseket) hallhatott a 
közönség. A repertoár ismerős da-
lait játszották többségében, de új 
produkciót is hallhattunk. Jellemző-

en több balkáni-roma és népzenei 
hangzással felépített délutánt élvez-
hettünk. A versek, a saját zenék és a 
saját népzenei feldolgozások közül 
a legérdekesebbként kiemelkedett 
egy Nagy László-megzenésítés. Az 
ismert szavak: „Ne szomoríts, ne 
nyomoríts” (Az ördög hárfái) saját 
zenével, új belépő hangszerrel (tan-
góharmonika) szólalt meg. 
Megtudtuk, hogy több új dalt is ké-
szítettek, amelyeket a közeljövőben 
– talán – meghallgathatunk egy 

klubkoncerten.
Kikerülhetetlen a kérdés: Lesz-e 
karácsonyi koncert? A válasz, amit 
kaptunk, kissé bizonytalan, hiszen a 
szándék erős, a lehetőségek azon-
ban, még nem tisztázottak.
Az együttes kilépett a szélesebb 
zenei térbe. „Készült egy Pilinszky 
megzenésítés is (Tilos csillagon) 
amivel – most először – pályáztunk 
egy országos felhívásra. Ebben 
nem az a legfontosabb, hogy nyer-
jünk, hanem, hogy végre elkészült 
az első saját felvételünk. Kíváncsi-
ak vagyunk, hogy a profik mellet-
ti mezőnyben miként értékelnek 

minket. Mi már nyertük azzal, hogy 
ez a zene megszületett és elkészült 
a felvétel” – tudtuk meg a zenekar 
énekesétől, Gelencsér Ildikótól.
Az „Ej, a titkos szerelem” című dal-
lal nyitották a műsort, befejezéskor 
pedig a Ha megfogom az ördögöt 
kezdetű dallal még „ördögűzésre” 
is lehetőség adódott. Ha nem is 
sikerült megfogni, ládába zárni azt 
a bizonyos ördögöt, a nézőket min-
denképpel sikeresen „lebilincselték. 
Ez a különleges bilincs mégsem 
akadályozott senkit abban, hogy a 
tetszését tapssal is kifejezhesse.

TáF.

Október 7-én a könyvtár előadó-
termében mutatták be Kondora 
Beáta: Csutka manó kalandjai 
című mesekönyvét. Az érdeklődők 
az első percekben megismerhették 
manó egyik kalandját, amikor azt 
Lajos Tiborné felolvasta. Taps követ-
te az utolsó szavakat, majd a szer-
ző az írás indítékairól beszélt. Arról, 
hogy több mesekönyvet rajzaival 
illusztrált, aztán manó egy-egy téli 

Első önálló könyve
kalandját megírta, amely elérhető 
lett az Irodalmi Rádió közreműkö-
désével. Egyre több lett a kaland, 
és az Irodalmi Rádió vállalta Kon-
dora Beáta első önálló könyvének 
a kiadását. A rajzillusztrációkat is a 
szerző készítette, amelyre a mester, 
Németh János tanította. A tanár úr 
arról beszélt, hogy a könyv mintha 
egy mesét tartarmazna, valójában 
több önálló kalandot. Csutka egy 

bátor manó, akinek sok izgalmas 
történetben van része, lakhelyén, a 
széljárta rengetegben. A kis manó 
a mesék közötti illusztrációkban 
úgy szerepel, mintha rajzszakköri 
modell lenne, és minden elemé-
ben felismerhető a jellegzetessége. 
Erről beszélt a festőművész, aki a 
könyv olvasóinak mesébe illő örö-
met kívánt.
Kondora Beáta: Csutka manó ka-
landjai című mesekönyv megvásá-
rolható a Líra könyvesboltban.
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Spomen kip pomagačev trgadbe

Trgadba kod Štefanichevi
Lipo, sunčano jesensko jutro nas je sprohadjalo  
2. oktobara u jutrašnji ura u Kisegu u Štefani-
chev vinograd. Tradicija je već da kiseški Hrvati 
na jedan dan idu pomagat grojze brat u ovu 
vinarsku bazu, da se malo družu, da se malo 
razgibaju i razveselu uz trgadbu grojza. Kante 
su se friško napunjavale Plavom frankovkom i 
Blauburgerom, s ovimi  črljenimi sortami groj-
za, iako su diblje svinje na već mjesti, sveće-
ga zdola na brajda, škodljivo pogrizle slatke 
grozdace. Oko 14 uri napunjavali su se lagvi 
za mlijenje grojza, tako da su vridni pomagači 

pozvani bili na gulaš s pažonom i na perkelt od 
kopicev, uza to  ponudjeni su črljenim ili bijelim 
vinom. Kolači i kafe bili su već vrh uživanja, ča 
je nečekano ulipšala hrvatskom jačkom Greta 
Štefanich. Na gitari je pratila svoj dičji trio. Svi 
pomagači su se uključili u jačenje u nadi da 
ćedu  opet  skupa dojti u januaru na Maligan 
turi. Kako je mladi gospodar Kornel Štefanich 
rekao, onda će već  iz ovih črljenih grozdacov u 
kupice moć natočit Roze ili Jurišićevu krv. Neka 
bude tako! 
Hagyományos szüretre érkezett október 

2-án a Stefanich 
szőlőbirtokra a hor-
vátok mintegy 35 
főnyi csapata. A 
szorgos kezek kora 
délutánra megtelí-
tették a tartályokat, 
amit a házigazdák 
finom ebéddel kö-
szöntek meg. A 
borozgatós-beszél-
getős délután jó 
hangulatban telt el. 

Marija Fülöp Huljev Greta, Eszter i Bence su zajačili pomagaćem 
po hrvatski

Sadašnjost i budućnost Štefanicheve obitelji

Német nemzetiségi hírek
Alpensänger Chor am Chorfestival / II. 
Concordia Kórusfesztiválon 
Szeptember 4-én a kőszegi német Alpensänger 
énekkar is szerepelt a II. Concordia Kórusfesz-
tiválon.  

30. Heimattreffen / Szülőföld találkozó

Kiszsidányban/Roggendorf-ban, szép környe-
zetben, a forrásnál került megrendezésre szept-
ember 11-én a 30. Heimattreffen, a Vas és Zala 
megyei német kórusok, tánccsoportok találko-
zója. A fellépő táncosok Pornóapátiból és Vas-
keresztesről érkeztek, a szepetneki Királyi Kórus 
mellett a két német kórusunk fülbemászó dalok-
kal színesítette a délutánt. Természetesen a hi-
vatalos éneklést a közös dalolás követte. Mindig 
öröm találkozni régi ismerősökkel, emlékezni a 
közös eseményekre.  

Gemeinnützige Zusammenarbeit / Jóté-
konysági összefogás
„Az emberi segítségnyújtásban és a zenében 
sincsenek falak, csak hidak” – e nemes gondolat 
szellemében október 3-án, a Szívünk Napja Kő-
szegi Szív-Hang Jótékonysági Koncerten a né-
met nemzetiség képviseletében az Alpensänger 

Kórus és a Kőszegfalvi Német Nemzetiségi Kó-
rus is fellépett. A vasárnap délutáni rendezvény 
célja egy új városi defibrillátor beszerzése volt. 
Este a közös záróének a Nélküled című dal volt, 
melyet a Nem véletlen zenekarral együtt éne-
kelte a két kórus. 

Ausflug nach Grossdorf / Kirándulás
Október 10-én a Kőszegfalvi Nemzetiségi kó-
rus Vaskeresztesen és környékén kirándult. A 
vaskeresztesi táncosok meghívására délelőtt a 
német nyelvű szentmisén énekeltek, majd meg-
tekintették felsőcsatári Vasfüggöny Múzeumot.
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„Legyen meg a te akaratod!”
Vukán György születésének 80. év-
fordulójára emlékeztünk szeptem-
ber 16-án és 17-én tehetségtámo-
gató verseny, improvizációs koncert 
és emléktábla-avatás formájában. 
A Vukán család ismert Kőszegen. 
György édesapja, dr. Vukán Ferenc 
sebész főorvos 1934-től vezette 
a kőszegi kórházat. A fia – Vukán 
György – fogorvos lett, majd zenei 
munkásságával szerzett hírnevet. 
Számos elismerése mellett 2012-

ben Kossuth-díjjal jutalmazták. A 
zongoraművész-zeneszerző ifjú te-
hetséges zongoristák támogatására 
kétévente megrendezendő versenyt 
és díjat alapított, amelyet egykori 
triójáról nevezett el Creative Art-
nak. A Felsőbbfokú Tanulmányok 
Intézete (FTI- iASK) szervezésének 
köszönhetően harmadik alkalom-
mal Kőszegen rendezték meg a 
versenyt egy improvizációs kon-
certtel színesítve.

Az FTI kezdeményezésére, Trifusz 
Péter tervei alapján a Vukán csa-
lád hajdani lakóházán (Rákóczi út 
6.) avattak emléktáblát. A zongora 
körvonalait formázó márványlapon 
Máté (6.10) egy sora is olvasható: 
„Fiat voluntas tua” – Legyen meg a 
te akaratod! 
Az ünnepségen Binder Károly Er-
kel Ferenc-díjas zongoraművész-
zeneszerző, Vukán György egykori 
tanítványa emlékezett elsőként: 
„Hihetetlen progresszív és kreatív 
ember volt” – mondta. Felidézte, 
amikor Vukán György átadta neki 

gondozásra a Creative Art Díj do-
kumentumait. 
Básthy Béla polgármester a tehet-
ségről (is), mint a kőszegiek sajátjá-
ról beszélt. Bár a városunk – szok-
ták mondani – elhelyezkedése miatt 
hátrányos helyzetben van, „a tehet-
ség útja átmegy Kőszegen”! Vukán 
György neve mellett említhetjük 
Liszt Ferencet, Cziffra Györgyöt is. 
Ahol a tehetségek megjelennek, ott 
megjelennek másik tehetségek is. A 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
pedig fontos intézménye ennek a 
folyamatnak. Vukán György élete 
nem Kőszegen indult, de a város 
meghatározó lett számára. 
Az ünnepségen ott voltak az épü-
let mai tulajdonosai, a Tóth család 
képviselői, akik régóta ápolják a 
Vukán-emlékeket.

Tóthárpád F.

Kiállítás
A Kőszegi Művészeti Egyesület 
szeptember 23-ára Franjo Kröpfl és 
Herbert Paulitsch kiállítás megnyi-
tójára invitálta az érdeklődőket a 
lovagterembe. A megnyitó Scheer 
Bernadett és Olcsányi Veronika 
(Kőszegi Vonósok) játékával kez-
dődött. Herbert Paulitsch (1960- ) 
a szlovén kisebbség tagja, Klagen-
furtban, zenei gimnáziumban érett-
ségizett. Tanára biztatására kezdett 
rajzolni, festeni, a művészetet 
hobbiként űzte. Majd 2003-tól tu-
datosan képezte magát, főként a 
progresszív fotográfia területén. A 
bemutatott alkotásai középpontjá-
ban is azok a képek szerepelnek, 
amelyek köré a festészet eszköze-
ivel épít sajátos absztrakt, színes 
világot. Mint vallja, az „öröm jó 
szándéka” vezérli.
Franjo Kröpfl (1962- ) burgenlandi 
horvát. Bécsben tanult. Édesap-
ja hatására már gyermekkorában 
megragadta az olajfesték illata. 
Harminc éve aktív zenész. Hosz-
szabb időben nem volt lehetősége 
festeni, mostanra már csak a mű-
vészettel foglalkozik. Változatos 
technikákat használ, könyvilluszt-
rációi is ismertek, és agyag-, kő- és 
faszobrokat is készít. Fényképhű 
rajzaival, akrilképeivel vonja ma-
gára leginkább a figyelmet.
A kiállítás november 21-ig naponta 
10 és 17 óra között tekinthető meg.

TáF.
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A palota kerítésénél
Különvonattal utazott 34 fő az Ár-
pád-házi iskola gimnáziumából a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra Sándor atya vezetésével. 
A Papp László Sportarénában Ákos 
fergeteges fényjátékkal tarkított 
előadásával igazi koncerthangulatot 
teremtett a színpadon. A második 
napon a Margit-szigeten tartott csa-
ládi nap programjaiba kapcsolódtak 
be, a „domonkos sátornál” rögtön-
zött zenés áhítatot is tartottak. Késő 
délután a Kossuth téren Erdő Péter 
bíborossal együtt imádkoztak a 
szentmisén. Csodálatos élményként 
tartják számon az eucharisztikus 

körmenetet. A gyertyákat még a 
lenyugvó nap fényénél gyújtották 
meg, de az Andrássy utat már a sok 
ezer apró mécses világította meg. 
Ezrek énekelték, hogy: „Lelkem 
áldd az Urat, egyedül Őt imádd!” 
Ferenc pápa zárószentmiséjére igye-
kezve letáboroztak az Andrássy úton 
lévő egyik palota kerítésénél. A kö-
zel be érkező Szentatyát ujjongva üd-
vözölték. A szentmise liturgiájában 
felemelő élményük volt, hogy a pá-
pával együtt latin nyelven énekelték 
az Úr imádságát. Hazafelé a három 
nap élményeit, lelki örömeit, vidám 
pillanatait élte át újra a kis közösség.

ai163247540917_Plazma_Pont_Szombathely_185x130mm_CMYK_szeptember_23.pdf   1   2021. 09. 24.   11:23

Elterjedt a hír
Október 12-én a Jurisich Gimnázium 
Dísztermének ajtói közé ismét elhe-
lyezték a gimnázium nagyjainak és 
az I. világháborúban elesett hősök 
emlékét megörökítő táblát. Először 
ezt 1927. június 11-12-én tartott 
ünnepségen tették meg az elődök. 
(KéV 1927. június 19. lapszám) Ak-
kor 250 éves volt az iskola. Az 1948-
as államosítás után sok méltatlanság 
érte az iskolát, azóta már több oko-
zott hátrányt megszüntettek. Szent 
Imrét ábrázoló ólomüveg díszíti a 
dísztermet, kialakították a szobor-
parkot a kisgimnázium homlokzati 
szobraiból. Óriási tartozás törleszté-
se az emléktábla visszahelyezése az 
eredeti helyére. Tették ezt azért is, 

mert „az iskola ereje a tanítók és a 
tanulók szellemiségében van” – fo-
galmazta meg Keszei Balázs igazgató.
A táblát 1948-ban a Szent Jakab-
templomban helyezték el, vagy 
inkább menekítették meg a rombo-
lástól az iskola államosításának idő-
szakában. Akkor Lovassy Andor volt 
az igazgató, védte az iskola értékeit 
a bencés paptanárok segítségével. 
Biztosan sokat tett a tábla megóvá-
sáért Bognár Imre pedellus is, ami-
kor elvitték a táblát a bencés temp-
lomba. Most már két éve, hogy Feiszt 
György egy konferencián említette a 
tábla létezését, helyének ismerete 
nélkül. Lovassy Klára történész, az 
egykori igazgató lányá tudta, hogy 
a tábla a templom bejáratától balra, 
a járószintnél volt felfüggesztve, egy 
paddal eltakarva. A hír elterjedt, a 

Bencés Diákszövetség felkarolta az 
ügyet, vállalva a tábla felújításának 
költségeit. Többen – különösen az 
iskola – különböző módon támogat-
ták a tábla visszaállításának ügyét.
„Egy olyan intézményben, amely-
nek falai sugározzák a történel-
met, ez egy méltó esemény” – fo-
galmazta meg dr. Maruzsa Zoltán 
köznevelési államtitkár. Az elhang-
zottak szerint ezért és történészként 

is szívesen jött el az ünnepségre.  
Elismerését fejezte ki mindazok-
nak, akik segítették az emléktábla 
elhelyezését. Hiszen példát mutatni 
sokféleképpen lehet, az oktatás-
ban úgy, hogy helyet kapnak azok, 
„akikre felnézünk, büszkék lehe-
tünk”. Az államtitkár megtekintette 
a felújított iskola épületét, ismerke-
dett az oktatás feltételeivel.

Kámán Z 
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Araszolva
Hagyomány a Kőszegi Szüret és 
a Fúvószenekari Találkozó együtt 
történő megtartása. Mindez 
Bakos György ötlete alapján és 
szervező munkájával indult el az 
útjára. Söptei Imre könyvének 
adatai alapján az elsőt 1974. 
szeptember 21-én tartották. 
Ha nem alakul ki ez a kettősség, 
akkor az idei (szeptember 24 – 
26.) kirakodó vásárral bővített 
borok ünnepe lehetett volna. 
Merthogy az idén a fúvósze-
nekarok koncertjei vették át a 
főszerepet. A Pandémia ebben 
az évben gyengítette a korábbi 
időszakban tömegeket megmoz-
gató rendezvényt. Azért szombat 
délutántól a Fő téren többnyire 
araszolva lehetett közlekedni. Idén 
a szüreti felvonulás elmaradt.  A Fő 
térre és a Jurisics térre korlátozódott 
programok mellett jó kőszegi boro-
kat kóstolhattak az érdeklődők, a 
vásárosok mindenfélét kínáltak. 
De jó, hogy működik a tapasztal-
tabb zenészekkel kibővített ifjú-
sági fúvószenekar. Pénteken este 
ők hívták a Fő térre a közönséget. 
Remek koncertnek nevezte az elő-
adást Básthy Béla polgármester, 
aztán a csapra vert Jagodics Attilá-

val az elmúlt évi Város Borából egy 
hordót. Jutott abból sok embernek. 
A képviselő-testület szeptember 
23-án döntött a 2021/2022 Város 
Bora elismerő cím odaítéléséről. A 
városvezető köszönetet mondott a 
borászoknak, akiktől beérkezett a 
13 db borminta. Hangsúlyozta: a 
Város Bora Kőszeg reprezentatív 
ajándéka. Az idei esztendőtől egy 
évig a Város Bora címet Láng Jó-
zsef Cabernet franc 2019-es bora 
érdemelte ki. Básthy Béla átadta a 
győztes borosgazdának az elismerő 
oklevelet. Örömét fejezte ki, hogy 
Láng József továbbra is a Szőlő-
termelők Szövetkezetének elnöke 
marad. A közös munka egyik ered-

ménye lesz jövőre, hiszen 
a Hideg-völgyben tele-
pített 4000 db Furmint 
tőke, a Város Szőlője ak-
kor már adhat kóstolható 
bort.
Láng József megköszönte 
a megtisztelő elismerést, 
majd így fogalmazott: 
„Azt kell, hogy mond-
jam, én egy szerencsés 
ember vagyok. Azt tehe-
tem negyven éve, amit 
szeretek csinálni.  Azért 
is szerencsés vagyok, 
mert mellettem áll egy 
család, és ez nagyon 

fontos nekem. Mögöttem van egy 
csapat, akiknek köszönhetem a 
10 hektár szőlő művelését”. El-
mondta, hogy mostanra már a fo-
gyasztók a friss gyümölcsös zamatú 
vörösborokat kedvelik jobban. 
Majd a Kőszegi Borbarát Hölgyek 
Tóth Adrienn elnök vezetésével 
léptek a pódiumra egy borköszöntő 
énekkel. Mindez nemcsak a kö-
zönségnek szólt, hanem azoknak a 
gazdáknak is, akiknek a borai el-
ismerést kaptak a hölgyektől. Húsz 
bor közül választották ki a szerintük 
legjobbakat. A fehérbor kategóriá-
ban Jagodics Attila Chardonnay lett 
a legjobb, rosék közül Cserkuti Zsolt 
Kékfrankos roséja kapta meg ezt 

az elismerést. A Borbarát Hölgyek 
Bora címet a Néber-Tóth Pincészet 
Zweigeltje viselheti. A Borbarát 
Hölgyek Zászlós Bora elismerést 
a Stefanich Pincészet Blauburger 
bora lett. A hölgyek új tagokat is 
választottak: Micskei Rozália, Cser 
Nikolett és Oláh-Kutrovits Andrea. 
A vállszalagok felöltését Básthy 
Béla polgármester tette meg. 
Három napon keresztül szólt fúvós-
zene a belvárosban. Mindez szom-
baton 10.00 órakor a vendégze-
nekarok ünnepélyes fogadásával 
kezdődött a Jézus Szíve-templom 
előtti téren. Németh Balázs elnök, 
Horváth Roland tamburmajor és 
Szilágyi Miklós karnagy fogadta a 
négy vendégzenekart. Messze el-
hangzott a fúvósok közös zenéje.
A zenészek aztán az éttermekhez 
vonultak, ahol elfogyasztották az 
ajándék ebédet, amit koncertekkel 
köszöntek meg. Délután fél három-
tól 22.00 óráig a belvárosban szólt 
a fúvószene. Felvonulás nélkül is so-
kan ott voltak, mindezt tánc és ének 
kísérte. Záráskor, ha minden ráadás-
kérést teljesítenek, talán örökké 
tartott volna az éjszaka. És mindez 
vasárnap este megismétlődött. 
Ezért is kiválóak a kőszegi fúvósok, 
merthogy vonzzák és megtartják a 
közönséget. 

KZ

A vendég
A Kőszegi Szüretre a testváros kép-
viselői rendszerint eljönnek. Idén 
Vaihingenből a csoport előző napok-
ban mondta le érkezését a német 
választások miatt. A város vendége 
volt a testvérvárosból, Szencből a 
Dušan Badinský polgármester ve-
zette küldöttség. Idén már hetedszer 

jött el Kőszegre, két másik otthoni 
programja helyett. A fúvósok ünne-
pi fogadását tapssal köszöntötte a 
polgármester. (fotó), azt követően 
beszélgettünk a Strucc Étterem te-
raszán. A tolmácsolásban Winkler 
János főellenőr segítségét kértem.
– Hogyan látja a két város test-
vérvárosi kapcsolatát – kérdeztem 
Dušan Badinský polgármestert.
– Pozitívan értékelem, hiszen több-

féle a városok közötti közös 
vonás, az egyedi jellegzetes-
ségekben is van azonosság. 
Mindkét városban élnek 
nemzetiségek, nálunk so-
kan beszélnek magyarul. 
Pontos adatom nincs, de 
mondhatom, a lakosság fele 
valamilyen szinten beszél, 
ért magyarul. Ugyanakkor a 
magyar identitásúak aránya 
20%-ra becsülhető. 
– Ön vegyes házasságban 
él. Mennyire jellemző ez? 

– kérdeztem, amikor megszólalt a 
11.00 órát jelző harangszó.
– A vegyes házasság határozott elő-
nye, hogy a nemzetek egymást gaz-
dagítják, és a családokon keresztül 
közelebb kerülnek egymáshoz. A 
vegyes házasság formáját nem lehet 
tipikusnak nevezni, de kétségtelen 
gyakran előfordul. Azt mondják ná-
lunk, hogy a szerelem az érzéseken 
és a gyomrom keresztül hat, és erő-
sítik egymást. Az édesapám szlovák 
volt, az édesanyám cseh, a felesé-
gem magyar. A monarchiában el-
kezdődött szokások megmaradtak. 
– A két város hogyan tudja egymást 
gazdagítani? 
– Mindkettőre jellemző a multi-
kultúra, vagy sokkal inkább a helyi 
nemzetiségek közötti jó kapcsolat. 
Ez már egy közös pont a városok 
között. Ez a közös jellemző érződik 
a kapcsolataink erősségében, és kö-
zelebb hozta a barátságot.
– Miben lehetne előbbre lépni?

– A mostani kapcsolat magas pon-
ton áll. Hogy mit hoz a jövő, az már 
a fiatalokon múlik. Annyi bizonyos, 
arra törekszünk, maradjon és erő-
södjön több szálon is, legyen sok-
rétű. A fejlődés azon múlik, hogy a 
két nemzet miként tudja egymást 
elfogadni. A másik nemzetiség 
nyelvének ismerete össze tudja 
tartani az embereket. Korábban 
kialakult egy gazdasági kapcsolat 
két vállalkozó – Agárdi Gábor és 
Harsányi Zsolt között –, de ez ma 
még nem jellemző. Értékesek és 
fontosak a kulturális egyesületek 
kapcsolatai. Ennek keretében az el-
múlt években több minden történt, 
a fejlesztése alakíthatja a jövőt. 
Zajlottak oda és vissza turisztikai 
látogatások. A szenciek számára az 
utcai árusítás, amikor valahova be 
kell dobni a pénzt és elvihetik a ki-
rakott árut, az egy élmény. Nálunk 
ilyen nincs.

Kámán Z
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A BE-JÓ tűztáncáról
Szeptember 24-én a szüreti prog-
ramok részeként a Fő téren léptek 
a közönség elé a BE-JÓ Táncegyüt-
tes tűztáncosai. Az esti sötétben 
mutatja a  fotó a produkciót. Arra 
kértük Horváth Márta tanárnőt, az 
egyesület művészeti vezetőjét, ko-
reográfust, elnököt, hogy beszéljen 
a tűztánc produkcióról.
– Mostanra már 11 év telt el az 
első tűztánc bemutatónktól, azóta 
is sikert arat a nézők körében, és 
kedvelik a BE-JÓ lányok is. Az első 
táncosok mostanra már felnőttek, a 
táncegyüttes stabil pontjai. A tűz, 
mint veszélyforrás tisztelete vál-
tozatlan, nem feszegetjük annak 
határait. Tűztánc a miénk, nem 
zsonglőrködés, mert az egy táncko-
reográfia. Minde n BE-JÓ tűztáncos 

mazsorettes, de nem mind-
egyik mazsorett táncosból 
lesz tűztáncos. A próbák so-
rán alakul ki a tüzes eszközök 
magabiztos kezelése.
Nagyon sok felkérést kapunk 
már, az utóbbi években a 
BE-JÓ fellépések 70-80%-a 
tűztánc, és rendszerint visz-
szahívnak bennünket. Az idei 
nyáron hétvégén több he-
lyen is közönség elő léptünk. 
Köszönjük a meghívásokat, 
nekünk is élményt nyújtó be-
mutatókat.
Baranyai Katalin (fotó) tánc-
oktató, a régi tűztáncosok 
egyike így fogalmazott „A 
tűztánc a veszélyessége miatt iz-
galmas és szerethető egyszerre. 

Nagyon jó érzés, amikor a fel-
lépés közben azt hallom: ’Nézd, 

anya! Milyen szép!’ Gyakran kér-
dezik tőlünk: igazi tűz? Bizony az. 
A tűzzel nem játszunk, hanem 
élményt varázsolunk a közönség-
nek”. A Bécsben dolgozó, a fellépé-
sekre hazajáró Darnai Diána szerint: 
„A tűztánc  önbizalomnövelő, a  
veszélyessége miatt kihívás. Bát-
rak vagyunk ahhoz, hogy a tűzzel 
táncoljunk”. 
A BE-JÓ tűztánc nem működhetne 
a BE-JÓ lányok anyukái nélkül, ők 
az igazi segítőink. Köszönjük! A pró-
bák nemcsak a tűztáncról szólnak, 
hanem egy remek, összeszokott 
csapatról is. A lányok izgulnak a 
másikért, ugyanúgy, mint a legújabb 
BE-JÓ baby – Kálmán Lilla és Kiss 
Balázs – kisfiának születésekor. Való 
igaz Preiner Kiara táncosunk meg-
fogalmazása: „BE-JÓ szív, BE-JÓ 
lélek, BE-JÓ-s leszek, amíg élek”.

KZ

A 2003-ban alakult Biginél6kor zenekar a szüreti rendezvényen lépett színpadra. Ahogy megfogalmazták a 
változatosság kedvéért Santana feldolgozásokat szólaltattak meg, mint a kezdeteknél is. Azon a vasárnapon ze-
néltek: a dobok mögött Bigner Csaba, billentyűknél Müller Szilárd Péter, szólógitáros Pontyos Gábor, basszusgi-
tár Szalai Márton, fúvósok: Drescher Gábor, Gyarmati Ákos, Mórocz András, ütős hangszereknél  Tompa Krisztián.

Kolbászból 
Október 2-én tartották Győrváron 
a VIII. Vas Megyei Gasztronómiai 
Fesztivált, vagyis a Böllérfesztivált, 
ahol – Szárnyas János meghívásá-
ra – a pusztacsóiak 20 fős csapattal 
erősítették a kőszegi iparosokat, és 
elnyerték az első helyezést. Az ered-
mény kihirdetését követően óriási 
volt az ováció, a csapatagok a több 
napig tartó munkájukat ünnepelték. 
A verseny előtti napon két teherau-
tó vitte el a felszerelést, aznap több 
autóval mentek a csapattagok, a 
böllérkedés hajnali öt órakor kezdő-
dött. Hét katlanban főztek, két bon-
tóasztalon dolgozták fel a disznót, 
nyolc sörpadon fogadták a vendé-
geket kóstolóra vagy sokkal inkább 
étkezésre. A vendég szabadon, fize-
tési kötelezettség nélkül fogyasztha-
tott. Volt bőven, mert sült a fasírtgo-
lyó, a rántott hús és a rántott máj, 
kolbász, hurka. A 21 versenycsapat 
mindegyike kapott egy-egy 120 kg-
os disznót, de a győztes csapat ezt 
megtoldotta, mert Pusztacsó színe-
java az előző napokban otthon le-
vágott egyet, és részben feldolgozva 
vagy nyers húsként vitték el Győr-
várra. A boros kannákba száz liter 
bort töltöttek, ebből a Stefanich-
pince tíz litert adományozott, Sopro-
ni Attila 13 kg babusgatós kenyeret 
ajánlott fel. A győzelem érdekében 
a csapat közel kettőszáz ezer Ft-ot 

biztosan felhasznált a saját pénzük-
ből. Nem a győzelemért ment el a 
Vidám cimborák csapata. A böllér 
feladatát Kovács Péter vállalta, de 
minden csapattag sokat dolgozott. 
Toldi Miklós elkészítette a mindenki 
által megcsodált kolbászházat, ahol 
nemcsak a kerítés volt kolbászból. 
Az egyik vevőjelölt sok pénzt igért 
érte, de nem volt eladó. 

Kámán Z
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Programajánló
Október 22.  17.00 ünnepi megemlékezés és koszorúzás Tornay 

Endre András ’56-os Emlékoszlopánál
Október 24.  17.00 Esterházy Trió koncertje Dr. Nagy EGYMI 

főépület 3. emeleti díszterem Ingyenes!
Október 25.  17.00 KÖSZHÁZ Mézeskalács készítő szakkör indul
Október 27.  9.30 KÖSZHÁZ Baba-hordozós Klub
Október 28. 19.00 az Angelica Alapítvány jóvoltából Kőszegen is 

bemutatásra kerül az Árpádházi Iskola dísztermében a 
Mi Kodályunk című film, amely a Művészeti Akadé-
mia felkérésére készült. 

November 3. 12.00 Jurisics Vár Szabadtéri Színházak Szövetsége 
workshop

November 5.  Királyi Városnap 
November 6.  Jurisics Vár lovagterme – Horvát Nap
November 9.  10.00 és 13.30 lovagterem Gyermekszínházi bérlet
 Népmese Színház – Az égig érő cseresznyefa
November 11. Jurisics Vár lovagterem – Városi Újbor köszöntő
November 12. 18.00 Dűvő koncert

Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 61. és

a Magyar Köztársaság Kikiáltásának 32. évfordulója
alkalmából rendezett programjaira.

2021. október 22. péntek
17.00 Tornay Endre András ’56-os Emlékoszlopa

(Kőszeg, Kethelyi út)
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

A Városi Múzeum és
Könyvtár hírei
Továbbra is várjuk és örömmel fogadjuk óvodás csoportok és iskolai osztá-
lyok jelentkezését könyvtári és múzeumpedagógiai foglalkozásokra! 
Minden érdeklődőt invitálunk alábbi rendezvényeinkre:
Október 21-én, csütörtökön 16.30-kor kerül sor a kőszegi Kovács Dóra 
„A királyék megint itthon vannak” című könyvének bemutatójára a 
Könyvtár rendezvénytermében.
Október 27-én, szerdán 10.00 órakor tartjuk a Baba-mama játszóház 
soron következő alkalmát a könyvtár gyermekrészlegében. 
November 23-án, kedden 17 órakor „A mindenség ernyőjére kivetítve 
(Hatvanéves az Iskola a határon)” című könyv bemutatójára várjuk az 
érdeklődőket. A kötet szerkesztőivel, Horváth Kornélia egyetemi tanárral 
és Osztroluczky Sarolta egyetemi adjunktussal Fűzfa Balázs egyetemi do-
cens és Sárközi Balázs doktorandusz beszélget.

FTI hírek 
„Iskolaváros Újratöltve” címmel 
szeptember 17-én tartott tájékoz-
tató napot a kőszegi Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete. Az Intézet 
Interreg Europe Local Flavours, 
összesen nyolc országot felölelő 
többéves együttműködési projekt-
jében a részvevő régiók a kulturális 
örökség alapú turizmusuk fejlesz-
tésén dolgoznak. Cél a turizmus 
fejlesztése mellett a helyi közösség 
aktivizálása is Kőszeg és környékén 
található kulturális örökség értékek 
felelevenítése révén. 2022-ben a 
Kraft Program keretében megva-
lósuló Iskolavárosi alkotópályázat 
minden korcsoporthoz tartozó diák 
és diákcsoport számára lehetőséget 
nyújt Kőszeg iskolavárosi öröksé-
gének felkutatásában. A tájékozta-
tó napon erről kaptak információt 
a részvevő fiatalok, délután kerek-
asztal beszélgetés zajlott. 
Látogatók. Írországból, Finn-
országból, Hollandiából, Lettor-

szágból, Olaszországból és Hor-
vátországból is érkeztek látogatók 
Kőszegre az Interreg Europe Local 
Flavours projekt partnerségéből 
szeptember végén. Bekapcsolód-
tak a nemzetközi Kraft Konferencia 
programjába, egyeztettek egymás 
között a projekt befejezésével kap-
csolatban, de bőven jutott idő Kő-
szeg és környékének felfedezésére 
is. Győrffy Gábor turisztikai mene-
dzser vezette őket körbe Kőszegen, 
valamint az amerikai iskolabusszal 
a környéket is felfedezték a látoga-
tók. Ólmodon Hergovich Vince pol-
gármester mutatta be a horvát te-
lepülés történetét, Velemben Guszti 
bácsi mesélt a gesztenyesütés ha-
gyományáról. A környék fenséges 
ételei közül először a Nemescsói 
Tézsula Hagyományőrző Egyesület 
süteményei, lekvárjai és szörpjei, 
majd a Cáki Pincesoron borok ke-
rültek terítékre. A részvevő partne-
rek örömmel fedezték fel azokat a 
helyszíneket, amelyekről hallhattak 
a projektbéli tapasztalatcsere fo-
lyamán.

Lehet korcsolyázni
Augusztus közepén újra indult az élet a kőszegi jégpályán! A kis hokisok 
azóta edzenek, az első tornák is lezajlottak. Ha valaki szeretné a jeges csa-
patsportot kipróbálni, látogasson el délutánonként a Deák Ferenc utcában 
lévő jégpályára, vagy hívja telefonon Soós Leventét (+3630/5788-909). 
Szeptemberben elindult a gyerkőcök korcsolyaoktatása is, amelyhez bár-
mikor lehet csatlakozni. Az iskolások, óvodások korcsolyaoktatási prog-
ramjai is megkezdődtek, amelyek a jövő év tavaszáig tartanak.
Ha a járványhelyzet érdemben nem változik, akkor – október 30-tól min-
den hétvégén látogatható lesz a kőszegi Jégpálya. Minden szombaton 
és vasárnap 15.30-16.00 között várják a korcsolyázás kedvelőit. 
Az üzemeltető kedvezményes belépési feltételeket biztosít az első két na-
pon. További információk: a pálya Facebook oldalán.

Kamera a Kendig-csúcson
A Kőszegi Városi Rádióklub tagjai, Révész György és Révész Roland 
felszerelték és üzembe helyezték a hónapok óta javításon lévő kamerát 
a Kendig-csúcson lévő versenyállomáson. Ismét három kamera képei áll-
nak rendelkezésre az érdeklődőknek, amelyek az idokep.hu oldalon elér-
hetőek. Az új kamera jobb, amely elsődlegesen az éjszakai felvételeknél 
érzékelhető. Felhőtlen napokat visszanézve a csillagos ég látványa mellett 
a meteorok nyomvonalait is észre lehet venni. 
Kopcsándi Gyula klubtagunk rengeteg munkával, kiváló szerkesztésé-
vel elkészítette a videofilmet a különleges antennaszerelésről, amely a 
YouTube oldalán a keresőbe a HA1KYY hívójelünket beírva érhető el. A 
film bemutatja az antennaszerelés látványos munkáját, beszél a városról 
és a klubról is. Kérjük, nézze meg! Várjuk a rádiózás iránt érdeklődőket!

Polgár József elnök

ESTERHÁZY TRIÓ koncert 

2021. október 24-én vasárnap 17 órakor
a Dr. Nagy László EGYMI dísztermében 

(Kőszeg. Kiss János u. 31.)

MÉREI TAMÁS EMLÉKÉRE
SEBESTYÉN ERNŐ hegedű, BOGNÁR FERENC zongora

Közreműködik: VARGA TAMÁS cselló

A belépés ingyenes, védettség igazolásával.
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NOVEMBER 5. Királyi Városnap programjai: 
09.00  temető – koszorúzás a díszpolgárok sírjainál 
10.00  Jurisics vár lovagterme – Szakmai konferencia a Királyi Város-

nap tiszteletére
16.00  Jurisics vár lovagterem – Ünnepi Képviselő-testületi ülés 
 Jó tanuló, jó sportoló díjak átadása
 Ünnepi előadás, Városi kitüntetések átadása

NOVEMBER 6. szombat – Királynapi séták Kőszegen
10.00  Kőszeg királyi város múltja - ingyenes látogatás és 

tárlatvezetés a Jurisics vár múzeumában
11.00-12.30  Lovassy Klára: A nagy háború előtti legnagyobb Kö-

zép-európai hadgyakorlat Kőszegen – a Magyar Ki-
rályi Honvédség részvétele Habsburg József Károly főher-
ceg vezetésével. Találkozás a Fő téren, a Tourinform előtt. 
(egyeztetés alatt)

 14.00-15.30  Bajzik Zsolt MNL Főlevéltáros: „Üdvözlet a magas-
ból…” – A pilóta és fotográfus Almásy László Ede, 
valamint kapcsolata a kőszegi Chernel családdal

 A vetített képes előadás helyszíne: Festetics-Chernel palo-
ta, Chernel u. 8.

15.30-17.00   Mátay Mónika, FTI Kőszeg: Séta Chernel Kálmán és 
Chernel István nyomában

 Indulás: Festetics-Chernel palota elől, Kőszeg Chernel u. 
8. (a séta indulása megvárja az előadás befejeztét).

 
NOVEMBER 7. vasárnap – Királynapi séták Kőszegen 
11.00-12.30  Mátay Mónika: Séta nevezetes kőszegi polgárok és 

díszpolgárok nyomában - sorsnyomok és életszínterek
 Találkozás a Fő téren, a Tourinform előtt.
14.00-17.00  És mégis élünk - Vas vármegye száz éve - találkozás 

és beszélgetések a Lábasház előtt a Vas Megyei Levéltár 
Trianon kiállításának részleges kőszegi bemutatóján

Kapcsolódó program: 
November 5-7-én, péntek, szombat és vasárnap: És mégis élünk 
- Vas Vármegye száz éve –– MNL Vas Megyei Levéltára megyei ki-
állításának bemutatása a Kőszegi Lábasház árkád-ablakaiban.

Kőszeg és Vas vármegye
legjobb erői 1921 fordulatos évében

1921 júniusában hatályba lépett a trianoni diktátum, így a Sopron-
ban székelő antant megbízottak megkezdhették a nyugat-magyarországi 
területek átadását Ausztriának. Korábban, csak a német nemzetiségi moz-
galmak nevezték Vierburgenlandnak, azaz Négyvármegyének a 20. 
század hajnalán Vas, Sopron és Moson vármegye nyugati szegélyét, akkor 
még Pozsony vármegyével együtt. Az elcsatolt területeknek csak 1923-
ban találtak nevet, Burgenland, azaz a Várak, vármegyék földje.  
Az ország területi integritását védők között kiemelkedett a kőszegi 
kötődésű Sigray család fia, a hűvösen tárgyilagos ivánci főúr Sigray An-
tal gróf, Nyugat-Magyarország kormánybiztosa, valamint Lehár Antal 
ezredes, a reguláris csapatok parancsnoka. Az antant az osztrák bevonu-
lást éppen az 1526-os mohácsi csatavesztés napjára, augusztus 29-ére 
rendelte el. A térség magyar vezetőivel titkos kapcsolatban álló soproni 
egyetemisták, szombathelyi vasutasok, minden rangú és állású magyar és 
bosnyák önkéntesek csoportjai aznapra virradóra Ágfalván a bevonulást 
megakasztották. Kezdetét vette a decemberi Soproni népszavazásig 
vezető hőstörténet, a rongyosok küzdelme és országmentő ösz-
szekacsintása Sigrayékkal, amely a magyar történelemben dicsőséges 
helyet foglal el valahol Esze Tamás talpasai és ’56 pesti srácai mellett. 
A kőszegiek gróf Erdődy Tamás legendás tűzoltóparancsnok veze-
tésével 33-an, majd még 21-en csatlakoztak a felkeléshez: köztük 
magyarok, németek és horvátok, színész, munkás, építész, jegyző és 
aljegyző, tanár és erdész! A Kőszegi Polgári Fiúiskola tanítója, és ek-
ként az 54. számú Esterházy cserkészcsapat megszervezője, Pavetits 
Ede mozgósította az idősebb öregcserkészeket, míg a cserkészek fi-
ataljai (huszonheten) a kapcsolatot tartották fenn a város és felkelői 
között: otthonról ruházatot, ennivalót és lőszert szállítva a frontvonal-
ban harcolóknak. 
A rongyosokat katonailag nem törték meg, csakis nemzetközi nyo-
másra, Bethlen István miniszterelnök diplomáciai beavatkozása nyomán, 
Magyarország egészének vélt konszolidációja érdekében szerelték végül 
le. A rongyosok mozgalmában részt vett számos országgyűlési képviselő 
és Hajós Alfréd mellett pl. a Sopron megyei alispán is, és egyetemi 
tanárok, mérnökök, alföldi földművesek és munkások széles köre az or-
szág minden sarkából. Összeesküvés volt ez, amolyan igazi országmentő 
összeesküvés. 
Október végén, ezekre a hagyományosan királyhű (legitimista) 
vasvármegyei erőkre támaszkodott IV. Habsburg Károly magyar ki-
rály is második visszatérése idején. Végül neki, az antant ultimátumára, 
újra és immár végleg el kellett hagynia Magyarországot. Lehár Antalnak 
emigrálnia kellett, Sigray Antalt méltatlanul bíróság elé állították! A kom-
munista történelem(át)írás Sigrayt elfeledtette, a rongyosok mozgalmát 
évtizedekig hasonlóan becsmérelte. A rongyosok és a velük összeesküvő 
tisztviselők hősies kiállása nélkül, ugyanakkor, elképzelhetetlen lett volna 
a decemberi népszavazás, amelynek köszönhetően Sopron és a nyolc falu, 
köztük a Széchenyiek Nagycenkje Magyarországon maradhatott.
Kőszeg Város Önkormányzata a Királyi Várossá nyilvánításának évforduló-
ján díszünnepséget tart, szakmai konferenciát szervez, és a 2021. novem-
ber 6-7-i hétvégén széles körök számára is ismertté teszi Kőszeg város és 
Vas Vármegye történelmének 100 évvel ezelőtti kiemelkedő és fordulatos 
eseményeit, az eseményeket formáló személyiségek sorsát. 

PR
O

G
R

AM
AJ

ÁN
LÓ

Gratulálunk!
Kiss Zoltán, a Jurisich Miklós Gimnázium tanára Pénzügyi Tudatosság 
Fejlesztéséért Díjat kapott. Gondos Judit, a Pénzügyminisztérium köz-
igazgatási államtitkára adta át a kitüntetést. 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX IV.ÉVFOLYAM, 10 . SZÁM   2021 . OKTÓBER  18 .

30

Boksz
Budai Flóra EB ezüstérmes

Női 70 kg-ban Budai 
Flóra (Alpokalja Küzdő-
sport Alapítvány) kép-
viselte Magyarországot 
Szarajevóban (Szerbia) a 
Serdülő Ökölvívó Európa 
bajnokságon. A döntőbe 
jutásért a kétszeres olasz 
bajnok Amina Golinellit 
győzte le egyhangú 
pontozással. Az aranyért 
az orosz Daria Plotsyna 
várt rá. A döntőben 
az orosz öklöző na-
gyobb rutinja döntött a 
pandémia miatt mérkő-

zéshiánnyal küzdő kőszegi versenyző ellen. Budai Flóra edzésprogramját 
Zagrab Open-re való felkészüléssel folytatja.

FittBox nagyüzem
A Jurisich kupát követően a Buza ikrek Szerbiába utaztak. A Golden Glove 
Nemzetközi Tornán Buza Rómeó (67 kg) nem bírt a VB ezüstérmes ukrán 
Matyakubov Borozbióval. Buza Rafael a döntőbe jutásért szerb, majd uk-
rán ellenfelet győzött le. A döntőben a bírák bolgár ellenfelét látták jobb-
nak. Rafael nyakába ezüstérem került.
Hámori Luca Gliwiceben (Lengyelország) a Sziléziai Nemzetközi Ököl-
vívó Tornán Aneta Rygielsq-vel meccselt. Szoros mérkőzésen a hazai pá-
lyán bokszoló lengyel lányt látták jobbnak.
Hosszú, 10 hónapos sérülés után lépett újra szorítóba Hámori Ádám. A 
Budapest Bajnokság tétjét – a bajnoki cím mellett – felnőtt világbaj-
nokságra induló kerettagság elnyerése is jelentette. A kőszegi bokszoló 
súlycsoportot is váltott. 91 kg-ból 86 kg-ra fogyasztott. A kihagyás még 
érezhető volt Hámori teljesítményén, de a harmadik menetre már sikerült 
egyértelműen ellenfele fölé kerekednie.
Sopronban a Gyeváth ÖE emléktornáján öt „fittboxos” húzott kesztyűt. 
Buza Rafael, Csányi Attila, Pesti József, Németh Dóra, Reseterics Fanni 
számára jó felkészülést jelentettek a mérkőzések a későbbi  feladatokra.
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Labdarúgás: Nagy bravúr és…
Lukácsházi döntetlennel indult a Kőszegi LFC utóbbi időszaka. A győ-
zelmet nem sikerült kicsikarniuk, annak ellenére, hogy a második félidőt 
emberelőnyben játszhatták. Fehér Dániel duplázott. Az első öt forduló 
eredményei nem erősítették a csapat önbizalmát. Sárváron az éllovassal 
veretlenül azonos ponttal álló házigazda számított a mérkőzés esélyesé-
nek. Ennek ellenére remek sikerrel térhettek haza a kőszegiek. Korai ve-
zetés után az utolsó tíz percben három újabb góllal tették magabiztossá a 
győzelmet. Réti Milán mesterhármast ért el. A lendület sajnos nem tartott 
ki. Három mérkőzésen (Haladás-Zanat, Rábapaty, Szentgotthárd) – közü-
lük két hazain – egyaránt az ellenfeleké lett a három pont. 

Jegyzőkönyv: 5. forduló: Kőszegi LFC-Lukácsháza SE 2:2 (1:1), gó-
lok: Fehér Dániel (2), 6. forduló:  Sárvár FC-Kőszegi LFC 0:4 (0:1), 
gólok: Fehér Dániel, Réti Milán (3), Fehér Dániel, 7. forduló: Kőszegi 
LFC-Haladás VSE-Zanati SE 0:1 (0:0), Rábapatyi KSK-Kőszegi LFC 
2:1 (2:0), gól: Csák.

A Halmosi Zoltán Vas megyei Kupában a harmadik forduló (a legjobb 24 
csapat között) jelentette a végállomást a Kőszegi LFC-nek. A megyei má-
sodosztályú Telekes otthonában furcsa mérkőzést játszottak a csapatok. 
Félidőben 1:0-ra a kőszegiek vezettek. A második félidőben felpörögtek 
az események. 4:1-re elhúztak a házigazdák, a 80. perc után viszont négy 
perc alatt kiegyenlített a Lóránt. A 85. percben ismét a Telekes talált be, 
s erre már nem érkezett válasz. A második játékrészt négy sárga lap is 
színesítette.

Jegyzőkönyv: Halmosi Zoltán Kupa 3. kör: MEDOSZ SE Telekes-Kő-
szegi LFC 4:5 (0:1), gólok: Prán Adrián (2), Németh, Fehér Dániel.

xxx
 A Kőszegfalvi SE az ötödik fordulótól két döntetlennel folytatta (Cák, 
Perenye), majd rátaláltak a győzelem kulcsára. Nemeskoltát idegenben, 
Sorkifaludot hazai pályán győzték le. Utóbbi csapat kapujába ötször is 
betaláltak. Rábahidvégen megszakadt a jó sorozat. A házigazda győzött. A 
mérkőzés hajrájában csak a szépítés sikerült.

Eredmény: 5. forduló: Cáki SE-Kőszegfalvi SE 1:1  (1:1), gól: Mihácsi, 
6. forduló: Kőszegfalvi SE-Perenye SE 2.2 (0:1), gólok: Kovács Sza-
bolcs (2), 7. forduló: Nemeskoltai KSK-Kőszegfalvi SE 1:3 (1.1), gó-
lok Földesi, Kovács Szabolcs, Nagy Milán, 8. forduló: Kőszegfalvi SE-
Sorkufalud-Gy. SK 5:2 (1:2), gólok. Slankovits (2), Mihácsi (2), Kovács 
Szabolcs, 9. forduló Rábahidvégi KSK-Kőszegfalvi SE 2:1 (1:0), gól 
Goda (öngól).

Ifjúsági OB Bükön
A Fitt-Box ÖE, Őze-Guth Szilviával és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség-
gel karöltve szeptember 23-26. között Bükön rendezte meg az Ökölvívók 
Ifjúsági Magyar Bajnokságát. Vas megyét a két kőszegi klub (Fitt-Box ÖE, 
Alpokalja Küzdősport Alapítvány) mellett a Haladás VSE és a Hobbisták ÖE 
képviselte. A verseny során, egy nagylelkű felajánlás által, Ernesto Hoost 
négyszeres K1 világbajnok kesztyűjére lehetett licitálni. A befolyt összeget, 
360 ezer forintot a büki Pukler Ábel gyógykezelésére ajánlották fel. A Fitt-
Box négy versenyzővel nevezett. Reseterics Fanni (60 kg) és Szabó Dávid 
(48 kg) egy-egy győzelemmel, illetve vereséggel ezüstérmet szerzett. Buza 
Rafael (63,5 kg) és Buza Rómeó (67 kg) aranyérmet szerzett. Buza Rafael 
a Legjobb ifjúsági versenyző különdíját is elnyerte. Az összesített csapat-
verseny élén a Fitt-Box ÖE végzett a Központi Sportiskolát és a DVSC-t 
megelőzve. A szervezők kiemelték a támogatók szerepét, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre eme jelentős Vas megyei sportesemény. 

 Tihanyi Luca sikerei
Tihanyi Luca a Jurisich 
gimnázium tanulója a 
18 évesek burgenlandi 
csapatbajnokság meg-
nyerése után, szep-
temberben St. Andrä 
Wördernben felnőtt 
versenyt nyert, mely-
nek díjait az osztrák 
Davis Kupa csapat ka-
pitánya adta át. Ideha-
za oszlopos tagja volt 
az OB II-t megnyerő 
Savaria TC felnőtt női 

csapatának, így a kőszegi lány a következő évben az első osztályban is 
megmutathatja képességeit.

 Síugrás: Tuczai Péter VB érme
A Velenjeben (Szlovénia) rendezett Veterán Síugró Világbajnokságon Tuczai 
Péter második helyezést ért el.
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XIII.  CityCross

Kegyeibe fogadta az időjárás a 13. CityCross 
versenyt, a Kőszegi Kerékpáros Egyesület te-
repversenyét a város utcáin épített mesterséges 
terepakadályokkal. A „táv” egy óra plusz egy 
kör tekerés. 83 férfi és 6 bátor női versenyző 
teljesítette a kerékpároknak és a versenyzőknek 
egyaránt jelentős kihívást.  Az abszolút versenyt 
Dervalics Gábor nyerte Zalaegerszegről. A leg-
jobb kőszegi, Parádi Balázs az ötödik legjobb 
eredményt érte el. A női verseny első helyezett-
je Tóth-Almási Boglárka, a Limit Racing Team 
versenyzője lett. A varsárnapi nagy verseny 
felvezetéseként idén is megrendezték a Mini-
CityCrosst. A legfiatalabbakat bringasuli várta a 
korukhoz illő, de izgalmas pályán. A 10-14 éves 
korosztályok hosszabb, technikás pályán már 
a győzelemért vagy a minél jobb helyezésért 
küzdhettek. A Natúrpark jóvoltából kézműves 
foglalkozás, klíma-totó, frissítők, ajándékok és 
monsterroller tesztelés is várta a gyerekeket.

A 13. Metrin West CityCross eredményei 
(győztesek, kőszegi dobogósok illetve a leg-
jobb kőszegi eredmény) 
női abszolút 1. Tóth-Almási Boglárka (Limit 
RC) 11 kör 1:13:05, 4. Kiricsi Andrea 8 kör, 
1:08:01, női ifjúsági 1. Tóth-Almási Boglárka 
(Limit RC) 11 kör 1:13:05, 3. Zsótér Rebeka 
(Kőszeg) 7 kör, 1:08:51, női felnőtt 1. Pénzes 
Erzsébet (VKE Nelson, Szombathely) 9 kör, 
1:08:12, 2.  Kiricsi Andrea 8 kör, 1:08:01. 
férfi abszolút 1. Dervalics Gábor (Greezone, 
Zalaegerszeg) 11: kör 1:04:31, 5. Parádi 
Balázs (Kőszeg) 11 kör 1:12:09, férfi if-
júsági 1. Révész Ádám 11 kör 1:10:36, 4. 
Both Medárd (Kőszeg) 9 kör 1:09:10, férfi 
felnőtt 1. Gergácz Péter (KTM Team) 11 kör, 
1:10:24, 3. Végh Dániel (Kőszeg) 1:14:20, 
férfi Master I. 1. Dervalics Gábor (Greezone, 
Zalaegerszeg) 11: kör 1:04:31, 3. Parádi 
Balázs (Kőszeg) 11 kör 1:12:09, férfi Mas-
ter II. 1. Horváth Balázs (Kőszeg) 11 kör, 
1:13:47, freeride 1. Hajós Kornél (Szombat-
hely) 10 kör, 1:08:28, 6. Varga Máté (KKE 
Alpokcycles) 8 kör, 1:13:00.
Mini Citycross győztesei (lány, fiú) U10 
Pádár Léna 3:02, Hámori Koppány 2:14,  
U12 Kiricsi Fanni 2:46, Lovász Máté 2:03, 
U14 Motován Dóra 2:25, Szajvolt Bendegúz 
1:56.

Diáksport
Ügyességi csapatbajnokság
A középiskolások versenyeivel kezdődött szep-
tember 20-án az atlétikai Ügyességi és Váltófutó 
Csapatbajnokság Diákolimpia megyei versenye. A 
Jurisich gimnázium négy-négy fiú és lány csapattal 
nevezett. Hét versenyszámban dobogóra állhattak. 
A lányok 4x800 méteres váltója bajnoki címet 
szerzett, s időeredményük alapján meghívást kap-
tak az október 13-ai, kecskeméti országos döntőre.

A Jurisich gimnázium csapatainak eredmé-
nyei Fiúk súlylökés 2. hely 9,725 m-es átlag, tá-
volugrás 3. helyezés 516,25 cm, svédváltó (100-
200-300-400 m) 7. hely 2:26,3 perc, 4x1500 
m váltó 3. hely22:03,2 perc. Lányok súlylökés 
3. hely 7,51 m-es átlag, távolugrás 3. helyezés 
426,25 cm, svédváltó 7. hely 2:52,6 perc, 4x800 
m váltó 1. hely 10:44,9 perc (A csapat tagjai: 
Hajas Martina, Bozsó Fanni Blanka, Iker Natália, 
Medvegy Nóra).

Az általános iskolások versenyszámaiban a tá-
volugrás és a 10x200 m váltó versenyein kívül 
kevés iskola indult. A Balog iskola leány magas-
ugrói bajnokok lettek.

A Balog iskola csapatainak eredményei Fiúk 
távolugrás 5. helyezés 435,75 cm. Lányok ma-
gasugrás 1. hely 122,5 cm, távolugrás 4. helyezés 
4,01 cm, 10x200 m váltó (fiú, lány vegyes) 6. 
hely 5:07,7 perc.

Utcai futás Ausztriában
A Familyrun versenyek keretében Lutsmanns-
burgban a 10 évesek között Róth Ármin első-
ként, Döbrösi Zalán nyolcadikként ért célba. 
A 12 éveseknél Döbrösi Fanni második, a 14 
évesek között Pápai Nerina első helyezést ért el. 
Róth Ármin a Familyrun Unterpetersdorf verse-
nyen is a dobogó legfelső fokára állhatott.

Balogos mezeifutás
A szép napos időt kihasználva 136 diák indult 
a Balog iskola mezeifutó bajnokságán. Győzte-
sek: Horváth Emma, Mozsolicz Ádám, Kiss No-
émi, Benke Dominik, Halper Hanna, Szekszárdi 
Patrik, Szabó Tamara, Séfer Zétény, Szakos Kata, 
Török Rómeó.

Takács János labdarúgó torna
A Balog iskola csapata megnyerte a 25. alka-
lommal megrendezett Takács János Labdarúgó 
Emléktornát. Valamennyi mérkőzésüket meg-
nyerve lettek győztesek. A szombathelyi iskolá-
kat egy-egy góllal, Vépet három, Büköt hat gól 
különbséggel múlták felül. Németh Bence egy-
maga kilenc gólt vállalt a csapat 13 találatából.

Eredmények: Balog-Vép 3:0, -Bük 7:1, -Váci 
(Szombathely) 1:0, -Reményik (Szombathely) 2:1.

Atlétika: Iker Natália Liga-bajnok
Bajnoki címet 
szerzett 2000 
méteres aka-
dályfutásban 
Iker Natália, a 
Jurisich gimná-
zium tanulója 
a Szombathe-
lyi Sportiskola 
színeiben a 18 
évesek Magyar 

Liga döntőjében. Budapesten a Lantos Mihály 
Sportközpontban 23 másodpercet javított né-
hány hetes egyéni csúcsán. Nagyon közel került 
a hétperces „álomhatárhoz”. Az óra 7:02,61 
percnél állt meg. Sorozatban 2021 a negyedik 
év, mikor aranyjelvényes minősítési szintet ért 
el. Eredményével kvalifikálta magát a jövő évi 
jeruzsálemi korosztályos Európa Bajnokságra.

Triatlon: Junior EK futam Bledben

Az augusztus-szeptemberi időszakban a juni-
oroknál két Európa Kupa futamot is töröltek a 
versenynaptárból, így a közelben a bledi (Szlo-
vénia) verseny maradt Hóbor Zalán és Hóbor 
Eszter versenynaptárában. Hóbor Zalán az úszás 
után a kerékpárt az élről kezdte, s végig az él-
mezőnyben tekert. A futás ritmusát nehezen 
vette fel, kissé visszaesett, de végül a 7. helyen 
célba érve eddigi legjobb Európa Kupa helyezé-
sét érte el. Hóbor Eszter is legjobb EK helyezé-
sét érte el. A kerékpárt a középmezőny végéről 
kezdte, de két 6-8 fős csoport mögött egy végig 
együtt maradó, 8-10 fős bolyban tekert, majd 
egyenletes futással a 17. helyen ért célba.

Európa Kupa eredmények: Junior (0,4 km 
úszás-13,6 km kerékpár-3,3 km futás) férfi 7. 
Hóbor Zalán 35:31 (5:10-18:36-10:47) női 17. 
Hóbor Eszter 40:53 (6:18-20:42-12:42).

Éremeső birkózásban
Négy-négy arany illetve bronzérmet gyűjtöttek 
a kőszegi birkózók a kaposvári gyermek bir-
kózó gálán. Polgár Ádin, Róth Ármin, Pusztai 
Szilveszter, Rába Levente a dobogó felső fokára 
állhatott. Bronzérmes lett: Gróf Gréti, Jakab Já-
cint, Kóczán Kolos, Vlasisch Balázs. Gróf Gréti és 
Jakab Jácint első versenyükön mindjárt éremmel 
büszkélkedhettek. 
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