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KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA

KIRÁLYI VÁROSNAP
Kőszeg a Szabad Királyi Város jogot 
1648. november 6. dátummal kap-
ta meg III. Ferdinánd királytól. Eh-
hez kapcsolódva húsz éve köszönti 
az önkormányzat azokat a szemé-
lyeket, akik munkájukkal szolgálták 
Kőszeget. Az ünnepi testületi ülé-
sen, november 5-én a lovagterem-
ben néma felállással emlékeztek 
meg a város egyik szolgájáról, az 
október 21-én elhunyt Preininger 
Ferenc tanácselnök-városvezetőről.
A november 5–7. napokon tar-
tott programsorozatban a Trianoni 
tragédiáról tartottak történészek 
szakmai előadásokat. A királynapi 
sétákon az érdeklődők több neve-
zetességet vagy személyek életútját 
ismerték meg. A Festetics-palotában 
erre terven felül is voltak igények.
Az ünnepi képviselő-testületi ülést 
a járványveszély okán két szakaszra 
osztva tartották meg, elválasztva az 
ifjúságot a felnőtt korosztálytól. 
„A nemes és rangos múlt, a sok 
történelmi emlék, amelyből egy 
szeletet ilyenkor bemutatunk, erőt 
ad a jövőhöz” – fogalmazott Básthy 
Béla polgármester. Örömét fejezte 
ki, hogy jelen voltak mindazok, akik 
munkájukkal kimagaslóan segítet-
ték a város életét. Köszöntötte azon 
személyeket, akik a kitüntetést kiér-
demlők munkáját támogatták. Azok-
ban a percekben a város polgármes-
tere előtt az a feladat állt, hogy 63 
db kitüntető oklevelet adjon át. 
Az ünnepség második részében 
Rétfalvi Balázs az egyházmegyei 
levéltár vezetője arról beszélt, hogy 
Kincs István egykori plébános – 
2002-ben a város Díszpolgára 
– meghatározó személyiség volt 
azon szándék ellen, hogy Trianon 
időszakában a területünkön létre-
hozzák a német autonómiát, amely 
forrása lett volna a határvidék to-
vábbi  elcsatolásának. 

Írta és fényképezte: 
Kámán Zoltán

ID. SOPRONI ZOLTÁN Kőszeg Város Posztumusz Dísz-
polgára. Az értékes elismerést november 5-én, a Királyi 
Városnap előestéjén adta át a családtagoknak Básthy 
Béla polgármester a jelenlévők ütemes tapsa kíséreté-
ben. Soproni Zoltán tevékenységét életének 79. évéig 
több kitüntetéssel ismerték el, talán a legnagyobb értékű 
a – kőszegiektől kapott – „köztiszteletben álló személy” 
elnevezés. Egyik nyilatkozatában vallotta: „aki megtehe-
ti, segítsen a rászorulóknak”. Soproni Zoltán önzetlen, 
segítőkész támogatása évtizedeken át tartott, a sokszor 
bizonyított segítőkészségét jól ismerik Kőszeg intézmé-
nyei és civil szervezetei. A helyi közösségért, a vállalko-
zók ipartestületéért végzett kiemelkedő munkájáért el-

évülhetetlen érdemeket szerzett. A pékszakma fortélyait 
megtanulta, amit később sok embernek átadott. Húsz év 
eltelte után lett vállalkozó, egy későbbi döntése szerint 
– akkor még újdonságként – elindultak Kőszegen és a 
falvakban a kenyeresautók a friss pékáruval. A jó minő-
ség megtartotta a vevőket, és a neves családi vállalkozást 
mostanra a második generáció működteti, megtartva az 
édesapa segítőkészségét. Soproni Zoltánné szül. Grün-
wald Zsuzsanna és fiai Attila és Zoltán vették át a díjat. 
Soproni Zoltán küzdelmes életúja 2020-ban véget ért, 
2021-től maradandóan új fázisba lépett, és megerősítést 
kaptak szavai. „A jó harcot megharcoltam, a pályát vé-
gigfutottam, hitemet megtartottam.”
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.

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

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

 Teljes körű látásvizsgálat és
szaktanácsadás!

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

Folytatjuk év végi AKCIÓinkat!

SZEMÜVEGKERETEK
20% kedvezménnyel!

MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék
30-50% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: december 1. 
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: december 8.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: november 24.
DR. NAGY EDINA aljegyző: november 17.

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

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
november 17-én (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Városháza földszinti ügyfélfogadó helyiségében.

TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő
november 19-én (pénteken) 8.00 – 9.00 óra között

fogadóórát tart a Városháza 137. sz. helyiségében. 

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.
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Kedves Olvasók! A következő 
lapszám december 13-án jele-
nik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 

Hulladékszállítás napjai 
Zöldhulladék gyűjtés: NOVEMBER
November 19. (péntek) 3. körzet – November 26. (péntek) 4. körzet. 

Szelektív gyűjtés: DECEMBER
December 6. (hétfő) 1. körzet – December 7. (kedd) 2. körzet – 
December 1. (szerda) 3. körzet – December 2. (csütörtök) 4. körzet. 

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

Házi gyermekorvosokat
keresünk Kőszegen!
A házi gyermekorvosok Kőszegen vállalkozási formában, területi ellátási 
kötelezettséggel látják el feladatukat. Nyugdíjba vonulás miatt 2022. ja-
nuár 1-től kettő kőszegi gyermekorvosi körzetben üresedik meg a praxis.
Az önkormányzat a leendő praxistulajdonosokkal határozatlan idejű fel-
adat-ellátási szerződést kíván kötni a háziorvosi feladatok ellátására. A 
gyermekorvosi rendelők használatát az önkormányzat korszerű Egészség-
házban, díjmentesen biztosítja. A központi orvosi ügyeletben való részvétel 
a feladatellátó orvosok számára kötelező. Szolgálati lakás biztosítása az 
önkormányzattal történő egyeztetés alapján megoldható. 
A megüresedő praxisokkal kapcsolatban érdeklődni Dr. Zalán Gábor jegy-
zőtől lehet, telefonszáma: 94/562-511. 
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Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján versenyeztetési eljárást hirdet az önkormány-
zat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában: 
• Kőszeg, 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).

Novemberi csodák 
Szürke, borongós, kicsit remény-
vesztett hónapként él bennünk a 
november. Az elsötétülés hónapja, 
amikor átállítjuk az órákat, tudo-
másul véve a megváltoztathatat-
lant: a színes őszi falevelek ugyan 
hosszasan visszatükrözték, még-
sem tudják örökre rabul ejteni és itt 
tartani nekünk a nyári napsugara-
kat. A tarka lombkabát valamikor 
egy hideg novemberi hajnalon 
megrázkódik, és egy libabőrös fu-
vallattal földre fújja a közeledő tél. 
Ilyen és hasonló, kicsit szomorkás 
mondatokat írhatnék még erről az 
őszbúcsúztató hónapról, ha nem 
éppen Kőszegen, ebben a különle-
ges kisvárosban élnénk. Itt ugyanis 
a természeti megfigyeléseket ki-
egészíti, árnyalja a történelmi ese-
mények emlékezete.
Kőszeg történetében több re-
ménykeltő, sorsfordító esemény is 
történt az évszázadok során, de a 
közelmúltunkban is novemberben. 
A legismertebb egész biztosan az 
1648. évi szabad királyi városi 
kiváltságlevél kibocsátása, melyet 

november 6-án szen-
tesített aláírásával az 
uralkodó, III. Ferdinánd, 
és amely kiemelkedő 
érdekérvényesítési le-
hetőségeket nyitott meg 
Kőszeg, Vas megye egyet-
len szabad királyi városa 
számára.
Sokkal kevesebben gon-
dolnak egy másik sorsfordító ese-
ményre, melynek dátumát 2019. 
novemberében ismertem és je-
gyeztem meg. A Kőszegi Ostrom-
napok Egyesület kezdeményezésé-
re ekkor helyeztük el Szent Márton 
lábnyomát a Várkör parkjában, ott, 
ahol a legenda szerint a szent kato-
na a kőszegi védők oldalán harcolt 
a török ellen 1532-ben. Ezen az 
ünnepen hangzott el, hogy 1529. 
november 9-én adományozta I. 
Ferdinánd király Kőszeget Jurisics 
Miklósnak, aki három év elteltével 
történelmi tettet hajtott itt végre, 
feltartóztatta Szulejmán szultán 
Bécs ellen induló seregét.
Győzedelmes várkapitány, védők 

seregét vezető szent katona, szabad 
királyi városi rangot kivívó kőszegi 
polgárok – a novemberi ködből 
kőszegi hősök alakja, csodaszámba 
menő sorsfordító események emlé-
ke hív emlékezésre, követésre.
Óvatos reménnyel, de tőlük köl-
csönzött hittel emlékezzünk a 

legutóbbi, a mi életünk felől nézve 
szintén csodálatos novemberre. 
Egy évvel ezelőtt Szent Márton 
napján jelentek meg a Magyar 
Közlönyben azok a kormányhatá-
rozatok, amelyek a saját erőnkből 
és gazdagságunkból elképzelhe-
tetlen útfelújításokat és egy új 
temető létesítését tették lehetővé. 
Ugyancsak ekkor születtek dönté-
sek egyházi épületeink és a Bálház 
felújításáról is. Hogy lesz-e ezek-
ből a csodákból történelmi emlé-
kezet, még nem tudhatjuk. De azt 
tudjuk, hogy a Gondviselés azok 
mellé áll, akik hisznek a csodában 
és tesznek is érte. 
Szent Márton, maradj velünk, és 
ezután is segíts!

Básthy Béla
polgármester
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Ausztria befogadta
„Nem is igaz a rácsban van rab-
ság, / hanem az ember szégyené-
ben, / hogy poklokra szállott az 
Éden.” – ezeket a sorokat Páskándi 
Géza: Nem igaz című verséből 
idézte fel a Kőszegi Versstúdió tag-
ja, Desics Bettina október 22-én az 
’56-os forradalom 65 évfordulóját. 
Tornay Endre András szobrászmű-
vész alkotásánál a szabadságharc-
ra, annak hőseire emlékezők gyűl-
tek össze.  
„A rendszert az egész magyar 
nép söpörte el, a világban párta-
lan szabadságharc volt ez fiatal 
nemzedékkel a népünk élén” 
– mondatot idézte Gaal Gergely 
településfejlesztési koordinációért 
felelős miniszteri biztos Mindszenty 
József bíboros 1956. november 
3-án elmondott rádióbeszédéből. 
A gondolatot folytatva elhangzott: 
65 évvel ezelőtt a nép a küzdelmet 

választotta az elnyomokkal szem-
ben, mert a sok év reménytelenség 
után együtt mozdult meg a nép a 
közös célért. Mindez példát mutat 
az utókornak, a hősök tetteit, em-
lékét meg kell őrizni, a szabadsá-
gért mindenkor, a jelen korban is 
meg kell küzdeni. Gaal Gergely 

felidézte, hogy 1956. október 25 
– 26-án a vidéki városokban 45 
sortűz szedte áldozatait. A nép nem 
akart mást, mint a szabadságot, így 
volt Kőszegen is. 
Felidézte Domonkos László – az 
ÁVH által többször zaklatott – 
verbita atya szavait: „Kőszegen 
az 56-os magyarokban semmi-
lyen akasztási szándék nem volt. 
Csak egyetlen indulat vezette 

őket, vezetett minket. szabad ha-
zában szabad nép élhessen”. 
Tornay Endre András szobrász-
művész az 1956-os forradalomra 
emlékeztető alkotása a Kethelyi 
úton áll. A magasba nyúló kereszt 
talpazatán az emlékezők koszorút 
helyeztek el, gyertyát gyújtottak a 
nappali fényben és a késő esti sö-
tétségben november 4-én. Ezen a 
napon 1956-ban a szovjet haderő 
letámadta a magyar forradalmat. 
Abban az időben Kőszegnél is sok 
ezren indultak el nyugatra. Az esti 
gyertyák fénye mellett Básthy Béla 
polgármester megfogalmazta: há-
lásak lehetünk azért, hogy Ausztria 
befogadta a megtorlás félelmében 
menekülő magyarokat. Mindezt 
hallgatta Wittner Mária, aki 1956-
ban átlépte a határt, de visszatért, 
és akit 1958-ban 21 éves korában 
halálra ítéltek, majd ezt megváltoz-
tatták életfogytig tartó börtönbün-
tetésre. 

KZ

Háziorvosi közlemény
A felnőtt háziorvosi ellátással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást 
adjuk: 
• Kérjük, hogy a rendelési időre lehetőség szerint szíveskedjenek 

előzetesen telefonon időpontot foglalni. Aki nem előjegyzésre érke-
zik, hosszabb várakozási időre számítson. Sürgős, halaszthatatlan, 
egyéb, életveszélyes esetekben a betegeket azonnal fogadják, de a 
sürgősség indokoltságát az orvos, illetve a nővér dönti el. Mielőtt 
elindulnának ebben az esetben is célszerű telefonon egyeztetni, 
mert lehetséges, hogy azonnal mentőre van szükség. Az előjegyzett 
betegek ellátására annyi időt fordítanak, amennyi szükséges, ezért 
előfordulhat némi késés. 

• A rendszeresen szedett gyógyszerek felírása telefonon, e-mailben 
vagy a postaládában elhelyezett üzenet alapján történik, melyhez 
név, születési idő, lakcím megadása szükséges. Kérjük jelezze, ren-
delkezik-e közgyógyellátásra jogosító igazolással. A receptek 24-48 
óra múlva elérhetők bármely gyógyszertárban. 

• Rendelési időn túl indokolt esetben az orvos mobiltelefonon rendel-
kezésre áll az ügyelet kezdetéig. 

Az egészségügyi intézményekben maszk használata kötelező!

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) mobil: 0036 20 2155 123
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: rendelesprugberger@gmail.com
Rendelési idő:
 hétfő, szerda, péntek: 12.30-17.00,  kedd, csütörtök: 8.30-12.00.
Helyettesít: Dr. Nedeczky Veronika
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Végakarat a siralomházban
„A siralomházban, amikor 
egyedül maradtam, akkor, ami-
kor eszméletre térítettek, akkor 
megesküdtem, hogy én az éle-
temben nem hallgatok. Az eskü 
sokaknak már nem jelent sem-
mit, azért vagyok itt, hogy ezt 
elmondjam.  …. Tudni kell, hogy 
társainkat vitték a bitófa alá. 
Tudni kell, amikor vitték őket, 
mindenki elköszönt, minden-
ki üzent valamit, és az üzenet 
egy halálba menő végakarata. 
Halálba menő végakaratának 
meg kell felelnünk. Nem tud-
tuk azt, ki tudja majd átadni a 
végakaratot, ki marad életben 
közülünk, hogy átadja. Amikor 
nekem kimondták a halálos íté-
let életfogytiglanra való változta-
tását, nem amnesztiát kaptam, 
mert az indoklás az volt, hogy a 
cselekmény ideje alatt nem töl-
töttem be a 20. évet. 
A bíró egyedül rólam vette le a 
kötelet, mit mondhatnék a többi-
eknek. Szinte bűntudata volt az 
embernek, hogy életben maradt. 

A rendszer egyik legnagyobb 
bűne: szembefordítani egymás-
sal az embereket. Még az áldo-
zatokat is.
Amikor visszaérkeztem a bíró-
ságról, néma csend volt a ko-
csiban. Csak Tóth Jóska szólalt 
meg: sohasem fogom látni töb-
bet a fiamat, és nem látta. Addig 
sem, mert börtönben volt, amikor 
megszületett. Én láttam 89-ben a 
Nagy Imre temetésén, amikor ke-
restem a halálra ítélt, meggyilkolt 
társaim családját.” 
Néma csend volt az emberekkel 
töltött padsorokban, a Szent Jakab-
templomban, amikor Wittner Mária 
beszélt az 1956-os forradalom, 
és azt követően a hatalom által 
véghez vitt megtorlásról, emberek 
gyilkolásáról. Mindez elhangzott – 
dr. Perger Gyula plébános meghí-
vására – Mindenszentek ünnepe, 
halottainkra való emlékezés napja 
után, november 4-én. Azon a na-
pon 1956-ban a szovjet katonai 
csapatok megérkeztek Budapestre, 
és letörték a forradalmat. 

Wittner Máriát 1957. július 16-án 
letartóztatták fegyveres szervezke-
désben való részvétel, államrend 
megdöntésére irányuló szervezke-
dés, disszidálás miatt. Elsőfokon 
halálra ítélték 1958. július 23-án 
21 éves korában. Kettőszáz na-
pot töltött el a siralomházban. A 
másodfokú bíróság 1959. február 
24-én életfogytiglanra változtatta 
az ítéletet. Gyümölcsoltó Boldog 
Asszony napján, 1970. március 
25-én szabadult a börtönből. Tény, 
hogy utolsóként két társával az 

’56-os forradalom után az elítél-
tek közül. Felháborodva, szavakkal 
támadta meg rabtartóit, amikor 
1969-ben Kádár egy amerikai új-
ságírónak azt mondta, már nincse-
nek politikai rabok a börtönökben. 
„Élő cáfolatként ott voltunk mi 
hárman a börtönben” – mond-
ta emelt hangon a templomban 
Wittner Mária, az utolsó élő tanú, 
aki a halálra ítéltek közül még be-
szélni tud a gyötrelmes időszakról. 
És megteszi az esküje szerint.

Kámán Z
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egy karácsonyi hazalátogatásra indultunk. Egy 
darabig teherautóval, majd gyalog folytattuk az 
utunkat. Az erdőn keresztül, valahol a lőtéri úton 
értünk Kőszeghez. Sok lehetőség volt odakinn, 
de úgy érzem (elhomályosul a tekintete), jó dön-
tés volt hazajönni. Jó volt ez így!
– Ejtsünk pár szót a kőszegfalvi, kőszegi kez-
detekről is. 
– 1957-ben engem választottak KISZ-titkár-
nak. Én mondtam, gyerekek, hát most jöttem 
vissza. (nevet). A fiatalok engem választottak, 
így lettem én a titkár. Ott kezdtem el az első 
nagy közösségi munkát. 1958-ban elkészült 
a focipályánk, és megalakítottuk a csapatot. A 
tanácstól kaptunk 2500 forintot, és a Megyei 
KISZ Bizottságtól is. Az összes focista felsze-
relését meg tudtam venni. Amikor a munka-
helyemen – az Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelőségnél – középvezető lettem, a szak-
szervezeti munkát akkor kezdtem. Utána kerül-
tem át a „gyógyba” oktatónak, onnan mentem 
nyugdíjba. 
– A Kőszegfalvi Baráti Körhöz ezer szál 
fűzi.
– A kört 2000-ben alapítottam meg. Falunapok, 
nőnapok, augusztus 20-a, idősek napja, sok 
rendezvény követte egymást sok éven keresztül, 
és még mindig működünk.
A közösségi 
életet foly-
tatni kell, 
alakult egy új 
szervezet is, a 
Kőszegfalváért 
E g y e s ü l e t . 
Nem sza-
bad, hogy 
Kőszegfalva a 
már kialakított 
közéleti rit-
musból visz-
szaessen. Az 
összefogásban 
látom az ered-
ményes jövőt.
– Minden alkalommal, amikor indult a képvi-
selő választáson, megnyerte azt. 
– Nagyra értékelem a belém vetett bizalmat. 
Nem akartam abbahagyni, de engedtem a fe-
leségem kérésének, hogy kíméljem magamat, 
legyek többet otthon (újra elhomályosult a te-
kintete, de már mosollyal folytatta): azóta sem 
vagyok többet otthon.
– Egy sikeres életút elismerése a Kőszegi Élet-
műdíj. Jó volt, jó ez így! Gratulálunk hozzá és 
jó egészséget kívánunk!

Tóthárpád F.

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Kőszeg kitüntetettjeivel 
Kőszegi Életműdíjjal jutalmazták Gyarmati Kálmánt

A ma is aktív közösségi életet élő egykori kép-
viselő már több elismeréssel is dicsekedhet. 
Korábban vállalati és miniszteri kitüntetéssel 
egyaránt elismerték tevékenységét. 
– Úgy érzem, az elismerés nagyon fontos. Er-
kölcsi megbecsülést mutat, és az ember, ha érzi, 
hogy elismerik, a további munkájához lökést ad.
– A vitalitását mutatja, hogy a mostani kitün-
tetés sem egy pálya lezárását jelenti Önnek, 
hanem bíztatást.
– Igaz, hogy már betöltöttem a nyolcvana-
dik évemet, továbbra is tevékenykedem a 
Kőszegfalvi Baráti Körben, mint elnök. Amolyan 
„fekete elnök” vagyok a sportkörnél is. Fekete, 
mert mikor jött az üvegzseb törvény, akkor a 
közgyűlés úgy döntött, hogy dolgozzak tovább, 
de legyen egy ember, aki aláír, legyen valaki, aki 
majd tudja ezt a munkát tovább folytatni, addig 
is segítsek.
– A sporthoz nemcsak a statisztikák által volt 
köze.
– 1956-ban a Vas Megyei Magasépítőknél vol-
tam tanuló, ott szertornában Vas megyei bajnok 
voltam, és sokáig jártam – ökölvívóként – a 
szombathelyi Dózsába. 
– Beszélgetésünkkor nem sokkal az októberi 
városi megemlékezés után vagyunk. A felidé-
zett eseményeknél is szóba került az ’56-os 
esztendő. Aki ismeri, tudja, ezzel kapcsolat-
ban is van mit mesélnie. 
– Volt egy kiruccanásom 1956. november 11-
én. Két barátommal elindultunk, mivel határ-
nyitás volt, úgy terveztük, elmegyünk Rőtre: 
búcsúba. Az Ólmodi úton haladtunk toronyiránt 
– akkor már úgy döntöttünk – Libingbe, míg az 
osztrák finánc meg nem állított bennünket. Fel-
tartott kéz, falhoz állítás… Kérdezte, hová me-
gyünk. „Itt nincs csavargás, itt maradtok vagy 
visszamentek!” – mondta. Maradtunk.  
– Ez a történet a maga tragikomédiájával 
megérne egy külön beszámolót. Jó is volt, 
szép is volt a kinti élet, most mégis itthon be-
szélgetünk, hiszen még 1956 decemberében 
visszatért.
– A német tudásom miatt kisebb tolmácsolások-
ra gyakran felkértek, cserébe finom sajtot adtak, 
amit nem szerettem, ezért továbbajándékoztam. 
Egy ilyen alkalommal találkoztam valakivel, 
aki meghívott magukhoz ebédre. Másnap már 
odaköltöztem, harmadnap már dolgoztam. (Ek-
kor kissé opálosabb lett a tekintete.) Az volt a 
legmeghatóbb, amikor Mikuláskor ugyanúgy 
megkaptam a csomagot, mint a család saját 
gyermeke. Egy alkalommal a munka után ta-
lálkoztam Domonkos atyával, aki a mödlingi 
táborparancsnok volt. A befogadó családom se-
gítségével költöztem át, ahonnan pedig később 

Németh Iván neve mára összeforrt a Kő-
szeg és Vidékével, valamint a Jurisics vár-
ban történt események dokumentálásával. 
Szenvedélye a fényképezés. Iván nem szö-
veggel, hanem képeivel írja a történelmet. 
Nehéz őt elképzelni a fotóapparátja nél-
kül. Iván bennszülött kőszegi, 1955-ben 
érettségizett. Budapesten, az egykori Lu-
dovika épületében lett tisztiiskolás, tábori 
tüzérnek tanult. 
Aztán jött ’56, zavaros volt a helyzet az 
iskolán belül is. Egy kőszegi társával haza-
jöttek. November végén egy ködös esten a  
barakkiak segítségével – akik tudták hol 
vannak ruszkik –,  árkon-bokron keresztül 
átszöktek Ausztriába. Négy hónap múltán 
a bécsi Műegyetemre sikerrel felvételi-
zett gépészmérnöki karra. 1957-ben az 
amnesztia hírére hazajött. Nehéz döntés 
volt, hiszen mint tisztiiskolás, katonaszö-
kevénynek számított. Ha nem jön haza, 
soha az életben nem láthatja a családját. 
Többen döntöttek úgy, hogy felszállnak a 
buszra és hazajöttek. Elhitte, hogy sem 
bántódása, sem következménye nem lesz a 
disszidálásnak. Felvételizett Zalaegersze-
gen a Tanárképzőbe, Budapesten és Mis-
kolcon a mérnöki karra. Írásbelije mindig 
kiváló lett, mehetett szóbelire. Önéletrajza 
alapján, katonaszökevény mivolta okán 

azonban fi-
noman tud-
tára adták, 
hogy nem 
tanulhat to-
vább.  Aztán 
mégis tanár 
lett az ak-
kor induló 
G y ó g y p e -
d a g ó g i a i 
Intézetben. 
Reál tárgya-
kat tanított, 
később a 
S p e c i á l i s 
Szakiskolai 

tagozaton  is.  A 60-as évek közepén kez-
dett fotózgatni. A nyugdíjas Koller Kálmán 
alakított ki egy fotólabort. Mellette tanult 
meg fényképezni, előhívni, nagyítani, és 
azon kapta magát, hogy folyamatosan 
örökíti meg az eseményeket, az ünnepe-
ket, a hétköznapokat, tulajdonképpen do-
kumentálta az intézet történetét. 

– A gyógyban 1958-tól 1998-ig dolgoztam.  
1997-ben mentem nyugdíjba, de nyugdíj mel-
lett még egy félévet dolgoztam. 

Életműdíj Németh Iván
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1998 szeptemberétől a MÁV gyermekintéz-
ményben is foglalkoztattak nyugdíj mellett an-
nak megszűnéséig, 2005-ig.
– A fotós munkám kezdetben a Gyógypeda-
gógiai Intézet eseményeinek a megörökítésére 
szorítkozott, majd a Jurisics vár rendezvényein 
és az 1988 decemberében újraindult Kőszeg és 
Vidéke újságnak kezdtem fotózni. 
– Valaki odaküldött, vagy meghívott a várba, a 
Művelődési Otthonba. Ott voltak a színházi elő-
adások, és minden más kulturális rendezvény. 
Ezeket fényképeztem, a várnak csináltam a 
dokumentációt. Magam készítettem az albumo-
kat, a Karner Lajos rajzolta a feliratokat. Később 
elkérték a negatívokat, csupán néhány kockát 
hagytam magamnál. Most szkennelem be és 
viszem fel DVD-re az anyagot. A Várszínházi 
produkciókat kezdettől örökítettem meg. Óriá-
si anyag készült. A 90-es években vásároltam 
számítógépet és az első digitális fényképezőgé-
pet, melyek segítségével ma is dolgozom. Ma az 
intézmények – ahol már fotóztam –, emailt is 
küldenek, hívnak az események megörökítésére.
– Eddig 8 fotóapparátot használtam, most egy 
digitális géppel dolgozom, az a kedvencem.   
Állvánnyal használom, a korral járó remegő ke-
zem miatt.
– Közel 2 hónapja baleset ért, 5 bordám tört el, 
három hetet töltöttem kórházban, a többit itthon 
feküdtem lábadozással. Iszonyatosan hiányzott 
a munka, a fotózás. De hál’Istennek már újra 
voltam néhány rendezvényt fotózni és hetente 
egy-egy régi eseményt rakok fel a netre. Mosta-
nában főleg csak rendezvényeket fotózok, de így 
is rengeteg munka, nagyon időigényes a rend-
szerezés. Pár éve kezdtem neki, de néhány évig 
még van munkám vele. Eddig 13170 színes ne-
gatívot szkenneltem, a 138458 színes kép eleve 
digitális volt. Fekete-fehér negatívból 18056-ot  
digitalizáltam  és ebből még van bőven. Egyelőre 
18 pendrivem (adattárolóm) van, rajtuk nagyobb 
rendezvények képei, éves bontásban.
– A „laboromba” minden  este 11 óra körül me-
gyek fel, amely a manzárdban van berendezve. 
Ott van a PC-m, ha aznap fotóztam, első dolgom 
annak feldolgozása és ha olyan az esemény, fel 
is teszem a facebookra. Egészen éjfél után egyig 
rendezgetem a fotókat, majd megyek aludni. 
Van úgy, hogy már délután is a számítógéppel 
dolgozom, szkennelem, rendezem a képeimet,   
mintegy  2-3 óra hosszat. 
– A Google után a Google+ vette át a honla-
pomat néhány évig, aztán megszűnt és most 
a facebookon vannak az albumaim. Csak any-
nyit közölnek, hogy 2030-an követnek és azt, 
hogy egy-egy albumot hányan néznek meg. Ez 
a szám már zömmel 2000 fölött van, de volt 
már 32000 is, ez természetesen a témától függ.  
                                                      Kiss János

képíró munkájáért Dr. Ágoston Zsuzsa gyermekszakorvos
Kőszeg Városért Díjat kapott 42 év munkájáért

A Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetemen 1976-
ban szerzett diplomát. 
Kisgyerekként skarlátos 
volt, és akkor vizsgálta 
Dobay Ernő doktor úr, 
akitől elkérte a szte-
toszkópot. A doktornő 
akkor határozta el, hogy 
ő is gyermekeket akar 
gyógyítani.
Érettségi táján egy elő-
készítő tanfolyam indult 
az egyetemen a fizikai 
dolgozók gyermekei ré-
szére. Erre a kéthetes 
bentlakásos tanfolyamra 
a gimnázium igazgatója, 
Kovács Ferenc ajánlotta 
őt és egy évfolyamtár-
sát, Györe Zsuzsannát, 
aki Pécsett urológus osztályvezető főorvos 
lett, de szoros kapcsolatban maradtak. A 
gimnáziumban Kevei Pál tanította a kémi-
át, Kovács Balázs a biológiát. 
Édesapja kiskert tulajdona nagy vagyonnak 
számított, ezért az egyetemi tanulmányai 
kezdetén nem vették fel kollégiumba. Há-
rom évet töltött albérletben, amelyhez Hor-
váth Klára doktornő közreműködésére volt 
szükség. Akkor lett jobb az élete, amikor 
kollégista lett, a teljes ellátásért 400 Ft-ot 
kellett fizetni. Fantasztikus volt a közösségi 
élet, és ekkor már hetente egyszer tudott 
vállalni éjszakai nővérmunkát.

– Még Szombathelyen a kórházban dolgoztam, 
amikor ’79-ben megismerkedtem Jóskával, – ő 
akkor az önkormányzatnál volt – hamarosan 
összeházasodtunk. A főnököm, Cholnoki pro-
fesszor szerette biztonságban tudni a területet, 
ezért szívesen helyezett ki olyan orvosokat, akik 
nála szakvizsgáztak. Akkor Kőszegen a Héri Ju-
lika és az Istók Ilona volt a két gyermekorvos, 
harmadikként kerültem haza 1981. január el-
sejétől.
– A körzetben egy egész más világ várt rám. 
Kezdettől éreztem a felelősség súlyát. Minden 
pillanatban önállóan kellett dönteni. Mindjárt a 
pályám elején volt néhány különleges esetem. 
Egy kis csecsemőnél fedeztem fel, hogy csak egy 
veséje van. A  kórházban csodálkoztak, hogy ki 
ez a fiatal orvos, aki ilyen vizsgálatot kért tőlük. 
Aztán beigazolódott a gyanúm, gratuláltak. 
– Ma is hozzám tartozik Kőszegfalva. Itt történt a 
csecsemő vizsgálata mellett, hogy a nagymamát 
is meg kellett vizsgálnom és sebskarlátot diag-
nosztizáltam, ami egy nagyom ritka betegség.

– Másik különleges ese-
tem volt a reumás csomó 
felfedezése, ami akkoriban 
ritkaság volt, nem fordul-
hatott volna elő.  
– Jelenleg 1170 kis pá-
cienst látok el. Az ideális 
700-800 körül lenne.
– Nemrég 65 évesen men-
tem nyugdíjba, jövő január-
ban betöltöm a 70-et, úgy 
érzem az egészségi állapo-
tom nem engedi meg a fo-
lyamatos leterhelést. A gye-
rekek közt imádok lenni, ez 
mindig feldob, de betegség 
esetén ez a területi ellátási 
kötelezettség már nekem 
nem való. Távollétemkor 
nekem kell helyettesítésről 
gondoskodnom. A hozzám 

közel álló kollégák már mind korombeliek, így 
nagyon nehéz ezt megszervezni. Ezért döntöt-
tem úgy – nem könnyű szívvel –, hogy a vál-
lalkozásomat megszüntetem. Sajnos, a többszöri 
hirdetésre sem volt pályázó a praxis betöltésére. 
Így vissza kell adnom az önkormányzatnak. Azt 
nem mondom, hogy alkalmanként nem vállalok 
helyettesítést, ha szükség lesz rám, de a folya-
matos munkát már nem tudom vállalni.  
– Ádám az egyetlen unokám, pedig mindig 
nagycsaládról álmodtam! Ő nyolc éves. Sze-
retnék még többet vele lenni, talán még hat 
év, amíg igazán szüksége van nagyanyai fel-
ügyeletre.
– Sajnos, a gyermekorvos hiány valós probléma, 
ami annak is köszönhető, hogy a fiatalok szá-
mára nem vonzó ez a szakma, a körzeti ellátás 
pedig különösen nem, ahol szinte öt percenként 
önállóan kell felelős döntéseket hozni.
– Azt örömmel mondom, hogy a körzetem 
hál’Istennek a covid által nem érintett, csak köz-
vetve. Nagyon betartjuk és betartatjuk a szigorú 
szabályokat.  
– Szinte látom az érdeklődő tekinteteket, akkor 
most hogyan tovább, ki látja el a körzetemet. 
A terv pillanatnyilag az, hogy egy nyugdíjas 
és az iskolaorvos közösen helyettesítenek. Kiss 
Gabriella doktornő körzetét pedig saját maga 
helyettesíti nyugdíjasként, persze nem teljes 
munkaidőben.
– Ha újra kezdhetném,  újra gyermekorvos len-
nék, mert gyerekekkel foglalkozni a legcsodá-
latosabb dolog a világon. Egy hálás gyermeki 
mosoly mindennél többet ér! A gyermekek 
gyógyításában eltöltött 42 év életem legszebb 
időszaka. 
 Kiss János
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Kőszeg Város kitüntetettjei

Kőszeg Városért Díj 
Dr. Kapiller Sarolta
1962-ben született az erdélyi Alsócsernáton településen. 1982-ben há-
zasságot kötött Kapiller Ferenccel, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 
tanárával. 1985-től 1999-ig a Jurisich Miklós Gimnáziumban dolgozott 
kollégiumi nevelőként, majd magyar nyelv és irodalom szakos tanárként. 
Önmaga továbbképzése meghatározó volt számára. Több szakon és több-
ször szerzett különböző diplomát. 1999-től a Vas megyei Önkormányzat-
nál dolgozott osztály-, illetve főosztályvezetőként. Kőszeg iránti személyes 
elkötelezettségét ebben az időszakban is megőrizte. 2013-tól, a Kőszegi 
Járás újbóli megalakításától a hivatalvezető feladatát látja el dr. Kapiller 
Sarolta. Vezetése alatt kialakult és megszilárdult a hivatal intézményrend-
szere. Gyakran vállalt szerepet kőszegi rendezvények, nemzeti és városi 
ünnepek szónokaként, beszédei a magyar nyelv és kultúra szeretetéről és 
kiemelkedő szintű ismeretéről nyújtottak rendkívüli példát. 
Dr. Kapiller Sarolta nemzetéért, a magyar népért érzett szeretete és el-
kötelezettsége Kőszeg szolgálatában végzett fáradhatatlan munkájában 
nyilvánult meg napról-napra. A városért érzett személyes elkötelezettsé-
géről tanúskodó munkásságát ismeri el Kőszeg Város Önkormányzata a 
Kőszeg Városért Díj átadásával.

Kőszeg Város Önkormányzatának
Kitüntető Oklevele 
Vörös Virág
A síugrást 2010-ben, 11 évesen kezdte. A Jurisich Gimnáziumban érett-
ségizett, napjainkban csak a sporttal foglalkozik. Kitartása és akaratereje 
példaértékű, kellő alázattal halad célja felé. 2016-ban nem jutott ki az 
olimpiára, 2019 nyarán már 23. helyen végzett a Grand Prix versenyen 
és pályafutása első pontjait gyűjtötte be. Ezzel első magyarként végzett 
pontszerző helyen a GP versenyen a csehországi Frenstatban. A női világ-
kupában Lillehammer-ben még csak a 42. volt, de a következő versenyen, 
Klingenthalban már túllépett a selejtezőn: 37. lett, a japán Zaóban is a 
legjobb negyven között végzett. A romániai Barcarozsnyóban a legjobb 
harmincba is bejutott.
Felkészülését edzőként vezette Molnár László 2017-ig, majd Vasja Bajca 
vette át a feladatot. Nagy esélyekkel indul a 2022-es Pekingi olimpián való 
részvételre. Vörös Virág 20 évesen szerezte meg a magyar síugrósport első 
női világkupapontját, melyet magyar síugró utoljára 1984-ben szerzett.
A Kőszegi Sportegyesület Síugró Szakosztálya sportolójaként elért kiemel-
kedő eredményeiért, példamutatóan kitartó és állhatatos munkájáért kiér-
demelte Kőszeg Önkormányzatának Kitüntető Oklevelét. 

Dr. Gaál Zoltán
Kémiai tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszá-
nak megalapításában, illetve jelenlegi működésében. A Felsőbbfokú Ta-
nulmányok Intézetének főigazgató-helyetteseként nagyban hozzájárult az 
Intézet és a Kampusz magyarországi felsőoktatásba való integrálásához, 
Kőszeg iskolavárosi múltjának méltó megújulásához, továbbviteléhez.
A vállalkozáselmélet- és gyakorlat elismert szaktekintélye, a Pannon Egye-
tem, illetve jogelődjeinek tanszékvezetője, a Mérnöki Kar dékánja és rek-
tora. Karizmatikus egyénisége, kooperációs és konfliktuskezelési képessé-
ge, kiváló retorikai készsége és emberi tartása példaértékű a következő 
generációk számára is. 

Több mint negyven éves egyetemi oktatási tapasztalattal rendelkezik. Ne-
véhez köthető két egyetemi szak kidolgozása, megalapítása, négy poszt-
graduális program kidolgozása és elindítása; közel száz magyar és idegen 
nyelvű előadás megtartása, könyv és jegyzet megírása. Több szakmai és 
tudományos szervezet tagja, a Magyar Rektori Konferencia többször vá-
lasztott elnöke.
Gaál Professzor elkötelezett híve a kormányzati, vállalati és akadémiai 
együttműködéseknek, igazi tudásteremtőként és tudásközvetítőként dol-
gozik. A Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszának elindítása és a KRAFT 
program megvalósulása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért Kő-
szeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelét kiérdemelte.

Koltay Árpádné (Bigner Katalin Margit)
Főiskolai tanulmányai befejezését követően sikeresen megpályázta az ak-
kori Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola által meghirdetett tanítói állást, 
ott kezdett tanítani, ahol diákként tanult. 
1994 szeptemberétől a domonkos nővérek 40 év kényszerszünet után 
folytathatták nevelő-oktató munkájukat egykori épületeikben. Ott egyike 
volt a felmenő rendszerben kiépülő Árpád-házi Szent Margit Római Kato-
likus Általános Iskola 4 fős alapító tantestületének.
Az újrainduló katolikus iskola igazi kihívások elé nézett: egyszerre kellett 
megfelelnie a huszadik századvég pedagógiai elvárásainak és az időnként 
utópisztikus elképzeléseknek, amelyeket a külső környezet támasztott. 
Koltay Arpádné ezekben a nem könnyű kezdeti években markáns részt 
vállalt az intézmény kiépítésében, hagyományrendszerének megteremté-
sében. Négy évtizedes pedagógiai munkája során sok-sok kisgyermeket 
vezetett be a betűk és számok csodálatos világába. A jó pedagógus nem 
tesz mást, csak egész személyiségét a jövő szolgálatába állítja. Ezt tette 
Koltay Árpádné is negyven éven át.
Koltay Árpádné (Bigner Katalin Margit) az eredmyénes munkájáért kiér-
demelte Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelét.

Kőszegi Városi Rádióklub 
Ötven éve működik, szakmai tudást és eszközöket halmozott fel, és a Ken-
dig-csúcson az amatőr rádiózás eszközeit építették ki, ott működik az idő-
járás megfigyelő rendszer kamerák felhasználásával.  Az onnét sugárzott 
képet mindenki láthatja. 
Az egyesület elnöke, Polgár József honosította meg az amatőr rádiózást, 
amely a várost körbevevő erdők és hegyek miatt szakmai kihívás volt. Saját 
költségen építették fel a rádiótornyot. Akaraterejüket bizonyítja: az építő-
anyag feljuttatása tíz évig tartott, és ezen kívül számos feladat állt még előt-
tük. A csapat munkát, pénzt nem sajnálva küzdött a célok eléréséért. Sokáig 
a kőszegi rádiósok tartották a magyar rekordot, a Kendig-csúcsáról felvették 
a rádiókapcsolatot Jerevánnal. Vas megyében Szombathelyen kívül csak Kő-
szegen működik az amatőr rádiózás. Lelkesedésüknek és szenvedélyüknek 
köszönhetően életben tartják az amatőr rádiózást az internet korában is.
A fél évszázados kőszegi amatőr rádiózás elindításáért és magas szintű 
műveléséért, az országosan egyedülálló versenyállomás felépítéséért kiér-
demelték Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelét.

Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club
A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club a hatodik évét kezdte meg januárban 
önálló egyesületként. A labdarúgó szakosztály mellett 2017-ben felnőtt 
futsal szakosztály is indult, majd 2019-ben az atlétika szakosztály. Az 
utánpótlás-nevelés területén az elmúlt években kimagasló eredményeket 
értek el. Az edzők és az egyesületi vezetők önzetlen és odaadó munkájá-
nak köszönhetően az óvodás korosztálytól egészen az U19-es korosztályig 
közel 150 igazolt utánpótlás labdarúgó vesz részt az edzéseken, 60 gyer-
mek atlétika sportját vezetik. 
A Lóránt Gyula FC Kőszeg legnagyobb létszámú utánpótlás nevelő köz-
pontja. A futballtornákon és régiós atlétikaversenyeken a város és a kör-
nyező falvak gyermekei eredményesen képviselik Kőszeget.
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A sportra nevelés mellett kiemelkedő a Futball Club közösségépítő mun-
kája. A kőszegi labdarúgás, valamint a futsal és az atlétika terén a felnőtt 
és utánpótlás korosztályokban elért eredményeiért és kiemelkedő közös-
ségépítő munkájáért kapta meg az egyesület Kőszeg Város Önkormányza-
tának Kitüntető Oklevelét.

Láng-Horváth Rita
Szent György napon, 1999. április 24-én többedmagával alapította meg a 
Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesületét. A kőszegi és Kőszeg környéki sző-
lészetet pártoló, illetve művelő hölgyek elnökké választották. Sok önkéntes 
munkával lettek a kőszegi bor civil szószólói. 
Képviselik a helyi borokat, a borbarát hölgyek kitartóan részt vesznek a 
város életében, sokszor csak a rendezvények háttérmunkásaiként. Ezzel is 
segítik a város, a régió idegenforgalmát. Láng-Horváth Rita vezetésével 
maradandót alkottak. Kezdeményezésére indult el a Borkorcsolya verseny, 
a Borbarát Hölgyek avatása, a Borkirálynő választás, a novemberi borbál. 
Az életre hívott rendezvények népszerűsítik a helyi borkultúrát, a hagyo-
mányokat, s színesítik Kőszeg városának rendezvénykínálatát.
A Hölgyek egyenruhája egy csapathoz való tartozás egyik bizonyítéka. 
Láng-Horváth Rita tíz évig volt az egyesület elnöke, amikor maradandó 
értéket hoztak létre. Mindezekért kapta Kőszeg Város Önkormányzata Ki-
tüntető Oklevelét.

Ráduly László
Egy évtizede üzemelteti a Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalát. 
Teszi mindezt nagy szorgalommal, egyre jobb technikai felszereléssel. Fi-
gyeli a különböző előrejelző-rendszereken a térségünkben várható időjá-
rást, méri a lehullott csapadék mennyiségét, a napsütéses órákat, a szél 
irányát, erejét. 
A rögzített adatait naponta sok ezren követik. Mindezzel az emberi egész-
ségben és vagyoni javakban is nagyobb károkat sikerül megelőzni a térség 
lakosainak.
Elemzései, pontos adatai a mezőgazdaságban, a turizmusban hatalmas 
segítséget jelentenek, de valamennyi kiskert és autótulajdonos is többször 
köszönhette meg az Időjósnak a pontos előrejelzéseket.
A Kőszegi Időjárás Előrejelzés facebook oldal napi rendszerességű, színvo-
nalas sokéves üzemeltetéséért, a kőszegiek életét segítő pontos, megbíz-
ható elemzések elkészítéséért kiérdemelte Kőszeg Város Önkormányzatá-
nak Kitüntető Oklevelét.

Schneider Katalin
Kópházán született, ott töltötte gyermekkorát, vallását lelkiismeretesen 
gyakorolja. Észrevétlenül nőtt bele a horvát kultúrába, élő hagyományai-
nak gondozásába, megőrzésébe és átadásába. 
A Szombathelyi Tanárképző Főiskola tanító szakán végzett. Ezt követő-
en Kőszegen helyezkedett el pedagógusként. Tanított a Dr. Nagy László 
EGYMI-ben, majd a Bersek József iskolában. A Szombathelyi Püspökség 
alkalmazásában vállalta a hitoktató feladatát, és megszerezte ehhez a 
diplomát. Négy fiú édesanyja és öt gyermek nagymamája. Családjában és 
a kőszegi közéletben is fontosnak tartja a horvát kultúra és a keresztény 
értékek továbbadását.  
A Zora horvát nemzetiségi énekkar oszlopos tagja. A kőszegi katolikus 
egyházközségben aktív szerepet tölt be. A Mariazell-i zarándoklatok állan-
dó résztvevője, segítője.
Jelenős munkát végez a horvát kultúra megismertetése érdekében nyelvi 
és kézműves foglalkozásokkal, népi viseletek és a gasztronómia bemuta-
tásával, ezért érdemelte meg Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető 
Oklevelét.

Tengeri Zoltán
Kőszegfalva lakója, az 1897-ben alakult Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek 1960 óta tagja. 1990-ől az egyesület parancsnoka. 

Vezetésével a Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai ellátják az 
éves lakossági tűzvédelmi ellenőrzést. A városrészen történt káresemé-
nyek elhárításában aktívan vesznek részt.  Májusban a Szent Flórián búcsú 
alkalmával ők vezetik a körmenetet.
A városrész programjainak mindenkor szereplői, feladatvállalásukra min-
dig lehet számítani.  A Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai Ten-
geri Zoltán vezetésével évtizedek óta a közösségi élet résztvevői, mozgatói, 
egyúttal önzetlenül óvják és védik a településrész lakosságának bizton-
ságát. Ezért érdemelte ki a parancsnok Kőszeg Város Önkormányzatának 
Kitüntető Oklevelét.

Pro Communitate Díj
Kovács-Mezei Virág
2005 júliusában kezdte meg közigazgatási pályáját Kőszeg Város Pol-
gármesteri Hivatalának Hatósági Osztályánál osztályvezető-helyettes-
ként. Folyamatosan képezve magát, 2006-ban anyakönyvi szakvizsgát 
tett, 2008-ban pedig a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi 
Karán helyi jogszabályszerkesztő végzettséget szerzett. Ezt követően a 
Nyugat-magyarországi Egyetemen közgazdászként is diplomázott. Szak-
mai tapasztalatait belső ellenőrként is kamatoztatta, majd az Igazgatási 
és Építéshatósági Osztályon először osztályvezető-helyettesi feladatokat 
látott el, majd 2013-tól vezeti az osztályt. 
Az Igazgatási Osztály feladatköre sokrétű; a közművelődés, köznevelés, 
szociális, egészségügy, sport ágazatot öleli fel. Vezetőként alaposan követi 
a jogszabályok változásait, valamennyi terület aktualitását. A veszélyhely-
zet során tagja volt a Veszélyhelyzeti Koordinációs Stábnak, aktívan kivette 
a részét a gyermekek és rászorulók ellátásának megszervezésében.
Kovács-Mezei Virág empatikus, jó vezető, szakmailag felkészült kolléga. 
Helytállására mindenkor számítani lehet. 

Dance Jam Táncegyüttes – Sport Tagozat 
A tánc a mozgás öröme mellett több mindenben segíti a táncost.  Mindezt 
előtérbe helyezve 1990-ben Földesiné Németh Csilla tanárnő vezetésével 
megalakult a Dance Jam Táncegyüttes. Mostanra már 8 csoport működik, 
az óvodás kortól a középiskolásokig. 
Kezdetben volt: a lelkesedés. Meg néhány felsős lány tornaruhában, he-
tente egyszer, egy pici tornaszobában. Aztán megtelt a tornacsarnok, egyre 
több lett a csoport. A Dance Jam ismert névvé változott, a város kulturális 
rendezvényein, ünnepélyeken léptek a közönség elé. 
Elköteleződés és hit, munka és öröm, fáradtság és elégedettség jellemzi 
a Dance Jam Táncegyüttest, amely három táncszövetség tagja. Hazai és 
nemzetközi versenyeken dobogós helyezéseket értek el, többszörös Euró-
pa-bajnoki koreográfiáik vannak.
A tánccsoport október 30-án Budapesten a Táncpedagógusok Országos 
Szövetsége által adományozott „Kiváló Együttes Cím Arany Fokozata” 
oklevelet vehette át, ami a együttes történetének legnagyobb elismerése.
Kőszeg város tánc- és mozgáskultúrájának több évtizedes színvonalas és 
innovatív gazdagításáért, az iskolai kereteken túlmutató táncos közösségi 
élet felépítéséért, táncversenyeken elért eredményeiért kapta az elismerést.
 
Kiss Zoltán Imre
1993 óta a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium tanára. Kezdetben 
földrajzot, majd 2010-től pénzügyi ismereteket is oktat. Kezdeménye-
zésére 2009-ben a gimnázium csatlakozott a „Pénziránytű Hálózathoz”. 
Majd irányításával órakeretbe integrálva is elkezdték oktatni a pénzügyi 
ismereteket. A gimnázium diákjainak segítségével a környékbeli általános 
iskolákat is bevonta a pénzügyi tudatosság átadásába. 
Az elmúlt két tanévben, szinte az összes országos pénzügyi, tőzsdei verse-
nyen döntőbe jutottak a Jurisich Miklós Gimnázium diákjai. Csapatszinten 
és egyénileg is számos első helyezést, több különdíjat szereztek meg. 
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Kiss Zoltán Imre vallja, hogy a különböző témájú versenyeken történő, 
minél magasabb számú diák indulása a pénzügyi kultúra terjesztésének a 
legegyszerűbb módja. Munkája legfontosabb részének a diákok motiválá-
sát tartja, és a pénzügyi, gazdasági témák iránti érdeklődés fenntartását. 
Évtizedes munkálkodásának köszönhetően, lelkes irányításával magas 
színvonalon valósul meg a Kőszegen tanuló diákok pénzügyi tudatosságra 
történő nevelése.
Kiemelkedő tanári munkásságáért, a diákság pénzügyi tudatosságának 
fejlesztéséért, a pénzügyi ismeretek oktatásának elindításáért, rangos 
pénzügyi versenyeken induló kőszegi diákok eredményes felkészítéséért 
érdemelte meg a kitüntetést.

Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesület – Oktatási, Kulturális Tagozat
Kőszegen a komolyzene hagyományát folytatja az 1996-ban alakult Kő-
szegi vonósok kamarazenekar. Mostanra már nemcsak kőszegiek ismerik, 
hallgatják zenéjüket, hanem a város és az ország határain túli közönség is 
részesül ebben. Az egyesület több rangos díjat kapott a pályafutása során.  
Kiemelkedő érdemük a városért végzett szolgálat. A legkisebbek számára 
is közel hozzák a zenét „dióhéj-koncertjeikkel”, amikor a szórakozás mel-
lett észrevétlenül tanulnak is a gyerekek. Ennek célja a zenei műveltségük 
megalapozása, illetve kulturális identitásuk erősítése. 
A zenekar számára fontos a város zenei közízlésének formálása. Mindezek 
mellett a közösségfejlesztés is hangsúlyos szerepet kap a zenekar életé-
ben. Civil szervezetekkel együttműködve részt vesznek különböző művé-
szeti ágazatok eseményein, teret adva eltérő irányzatok találkozásának. 
Kőszeg komolyzenei életének negyedszázados szervezéséért és fejlesztéséért, 
a vonószene színpadra viteléért és megszerettetéséért, a közönségért végzett 
szolgálatért, a város kulturális életének gazdagításáért érdemelték ki a díjat. 

Maitz József – Oktatási, Kulturális Tagozat
Kőszegen született, alapfokú tanulmányait itt végezte. Az Állami Zeneisko-
la kürt szakos növendéke volt Gréts Károly osztályában.
Középiskolai tanulmányait a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolában vé-
gezte. Érettségi után a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarnál helyezkedett 
el, másodállásban megkezdte a tanítást a kőszegi zeneiskolában.
Több évig vezette a fúvós tanszakot, segítette a fiatal kollégák beilleszke-
dését. Tagja volt Kőszeg Város Fúvószenekarának is.
1988-ban szerezte meg kürttanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola Győri Tagozatán. A szimfonikus zenekar művészeként bejárta a vi-
lágot, majd a 90-es évektől a zeneiskolában oktatja a diákokat. Új feladatot 
kapott 1993-ban, tíz éven át ellátta az  igazgatóhelyettes feladatait.  
Növendékeiből rendszeresen kamaracsoportokat szervezett, aktívan részt 
vett a város zenei életében. Újra megszervezte Kőszegen a toronyzenélés 
hagyományát. Rézfúvós hangszerek mellett harmonikát is oktatott, egé-
szen nyugdíjba vonulásáig.
Több mint 20 éve rendszeres kísérője harmonikával a város kórusainak. 
Jelentős szerepe van a német kultúra, a német hagyományok ápolásában, 
munkájával hozzájárul a civil kezdeményezések sikeres megvalósításához. 
Hangszeres játékával nemcsak őrzi a hagyományokat, hanem megmutatja 
környékünk sokszínű nemzetiségi örökségét.

Varsányi Áron – Sport Tagozat 
A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzőjének a sport iránt erős az elkö-
telezettsége. Kitartó szorgalma kettő felnőtt bajnoki címet és egy váloga-
tott kerettagságot eredményezett. 2008-ban végezte el az edzői szakot, 
tanítványaival világ- és nemzetközi versenyeken vesz részt. 
Vezetőedző és elnök egy személyben.
A különböző korcsoportokban és versenysúlyokban induló egyesületi ta-
gok eredményeikkel bizonyították, hogy a befektetett munkája megtérült, 
és komoly elismerést hozott az ökölvívó egyesület és a bokszolók számára. 
Az első évben már két bajnokot is avattak, majd a női bajnoki cím után 
komolyabban foglalkozott a női ökölvívással. Edzői munkáját Gombai Já-

nossal karöltve végzi, felállásuk egyik sikertörténete volt a Büki Szakosz-
tály megalapítása. Később edzőként hozzájuk csatlakozott Nemes Erik és 
Bödey Gábor is. 
Varsányi Áron edzői felkészítésének köszönhetően az elmúlt 12 évben a 
sportolók minden korosztályban számtalan érmet hoztak országos baj-
nokságról és a korosztályos Európa bajnokságokról Kőszegre. Rendszeres 
szereplői a nemzetközi erőpróbáknak és válogatott versenyeknek. Edző-
ként a legnagyobb sikere Hámori Ádám Egyetemi Világbajnoki címe. A 
Jótékonysági Boksz Gála és az Ostrom-Box nagy nyilvánosság előtt zajló, 
hatalmas érdeklődésre számot tartó programok szervezésében is kiemel-
kedő szerepet vállalt. Elszántságával és jó példájával kiválóan motiválja 
a sportolókat. 
A kőszegi ökölvívás fejlesztéséért, az utánpótlás neveléséért, a kőszegi ver-
senyzők hazai- és nemzetközi versenyekre való eredményes felkészítéséért 
érdemelte ki az elismerést.

Kőszeg Város Polgármesterének
Elismerő Oklevele
Horváth László klarinétművész
Kőszegen született, a Jurisich Miklós Gimnáziumban érettségizett. Édes-
apja irányításával kezdte meg klarinét tanulmányait. A Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskolán kitüntetéses diplomáját 1969-ben szerezte meg. 
1969-70-ben a Párizsi Konzervatórium ösztöndíjas hallgatója. 1965-től 
a Magyar Állami Hangversenyzenekar tagja, szólamvezető és szólóklari-
nétos. Az 1970-es budapesti Nemzetközi Klarinétverseny győztese, vala-
mint a zsűri különdíjának nyertese. 1970 óta állandó szereplője a magyar 
zeneéletnek, mint szólista és kamaramuzsikus. 1992-ben megalapította 
a Lajtha László Emléktábort Kőszegen, célja volt a francia és a magyar 
zenekultúra megismertetése. A hallgatók több országból érkeztek. Később 
a Lajtha tábor folytatásaként Fischer Anni ösztöndíjas fiatal művészeket 
hívott Kőszegre. Több kitüntetése mellett 1993-ban Liszt Ferenc-díjat ka-
pott. Kőszeg zenei életének gazdagításáért végzett kimagasló munkájáért 
kapta meg Kőszeg Város Polgármesterének Elismerő oklevelét.

Barabásné Győrvári Adrienn
Szülővárosától – Kőszegtől – soha nem szakadt el. Tanulmányai befejezése 
után a Kőszegi Gyermekotthonban gyermekvédelmi ügyintézőként kezdett 
dolgozni, ennek immár 22 éve. 
A Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel 1999-ben került kapcsolatba, a 
padlóhoki szakág révén. Férjével együtt 2000-től szervezik, bonyolítják a 
Szövetség kosárlabda szakágának hazai kosárlabda versenyeit. A Kőszeg-
Wink Padlóhoki Sport Clubnak 20 éve tagja, 2008-tól gazdasági vezetői 
pozíciót lát el. Önkéntes munkájának köszönhetően több gyermek vehetett 
részt hazai, külföldi versenyen hófutás, kerékpár, kosárlabda, labdarúgás, 
padlóhoki, úszás sportágban. Az egyesületben végzett több mint két év-
tizedes önkéntes munkássága során városunkat, megyénket, országunkat 
méltó módon képviselte. Mindezek elismeréseként kapta meg Kőszeg Vá-
ros Polgármesterének Elismerő Oklevelét.

Vilits Katalin Gabriella
Földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomáját a pécsi Ja-
nus Pannonius Tanárképző Főiskolán szerezte meg. 1996-ban, az iskolák 
összevonása után került az akkori Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolából 
a Bersek József Iskolába. Munkájában precíz, következetes, segítő és öt-
letekben bővelkedő pedagógusként ismerték meg a kollégák, a szülők. 
A tanítás mellett is folyamatosan képezi magát, hogy tanári munkáját 
diákjai érdekében minél magasabb színvonalon végezhesse. Földrajz 
szaktanácsadóként, mentortanárként segíti a fiatal, pályakezdő kollégák 
beilleszkedését, a szakma minél mélyebb elsajátítását. Rendszeresen 
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Jurisich Miklós Gimnázium
• Iker Natália 9.c. 
• Medvegy Nóra 11.d 
• Hajas Martina 10.a 

Bersek József Általános Iskola
• Pusztai Bianka 5. 
• Rába Noémi 8. 

Árpád-házi Szent Margit Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium
• Básthy Katalin 8.a 
• Gurisatti Péter 4.a 
• Hóbor Álmos 7.b 
• Hóbor Enikő 4.b 
• Hóbor Eszter 12.a 
• Hóbor Lehel 8.a
• Hóbor Zalán 10.a 
• Jahn Emma 6.b
• Kiricsi Flóra 4.b 
• Komjáthy Dávid 4.b 
• Kovács Levente 4.b 
• Laki Barnabás 8.b 

• Medvegy András 8.a 
• Stumpf Anna 9.a
• Stumpf  Vince 3.a
• Takács Márton 7.b 
• Horváth Anna 7.a 

Kőszegi Béri Balog Ádám Álta-
lános Iskola
• Németh Mira 5. osztály 
• Gergye Liliána 5. osztály 
• Nagy Réka 5. osztály 
• Pápai Nerina 8. osztály 
• Szabó Tamara 6. osztály
• Gérnyi Zoé 6. osztály 

Dr. Nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény, Általános Iskola, 
Beszédjavító Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Is-
kola, Kollégium
• Kollarics Hajnalka Vivien 9/Pg- Sza 
• Sándor János Flórián Autista 

2.csoport

„Jó tanuló, jó sportoló” elismerés
szervez projektnapokat Állatok, Föld, Víz világnapja témakörökben. Sike-
res pályázatainak köszönhetően iskolája a Bersek József Általános Iskola 
2012-ben Ökoiskola, majd 2019-ben az „Örökös Ökoiskola” címet nyerte 
el. Az eredményes munkájáért kiérdemelte Kőszeg Város Polgármesteré-
nek Elismerő Oklevelét.

Kőszeg Város Európai 
Kapcsolataiért kitüntetés
Scheer Bernadett és Uwe Scheer
Uwe vonóshangszeres és kórusvezetői végzettséggel, többéves tapaszta-
lattal, illetve jelentős nemzetközi zenei múlttal érkezett a Kőszegi Vonósok 
élére 2006-ban. 
Az új művészeti vezetővel új lehetőségek nyíltak meg a Kőszegi Vonósok 
előtt, hiszen Uwe Scheer karmesterként több zenekarral dolgozott együtt 
Ausztriában, Magyarországon és Lengyelországban. 
Az elmúlt években ezeknek a tapasztalatoknak és kapcsolatoknak köszön-
hetően született egyre több osztrák-magyar koncert. A Kőszegi Vonósokhoz 
mostanra már Burgenlandból is érkeznek zenészek. Uwe társa és segítője 
Scheer Bernadett. Betti, a zenekar koncertmestere és motorja. A zenekar 
körüli teendőkben is oroszlánrészt vállal.
A házaspár sokrétű tehetsége is a Kőszegi Vonósok fejlődését és repertoár-
juk folyamatos megújulását szolgálja. Uwe vezetésével bátran kísérletez-
nek újabb darabokkal és zenélnek olykor egészen szokatlan helyszíneken 
is. Uwe zenét is szerez, valamint fáradhatatlan kutatómunkával tárja fel 
Kőszeg zenei értékeit mindannyiunk számára hozzáférhetővé és élvezhe-
tővé téve azokat.
Kőszeg Város Európai Kapcsolataiért kitüntetést a zenészek kiérdemelték Kő-
szeg komolyzenei életének és kapcsolatrendszerének országhatárokon átíve-
lő kiterjesztéséért, a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak építéséért.

Virilisek 
A legjobb adófizetőknek oklevelet 
adott át Básthy Béla polgármester, 
és megköszönte az elmúlt évi tevé-
kenységüket azért, mert adójukkal 
segítették a város működését.
Társas vállalkozás

Kromberg-Schubert Kft.
Wienerberger Zrt.
Tesco-Globál Áruházak Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Szerencsejáték Zrt.

Egyéni vállalkozók
Bráder Tibor
Zsigmond Tiborné
Csanádi Katalin
Dr. Radák Péter
Bárdics Barnabás

Anyakönyvi hírek
Születés: Anka Enikő és Bella Márton gyermeke: Dorka Johanna (Kő-
szegen született gyermek).
Házasság: Busznyák Ibolya Zsuzsánna – Bauman Ferenc, Szilva Re-
náta – Hortobágyi Adrián, Kovács Kati – Miklós Csaba, Gőczi Boglárka 
– Máté Dávid.
Halálozás: Lantos Antalné szül: Bagó Erzsébet Ágnes, Döbrösi Lajos-
né szül: Bruckner Franciska.
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Körutazás a városban
Még a hideg őszi időben is sokan kerekeznek a városban, és a hegyek-
ben nemcsak célirányosan, hivatalba, boltba, hanem a mozgás, a sport 
érdekben is. Ehhez a kiépített, újonnan aszfaltozott utak kiváló lehetősé-
get adnak. Jó levegőt lehet szívni, ha éppen a fűtés okán – mindenfélét 
elégetve – nem füstöl senki sem. Ausztria iránya is egy jó célpont lehet. A 
vírushelyzetben nem kell átmenni a szomszédokhoz, de vezet arrafelé, a 
határátkelőig egy kiváló bicikliút.

Bicikliút
Július 28 – 30. között megtörtént a régi vasúti töltésen a határátkelőig 
vezető 1305 m hosszú bicikliút aszfaltozása. A Nemezgyárhoz vezető úttól 
kezdődő bringautat már aszfalt nélkül is sokan igénybe vették. Stabilizált 
alapokra épült kiváló út halad a régi vámellenőrzési pontig. Ide csatlako-
zik az új 87-es út bekötő útszakasza. 
A bicikliút hivatalos átadását október 21-én tartották Básthy Béla polgár-
mester, Ágh Péter országgyűlési képviselő és Dr. Kondora Bálint megyei 
közgyűlés alelnöke részvételével. A régi határátkelő környezete teljesen 
megváltozott. Az autósoknak épített átkelő 2020 november óta működik. 
A kerékpárút egy újabb, értékes változás, egy álom megvalósulása, amely 
szolgálja a kőszegieket – erről beszélt Ágh Péter.

Gyermekek írtak levelet 
Október végén gyors változás történt a Csónakázótó mellett, napok alatt 
– ahogy ezt egy apuka mondta október 30-án – „kinőtt a földből” egy 
újabb játszótér, amely más, leginkább nagyobb, mint a többi.  Az is újdon-
ság, hogy a gyermekek birodalma a felsővárosban épült meg, és erre lehet 
büszke a városrész képviselője, Gelencsér Attila, mert ezideig hiányzott 
azon a területen a játszótér. Az ő kérésén kívül a beruházás másik indítéka 
volt Básthy Béla polgármesternek írt – játszótér építését kérő – levél, 
kétszáz gyermek aláírá-
sával. Az autogramok 
gyűjtését a gyermekek 
az iskolában tették meg. 
Az adatvédelem miatt 
gyorsan darálóba kerül-
tek az aláírások – ahogy 
ezt a játszótér avatásán, 
november 6-án megfo-
galmazta Básthy Béla. 
A kérés megmaradt, 
és azt is látta többször 
a városvezető, hogy a 
gyermekek a templom 
előtt, a Jurisics téren 
rolleroznak, gördesz-
káznak, és ez nem volt 
egy szerencsés helyszín.
A játszótér és út, parkoló, építéséhez sok pénzre volt szükség, az elhang-
zott adatok szerint 56 millió Ft-ot fordítottak erre a célra. Amint a polgár-
mester megfogalmazta: egyrészt kormányzati támogatásból, másrészt a 
KRAFT-projekt turisztikai fejlesztéseket szolgáló – ugyancsak kormányzati 
– támogatásból valósulhatott meg a fejlesztés. Egy igazi gyermekbiroda-
lom lett az egykori zöldövezet. A polgármester megígérte, hogy az építés 
miatt hiányzó füves terület tavasszal újra zöld lesz. Addig is a gyermekeket 
szolgálja: homokozó, hinta, csúszdák, mászótorony, különösen a Skate pá-
lya a roller és a gördeszka rajongók számára.
Értékesebbé vált a Csónakázótó környezete, amely egész évben egy turisz-
tikai központ. Innét a koronaőrző bunker, a Kálvária-templom gyorsan el-
érhető, ehhez a tervek szerint biztonságossá teszik a felfelé vezető lépcsőt.

Az is a biztonságot, és a gyors közlekedést szolgálja, hogy megújult a 
Csónakázótóhoz vezető, 223 méter hosszan a Malom utca, és ugyancsak 
fontos volt a parkolóhelyek kiépítése, aszfaltozása. Erről Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő beszélt. Mindez a Kőszegi Út- és Parkolófelújítási 
Program keretében, Kormányzati támogatásból épült meg. A képviselő 
hangsúlyozta, hogy a több milliárd Ft értékű út- és parkolófejlesztés a 
miniszterelnök személyes támogatásának eredménye. Szövetség volt az 
is, amikor a rollerező gyerekekkel a képviselő, a polgármester átvágta 
a nemzeti színű szalagot. Több fiatal is részt ebben, hiszen azon a dél-
utánon is nagyon sokan voltak a játszótéren. Volt dolga Bönditzné Siwiec 
Magdalenának, amikor szeletelte az – általa sütött és ajándékozott – 
emeletes tortát, az ifjak sorban álltak a finom falatokért.

A lakótelepen élők sokat kaptak
Biciklivel, gyalog 
vagy autóval ér-
demes egy kört 
tenni a városban. 
Az óvatosság 
fontos, hiszen 
több helyen gé-
pek dolgoznak, 
utakat, járdákat, 
parkolót építe-
nek. Mindez aka-
dályozza a közlekedést, de – a mostanra már három milliárd Ft összegű 
– kormányzati támogatás eredménye majdan mindent kárpótol. Ebből a 
lakótelepen élők sokat kaptak és kapnak is. A belső tér, vagyis a „lapos” 
mögötti terület új köntöst kap. Az új parkolók már elkészültek, a közlekedé-
si utak második aszfaltréteggel való bevonása november 11-ig nem készült 
el. Akkor még az építők az útszegélyeket cserélték az Írottkő utcában, és 
két tömb között építenek egy új parkoló blokkot. A rendőrség helyzete sem 
volt egyszerű, mert a Rómer Flóris utcában az építők dolgoztak, ott parkolni 
nem lehetett. Először a vízmű emberei ástak mélyre, az utca aszfaltrétegét 
a gépek lemarták, november 12-én az első réteget leaszfaltozták.

Feketekert
Az tudjuk, hogy a lemart aszfaltot az új – valójában már kétéves – Pogányi 
út mellett tárolják. Nem hulladék ez, hiszen a Verbita Rendház mellett lévő 
Szent György utca járhatóságát lemart aszfalttal javították meg: Nagyon 
jó lett. Így van ez a Puskapor utca egyik felében is, a másik része új asz-
faltborítást kapott. Mindez csatlakozik a Hermina utcához, amelynek alsó 
része teljesen megújult az esővíz elvezetéssel együtt. Az új aszfaltréteg 
ajándék az ott élőknek. Ebből még többet kapott a Feketekert környéke, 
pedig november 11-ig nem volt befejezve az építkezés. Az építkezéseket a 
fotógaléria (bit.ly/kvkepek) dokumentálja.

Kámán Z
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A templomok felújítása
Október 14-én a Jézus Szíve-temp-
lomban tartott kétórás lakossági 
fórumon öt templom és két másik 
egyházi épület felújításának helyze-
téről beszélt Horváth Zoltán Barna 
a projekt iroda vezetője és Sarkadi 
Márton szakmai koordinátor. Akkor, 
a lakosság felé elhangzott kérés 
változatlan: minden régi dokumen-
tumra, fotóra szükség van, amely 
műemlékekről szól. Az épületek 
történetével kapcsolatban maradtak 
tisztázatlan kérdések, különösen a 
templomok belsőjével kapcsolat-
ban. Ezért főként 1960 előtt készült 
fotók adhatnak ehhez segítségét. 
Egyik ilyen kérdés: mikor rakhatták 
le a Jézus Szíve-templom jellegzetes 
járókőveit. A fotókat a tulajdonos di-
gitalizálás után visszakapja. (Ameny-
nyiben van régi fényképe, kérjük, ír-
jon a szhelyiegyhazmegyepalyazat@
gmail.com címre)
Nagyon sok a szakmai kérdés, amit 
tisztázni kell(ett) a felújítás megkez-
dése előtt. Nem lehet úgy állványoz-
ni a templomok falai mellett, hogy 
a felújítás minden lépése nincs előre 
megtervezve. Az épületek biztonsá-
gával kapcsolatos műveleteket gyor-
san elkezdték az építők. Több szobor, 
kereszt repedezett, fél lábon állt, és 
hordozta a ledőlés veszélyét. A Jézus 
Szíve-templom fő tornya mellett álló 
oromzatok csúcsán lévő keresztek 
repedezettek,  talpkövük kettétö-
rött. Az egyiket levették, a másikat 
megerősítették jól képzett alpinisták. 
Ők emelték le a Szent Jakab-szob-
rot a templom homlokzatáról, hogy 
a restaurátorok az eredeti állapotba 
hozzák.  A magasban végzett mun-
kát nem egyszerű emberek végezték 
el, mert oda az életveszély miatt 
csak szakképzett ipari alpinista tud 
felmenni.
A tájékoztatón elhangzott, hogy a 
műemlék épületek felújításának 
egyik szempontja az eredeti álla-
pot megtartása, de úgy, hogy a mai 
szakmai tudás, a technikai lehető-
ségek alapján hosszú időre, évszá-
zadokra tudja biztosítani a műszaki 
állapotot. 
Tény, hogy az egyházi műemlékek a 

város lakóit szolgálják. Azt is, aki oda 
belép és azt is, aki elmegy mellette 
vagy megmutatja a hozzánk érke-
zőknek. Hogy erre lehetőség legyen 
a jövőben is, ehhez kellett a két 
alkalommal megadott kormányzati 
támogatás. A kettő összege, amely 
több mint 6,5 milliárd Ft, szolgálja 
ezt a célt. Az első támogatás (400 
millió Ft) megérkezése után az elő-
készítő munkák 2019-ben elkez-
dődtek. Az idei évben erősebben. 
Ebből a kőszegiek talán csak annyit 
láttak, hogy a Jézus Szíve-templom 
bejáratát részben lezárták, fedett 
folyosót építettek azért, hogy ma-
gasból esetleg lehulló darabok ne 
okozzanak sérülést. A templomte-
tő több helyen sérült, befolyik az 
esővíz, ami súlyos károkat okoz. 
Olyannyira sérült, hogy hiányzik a 
díszbádog, amely nemcsak díszként 
szolgált, hanem – elsődlegesen – az 
esővíz elvezetését. Az egyedi, dísz-
ként szolgáló bádoglemezeket előre 
kell legyártani itt lent egy szakmai 
műhelyben – egy kamionnyi meny-
nyiség már elkészült –, amit ott fent 
a tetőn a helyére lehessen tenni. Ez 
a komoly szakmai munka egy mű-
hely egyéves kapacitását köti le. 
Többek között ezért is kezdődhet 
a Jézus Szíve-templom felújítása 
2022 év tavaszán. Óriási a feladat. 
A toronysisak süllyed az alsó talp-
gerenda korhadása miatt. A tető 
palafedése több helyen sérült, az 
esővíz ott befolyik, és a faszerkezet 
folyamatosan károsodik, penésze-
dik, a templombelsőben hullik a 
vakolat. A korábbi években készül-
tek részleges tervek, de komplex 
tervdokumentáció nem áll rendel-
kezésre. A tetőszerkezet elkészülte 
után a rekonstrukció folytatódik a 
külső felületek helyreállításával. Az 
állványzatot úgy építik meg, hogy 
az a templomot teljesen lefedje. 
Fedél alatt dolgoznak majd az épí-
tők, sem ők, sem pedig a templom 
nem ázik a munkák alatt. Egy ilyen 
állványzat építése komoly szakmai 
munka. Ott fenn, 57 méter magas-
ságban, a torony mellett az állvány 
egyben szélvitorla is. Amíg építik az 

állványt vagy dolgoznak a magas-
ban, biztosan lesz útlezárás. Óriási 
mennyiségű építőanyagot kell majd 
oda-vissza szállítani és tárolni.
A Jurisics téren lévő templomok 
belső területén megkezdődnek a 
–  hosszabb időt igénylő – műem-
léki feltárások, majd ezt követően a 
felújítások. (A Szent Jakab-templom 
november 15-től zárva.) Ezért az 
egyházi szertartások a Jézus Szíve-
templomban lesznek, annak átépí-
tési ideje alatt is.
A Kálvária-templom, Szent Vér-
(temető) kápolna, Kőszegi Sze-
gényház, Verbita Rendház felújítása 
a következő évben befejeződik.
A Verbita Rendház tetőzetén a 
pala erősen elhasználódott, az épü-
let belső része korszerűtlen, ezért a 
közösségi funkciók érdekében szük-
séges a gépészeti felújítás, a lakó-
szobák korszerűsítésével együtt. A 
kivitelezési szerződés aláírása még 
ebben az évben megtörténik.  
A Kálvária út és Sziget utca ke-
reszteződésénél lévő Szegényház 
teljes felújításának célja a szociális 
funkció, mint foglalkoztató feladat 
biztosítása. Az épület jelenleg erő-
sen leromlott állapotban van. A fe-
lülvizsgálat során a tetőszerkezetnél 
statikai problémákat találtak, nem-
csak a padozat, hanem a falak is 
erősen vizes állapotban vannak.  Az 
építők már elvégezték ideiglenesen 
az épület statikai megerősítését. A 
teljes helyreállítás része lesz a kerí-
tés és az udvar rendezése is.
A Szent Vér-(temető) kápolna 
belső terében a falak a vizesedés 
miatt erősen károsodtak. A kül-
ső oldalon a tereprendezés miatt 
nagyobb mennyiségű föld került a 
falak mellé, amely tovább fokozta 
a víz káros hatásait. A tetőboltozat 
vizsgálata során vették észre a szak-

emberek, hogy a boltozat a középső 
részen süllyed. A felújítás elsődleges 
feladata a vizesedés megszüntetése, 
a falak mellől a nagy mennyiségű 
föld elszállítása. Csak ezt követően 
kezdődhet a torony felújítása, és a 
belső tér helyreállítása. A munkák 
elvégzését jelentősen nehezíti a sí-
rok közelsége, hiszen oda speciális 
daru, gépek elhelyezése szükséges. 
Októberig elkészültek a faldiag-
nosztikai vizsgálatok, a művészet-
történeti kutatások, a geodéziai 
felmérés. A kápolna külső felülete-
inek helyreállítása érdekében a fal 
közelében lévő sírok elmozdítására, 
majd visszahelyezésére lesz szükség. 
A Kálvária (Szent Kereszt Felma-
gasztalása) kápolnában van az 
ország második legrégebbi orgonája, 
amit október hónapban a szakembe-
rek szétszedtek, hogy elszállíthassák 
felújításra. A kápolna felújításának 
fontos célja az állagmegóvás elvég-
zésével az értékmentés. A szigetelés 
hiánya miatt a talajnedvesség erő-
sen rombolta a falakat. Elvégzik a 
tetőszerkezet statikailag károsodott 
részeinek cseréjét, és a teljes felújítás 
része a zsindelyezés, a bádogozás, a 
kápolnabelső rekonstrukciója. A ká-
polna környezetében több felújítást 
is el kell végezni. Ennek egyike a 
remetelak és az udvarrész rendbe-
tétele, a Fájdalmas Szűz-kápolna 
teljes felújítása, ugyanígy a Stációk 
rendbetétele. Nem része a munká-
nak a felvezető út felújítása. Különös 
értéket képvisel, országosan is egye-
dülálló a Szent Sír, amelynek elemeit 
helyreállítják. Októberig megtörtént 
a faldiagnosztikai vizsgálat, a mű-
vészettörténeti kutatás, beszerezték 
a fazsindelyeket, nemsokára meg-
kezdődik az injektálással történő 
falszigetelés.

Kámán Z

Képek a képgalériában:

bit.ly/kvkepek
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Ki emlékszik arra?
Amikor az 1990-es évek elején a 
piac mellett lévő olajkazánnal fű-
tötték a belvárosban lévő távhős 
lakásokat. Azokra a tömegeket 
érintő fórumokra, amely a gáz-
kazánra történő cseréről, az árak 
emelkedéséről szóltak. Vagy arra 
a döntésre, amikor a város átadta 
a távhőszolgáltatás üzemeltetését 
egy szombathelyi szakirányú kft.-
nek. Ugyanígy arra a néhány év-
vel ezelőtt meghozott kormányzati 
döntésre, hogy a szolgáltatás ára 
nem emelkedhet. Jelenleg a kősze-
gi távhőszolgáltatást az ENGIE Ma-

gyarország Kft végzi. Azt mindenki 
láthatta az elmúlt időszakban, hogy 
Kőszegen a távhős vezetéket bon-
tották, építettek át, de az már alig 
volt nyilvános, hogy két új gázka-
zánt is telepítettek Kőszegen. 
A beruházás összesen 305,04 millió 
forintból valósult meg, amit 50%-
ban az Európai Unió finanszírozott. 
A projekt támogatási összegéből az 
ENGIE Magyarország Kft. részesült 
az NFP Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofit Kft. konzorciu-
mi vezetésével. Korszerűsítették a 
lakótelep távhőellátását szolgáló 

Deák Ferenc utcai kazánházat, ahol 
új kazánokat és gázégőket helyez-
tek el, és felújították a távhővezeték 
elavult szakaszát.
A fejlesztés részeként korszerűsí-
tették a Dr. Nagy László EGYMI 
kazánházát, ahol két új kazán lé-
pett működésbe, és fejlesztették 
az intézmény hőközpontjait. Innét 
kiindulva építették meg a Malom-
árok és a Gyöngyös-patak között 
elterülő parkon, illetve a Táncsics 
Mihály utcán keresztül a mintegy 
900 méter hosszú távhővezetéket a 
belvárosi lakások, intézmények fű-
tése érdekében. A piac melletti ka-
zán működtetését megszűntették.
A hírekből tudjuk, hogy a világpia-

con a gáz ára óriásit emelkedett, de 
ezt a lakosság nem érzi. Maradjon 
is így! A távhőszolgáltatótól kapott  
adatok azt mutatják, hogy a beruhá-
zással a gázfelhasználás ugyanolyan 
szolgáltatás mellett óriásit csökken, 
sokezer köbméterrel lesz kevesebb. 
A lakosságot szolgálja a beruházás, 
amelynek műszaki átadása augusz-
tusban történt, a hivatalos átadását 
október 21-én tartották egy ünnep-
ség keretében. Ezen és a bejáráson 
részt vett Básthy Béla polgármester, 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
Fésűs Attila a szolgáltató cég képvi-
selője, és Rozmán László, a Sárvári 
Tankerületi Központ igazgatója.

KZ

Bálház
Szeptember 30-án jelentette be 
Ágh Péter országgyűlési képviselő: 
„Ahogy korábban ígértem, a Kor-
mánnyal összefogva megment-
hetjük Kőszeg ikonikus épületét, 
a Bálházat. Ma Orbán Viktor 

miniszterelnök aláírásával meg-
jelent az a kormányhatározat, 
amely a támogatások ütemezé-
sét tartalmazza a munkálatokra.”
A Magyar Közlönyben megjelent 
az 1686/2021 (IX.29) számú 
kormányhatározat szerint 2022-
ben és 2023-ban összesen 818,6 
millió Ft fordítható a Bálház fel-

újítására. Vissza kell tekinteni arra, 
hogy a Bálház szerepelt a KRAFT-
programban. A mostani kormány-
döntéssel elindult a hasznosítás 
felé, de ez csak az első lépés ahhoz, 
hogy az épület új vagy régi funkció-
it megkapja. Erről nem rendelkezik 
a Kormány döntése, de azt tudjuk, 
hogy a KRAFT-programba vétellel 

nyílt meg a lehetőség a tovább-
lépésre. Az is tény: ha a Kormány 
a felújításhoz nem biztosít 818,6 
millió Ft-ot, akkor nincs továbblé-
pés. Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc azt 
tette közzé, hogy „Köszönet min-
denkinek, aki ebbe bekapcsoló-
dott - Ágh Péternek kiváltképp!”

KZ

Emlékeztek
Szent Márton, az egyházmegye 
védőszentjének napján, november 
11-én, Luther Márton keresztelé-
sének napján több esemény volt a 
városban.
Zsóri-Ments Orsolya a kőszegi 
evangélikus iskola lelkésze meg-
áldotta a tangazdaság területén 
elkészült négy évszakos lovaspálya 
építőit, és mindazokat, akik a jövő-
ben használják. A lelkész megem-
lékezett Szent Márton püspökről, 
akinek a kereszténység iránti el-
kötelezettsége példa értékű. Mes-
terházy Balázs igazgató az – ön-
finanszírozással megépült – 1500 

m2-es lovaspálya oktatásban be-
töltött szerepéről beszélt. Kampits 
László tanár, és borász bemutatta 
az újbort, amit az iskola másfél 
hektáron termett szőlőjéből „vará-
zsoltak”.
16.30 órakor a Kőszegi Ostrom-
napok Egyesület megemlékezést 
tartott a Hunyadi parkban, a Szent 
Márton Emlékkőnél. Ott 2016-ban 
emlékfát ültettek Tóth Botond kez-
deményezésére, majd 2019-ben 
helyezték el az emlékkövet Szent 
Márton lábnyomával. Paulus Jovius 
írása szerint a törökök az 1532-es 
ostromnál a várból kirontó őrség 
harsogó kiáltozását hallották, s a 
levegőben egy lovast pillantottak 

meg kivont karddal. „Kétségkívül 
Szent Márton alakja volt ez.”  Ezt 
a legendát őrzi az egyesület.
November 11-én már sötétben in-
dultak az Árpád-házi 
iskola diákjai a Szent 
Mártont idéző lam-
pionos felvonulásra. 
Beláthatatlanul hosz-
szú sor zarándokolt 
a vár körül, a Diák-
sétányon át, a Jézus 
Sz íve- templomig. 
Énekkel, imával, ké-
résekkel emlékeztek 
meg a szentről, méltó 
módon az iskolához.

Kámán Z

További képek a képgalériában:

bit.ly/kvkepek
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Forgattak a tévések
Nemescsó: A Duna TV „Jóembert 
keresünk” műsorának stábja járt 
a településen október 14-én. A 
műsor az önkéntes munkáról szól. 
Nagyon örültünk a megkeresésnek, 
hiszen a Tézsula Hagyományőrző 
Egyesület munkásságába adott 
betekintést és bemutatta az önzet-
len segítségnyújtást, ami az itt élő 
emberek életét végigkíséri. Ahogy 
a lelkész úr is elmondta: az ilyen 
parányi településeknek, mint Ne-
mescsó mindig többet kellett hoz-
zátenni ahhoz, hogy fennmaradjon, 

fejlődni tudjon. Ha visszatekintünk, 
elmondhatjuk, hogy mindig voltak 
olyan emberek, akik önzetlenül, 
viszonzás nélkül tettek sokat a 
közösségért. Elmondhatjuk, hogy 
itt vannak, és a jövőben is lesznek 
olyan emberek, akik szívesen dol-
goznak a közösség összetartásáért. 
A felvétel a mediaklikk.hu-n visz-
szanézhető.
Október 16-án a Tézsula Hagyo-
mányőrző Egyesület képviselte a 
települést az Orsolya napi vásáron. 
Idén is magas színvonalon, gazdag 

választékkal, finom süteményekkel 
és ételekkel várták a látogatókat. Az 
idén is több elismeréssel tértek haza. 
Köszönjük minden közreműködőnek 
a munkáját, a sok segítséget.
November 13-án az Ízőrzők Ne-
mescsóban forgatott műsorát lát-
hatták a Duna Televízión. Aki lema-
radt róla és szívesen visszanézné a 
mediaklikk.hu-n megteheti. Meg-
ismerkedhetünk a kovászos rozs-
kenyér elkészítésével Balazaticsné 
Ürmös Kata jóvoltából, a tejfölös 
krumplilevest szárított vargányával 
és hozzá túros mácsikot Mayer Ti-
borné és unokája Tuczai Emília mu-
tatta be. A szaladost, egy nagyon 

régi sütemény elkészítését Szilvá-
gyi Jánosné mutatta meg. Készült 
bácskai krémes is Nagy András-
nénak és Hock-Sirson Andrásné-
nak köszönhetően. A bográcsban 
vargányás csülökpörköltet készí-
tett Mayer Tibor és Fatalin Miklós, 
hozzá a dödöllét Szalmer Istvánné 
és Kalincsák Júlia készítette el. A 
Tézsula Nótakör színesítette mű-
sorával a felvételt. A finom ételek 
mellett a településünket és annak 
múltját is bemutattuk Kalincsák 
Balázs lelkész úrral. Köszönjük 
minden közreműködőnek a mun-
káját.

Szerdahelyi-Bánó Irén

Bűzölgő diófalevél
Gyöngyösfalu: Az önkormányzat a 
település fejlesztésének érdekében 
megbízást adott a ludadi, kert alatti 
út vízhálózatának megtervezésére. 
Ennek elkészítése után a költségek 
ismeretében újabb lakossági fóru-
mot tartunk.
A főút és vasút között található 
kereszten lévő Jézus és Mária fel-
újítása elkezdődött, az újrafestést 
szakember végzi el. A keresztet az 
önkormányzat  dolgozói festik le. 

Sajnos a lukácsházihoz hasonló 
civil összefogás nem történt Gyön-
gyösfaluban, ezért a képviselők úgy 
döntöttek, hogy felújítjuk.
Füst, füst, füst a legnagyobb átok 
ősszel, nyomott levegő, bűzölgő 
diófalevél. Kár, hogy nem ismerik 
fel egyes emberek a száraz szó je-
lentését. A száraz nem füstöl, ha-
nem ég! A zöld az inkább nedves 
,mintsem száraz, a színe is mutatja. 
Kérek mindenkit, hogy amíg  az ál-

lami tiltás nem lép életbe, és lehet 
égetni, ne keressen senki barátokat 
füstjelekkel.
A szociális tűzifa megérkezett, jó 
minőségű tölgyfa. A dolgozók  no-
vemberben hasogatják össze. Az 
igények elbírálása decemberben 
történik. 
A paplak felújítása hamarosan el-
kezdődik és a felújítási munkák so-
rán kérés lesz a társadalmi munka 
is. A közösséget építő munkát min-
dig meghirdetjük.
A Gyöngyösfalu Viziközmű Társulat 
november 19-én tartja éves rendes 

gyűlését. A Társulat a megszűnésről 
és a vagyon átadásáról hoz döntést.  
A kivitelezés a tervezett költségek-
nek megfelelően lezajlott. 
Az általános iskola bővítésének fo-
lyamata elindult. Tervezés alatt van 
az új épületrész, ami két osztályte-
remnek ad majd helyet.
A várható beruházás miatt felke-
restem Ágh Péter országgyűlési 
képviselőt, kértem személyes köz-
benjárását. Az önkormányzat  Lu-
kácsházával közösen biztosítja a 
területet az építkezéshez. 

Tóth Árpád

A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolá-
ban a diákönkormányzat az állatok 
világnapja alkalmából adománygyűj-
tést szervezett a szombathelyi Fekete 
István Állatvédő Egyesület számára. 
A gyerekek konzerveket, tápot gyűj-
töttek a menhely lakóinak, játékokat, 
illetve már a téli hidegre gondolva 
meleg paplanokat is hoztak.
A Kőszeghegyaljai identitás – me-
gyei kohézió pályázat keretein belül 
Jencsky Beatrix tartott hasznos és 
érdekes közlekedésbiztonsági fog-
lalkozást 4. osztályos tanulóinknak.
Új eseményként a diákönkormány-
zat szervezésében az 1. osztályos 
„mazsolák” iskolássá fogadása; il-

letve a gólyaavatón az ötödikesek 
felsőssé avatása történt meg játé-
kos programok keretében.

Marai-Varga Ivett

Útátadás
Kőszegszerdahely: Közel 45 
millió forint összegű közútfejlesz-
tést követően ünnepélyes keretek 
között átadásra került a Hegyi út 
burkolat felújítása és a Nyíres utca 
szilárd burkolattal történő ellátása.
A fejlesztések BM és Magyar Falu 
Program pályázatokon elnyert kor-
mányzati támogatással valósultak 

meg, javítva a biztonságos közleke-
dést, az általános komfortérzetet és 
ahogy Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő fogalmazott: …„elősegítve, 
hogy trendi legyen vidéken élni…”
Takács Péter polgármester megkö-
szönte a pályázat elkészítésében aktív 
szerepet vállalók munkáját, elismerő-
en szólt a kivitelezők gyors és kiváló 
minőségű teljesítéséről. Tájékoztatta a 
hallgatóságot további elnyert 51 mil-
lió forint összegű TOP projekt támo-

gatásról, amellyel folytatódik Kőszeg-
szerdahelyen a csapadékvíz elvezetés 
korszerűsítése. Szólt arról is, hogy 
a település mindhárom civil szer-
vezete sikerrel pályázott, az elnyert 
támogatások további felújításokat, 

eszközbeszerzéseket tesznek lehetővé 
a kisebb közösségek, de közvetetten 
valamennyi itt élő számára.
Az átadott utakat, az úton közle-
kedőket Juhos Ferenc atya áldotta 
meg.

Adománygyűjtés

Eladó autó
• 2004-es RENAULT THALIA 
1.5 dCi vonóhoroggal nyári 
és téli gumikkal eladó. 
Érd: 06 20/381 8014
• 2002-es NISSAN ALMERA 
N16 1.5 benzines, 225.000 
km-rel, vonóhoroggal, 2022/ 
11-ig érvényes műszakival, 
megkímélt állapotban eladó. 
Érd.: 06 20/918-8321
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Zsírosfát árult
Karolina néni nyolc évesen a barátnőjével 
zsírosfát árult a Fő téren, az akkori piacon, 
földről, a mostani Ibrahim és KékFény Étterem 
közötti szakaszon. A fenyőfa gyantás részét, 
a zsírosfát az erdőn szedték meg, és pénzért 
adták el. Erről, önmagáról beszélt szeptember 
25-én a Városmajorban lévő piacon Schrott 
Pálné, aki aggódott, hogy a diskurzus közben 
elriasztjuk a vevőit. Odajött egy asszony, hozta 
a következő heti, megtöltésre váró tojástartót. 
Felszólított: „Tessék megírni az újságban, 
igy kell kinézni idős korban is. Azt is, ennek 
mi a titka: a munka”. Kérdésre megtudtam: 
Karolina néni februárban lesz 92 éves. Előző 
héten az unokája felfűrészelte a tűzifát, amit 
az asszony egyedül rakott össze, hiszen, amint 
mondta: „amit meg tudok csinálni, azt meg-
csinálom, és az rendesen megvan csinálva”. 
Mindez igaz a kiskert felásására is. Határo-
zottan mondta: „dolgozzon mindenki, ami 
magának kell, legalább azt termelje meg, 
én megtermelem magamnak és elhozom a 
többit a piacra”.
Úgy 11.00 óra tájékán már csak néhány zöld-
sége maradt a piaci betonasztalon. A kertészke-
dést az asszony régen kezdte, 18 éves korában 
két lóval gazdálkodott. Nem tudni hány éve, de 
Karolina néni régóta a kőszegi piac egyik valódi 
őstermelője. A szép, új pavilonsorhoz mostanra 
már autóval hozzák, de néhány éve biciklivel 
jött Kőszegre Nemescsóból, ahogy ő fogalma-
zott „nagy terikkel jöttem, elől a kormányon 
két csomag, hátul a csomagartót is megpa-
koltam”.
A falu anyai ágon is szülőfaluja, az egész élete 
odaköti.

Kisfalunk méltán
Cák: Október 23 – 24-én rend eztük meg a 
hagyományos Cáki Gesztenyés Hétvégét. Az 
önkormányzat célja az volt, hogy egy színes 
programokkal teli őszi hétvégét töltsön el min-
den érdeklődő vendég a Cáki Pincesoron és a 
Közösségi Ház udvarán.
A pincesor területén kézművesek és a helyi bo-
rászok kínálták portékáikat, a családok kézmű-
ves foglalkozásokon vehettek részt. A kézműves 
söröket sváb harmonika szó mellett kóstolhat-
ták, a cáki asszonyok, a „Langallicák”-at sütöt-
ték reggeltől estig. A finom sültekről és egytál 
ételekről a Cáki Sport Egyesület és az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület gondoskodott.
A Közösségi Ház udvara a gyerekeknek kínált 
programokat. Díszműkovács, traktor bemutató, 
lovaglás, ügyességi játékok és a Fanyűvő Játék-
park gondoskodott a felhőtlen játékról.
Az újonnan épült színpadon bemutatkozott a 
velemi Amatőr Bábcsoport és a kőszegszerdahelyi 
Kaméleon Színjátszó Kör, a Zsivány zenekar nép-

zenével, Horváth Meggie és Tomsa retro dalla-
mokkal szórakoztatta a közönséget.
A Kalap Jakab produkció és a Rózsabors Műhely 
interaktív családi programmal csalt nevetést a 
közönség arcára.
A Közösségi Házba betérők Tóth Tünde festőmű-
vész kiállítását és a „Cáki Gyöngyszemek” kéz-
műves alkotásait nézhették meg.
A helyiek süti-lekvár-saláta készítő versenyen 
mérhették össze tudásukat, a cáki gyerekek 
őszi témájú rajzaiból, alkotásaiból kiállítást 
rendeztünk.
Szombaton Bokányi Péter irodalomtörténész és 
tanár ünnepi megemlékezése, vasárnap a felújí-
tott Petőfi utca avatóünnepsége színesítette a 
hétvégi programokat.
A szép őszi időben mindkét nap folyamatosan 
érkeztek a vendégek, a program sikerességét 
egy helyi résztvevő fogalmazta meg a legtalá-
lóbban: „Szerintem a hétvégén bebizonyítottuk, 
hogy kisfalunk méltán ott van a rendezvények 
szervezésében. Köszönet az önkormányzatnak 
mindezért! Hajrá Cák!”

Tóth Szabolcs

Lukácsháza
Idősek Napja: A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a november 13-ára tervezett Idősek Napja 
rendezvényt a járványhelyzet miatt az idén sem 
tartja meg. Az önkormányzat levélben és egy 
utalvánnyal köszönti a 60 év feletti lakosokat. A 
kerek évfordulósokat (70-75-80-90 évesek) Vi-
rág János polgármester személyesen keresi fel. A 
település legidősebb hölgye, egyben a település 
legidősebb lakója Geröly Józsefné Mariska néni, 
aki december 30-án lesz 90 éves. A legidősebb 
férfi Fatalin Gyula bácsi 87 éves.
Az adventi vasárnapokon 17.00 órakor a 
Szombathelyi úti haranglábnál tartjuk a gyer-
tyagyújtást, majd azt követően az önkormányzat 
forralt borral és teával kínálja a jelenlévőket. Új 
köntöst kap a betlehemet felidéző színtér.
A Lukácsházi Boszorkányok Egyesülete 
november 28-án adventi vásárt tart a Közösségi 
Ház udvarán, ahová szeretettel várnak minden 

kedves érdeklődőt. Rossz idő esetén a ház nagy-
termében lesz a vásár.
Erdőjáró akadályverseny: október 30-án Lu-
kácsháza Község Önkormányzata a Top 5.3.1 
Megyei kohézió és identitás pályázat keretein 
belül egész napos Erdőjáró akadályversenyt 
rendezett a kilátónál. Hét állomáson 18 csapat 
versengett az értékes nyereményekért,  az erdő-
ben kialakított állomásokon. Az elfáradt résztve-
vőket finom ebéd várta. 
A Tájpincénél tökfaragás és tök szépségverseny 
volt, a kilátónál a Chernel-kert munkatársa egy 
erdei fülesbagollyal ismertette meg az érdeklő-
dőket. A program lebonyolításában segítették: a 
Lukács-házi Boszorkányok tagjai, a Lötye tagjai 
és a közösségi  szolgálatos fiatalok.
IV. Térségi Színjátszó Találkozó: a Közösségi 
Házban tartották november 6-án. A Kék Holló 
színtársulat Velemből, Bagi Aranka: A favágók 
című darabját mutatta be. A Kaméleon Szín-
játszó Kör Kőszegszerdahelyről érkezett, saját 
ötlete alapján a Hócsúnyácska és a hét törpince 

színdarabot adta elő. Bükről a Sok-szín-pad 
társulat, Móricz Zsigmond: Kvitt című egyfelvo-
násos darabjával érkezett. A házigazda, Lukács-
háza Színjátszó Köre Németh Lászlóné rende-
zésében, és átdolgozásában mutatta be Lőrinc 
Miklós: A csodadoktor című művet. A színészek 
előadását Devecsery László és Varga-Bodó Anita 
is figyelemmel kísérte a közönség sorai között. 
A további eredményes szerepléshez minden 
társulat hasznos útmutatót kapott a két szak-
embertől. A színjátszók nagybetűs gratulációt 
érdemelnek a játékukért.
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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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VÁGÁNYZÁRI HIRDETMÉNY
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Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Szombathely - Kőszeg vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt 

 2021. november 22-től (hétfő) 2021. december 1-ig (szerda) 
 a hirdetményen szereplő vonatok helyett a fejlécükben megjelölt napokon  

Szombathely - Kőszeg állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik a sárga alapon megjelölt menetrend szerint. 
 

Kizárólag az alábbi vonatok menetrendje módosul, a fel nem tüntetett vonatok továbbra is menetrend szerint közlekednek!  
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Gencsapáti felső (VOLÁNBUSZ megállóhely).............................................................................................

 Szombathely - Kőszeg

Gyöngyösfalu, autóbusz-váróterem (VOLÁNBUSZ megállóhely).................................................

39928

Lukácsháza alsó, Lukácsháza, Nagycsömöte (VOLÁNBUSZ megállóhely)............................................
Lukácsháza, Postakocsi vendéglő (VOLÁNBUSZ megállóhely)....................................................
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A vágányzár befejeztével újra az adott időszaki menetrend lép életbe! 
 

Jelmagyarázat:
ĉ (Hullámvonal az időadat előtt.) Nem minden nap, illetve bizonyos időszakban közlekedik. 
» Munkanap
ó Érkezés.  

 
 

A vonatpótló autóbuszon a kerékpár szállítása nem biztosított, a kézipoggyász továbbítása a rendelkezésre álló tárolóhely figyelembevételével biztosítható.  
A vágányzár miatti kellemetlenségekért Utasaink szíves türelmét és megértését kérjük!         

                                                                                         

2021. november 22-től (hétfő) 2021. december 1-ig (szerda)

A vágányzár befejeztével újra az adott időszaki menetrend lép életbe!

A vonatpótló autóbuszon a kerékpár szállítása nem biztosított, a kézipoggyász továbbítása
a rendelkezésre álló tárolóhely figyelembevételével biztosítható.

A vágányzár miatti kellemetlenségekért Utasaink szíves türelmét és megértését kérjük!
GYSEV Zrt. GERINCTORNA

Alakformáló torna
Fájdalom nélküli egészség!

Rossz a testtartása?
Ülő munkát végez? Fáj a háta?

A speciális torna segíti
a gerinc épségének fenntartását,

a fennálló gerincbántalmak 
javítását.

A foglalkozás ideje:
Csütörtök: 18.00 – 19.00-ig

A foglalkozás helye: 
Jurisich Miklós Gimnázium

tornaterme (Kőszeg, Hunyadi u. 10.)

Jelentkezni lehet: 
A foglalkozások előtt a helyszínen

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

VÁGÁNYZÁRI HIRDETMÉNY
   

                                                                                           GYSEV Zrt.                                                                                                        v0 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Szombathely - Kőszeg vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt 
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Kizárólag az alábbi vonatok menetrendje módosul, a fel nem tüntetett vonatok továbbra is menetrend szerint közlekednek!  
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Közlemény 
Kőszeg város polgármestere Bozsok és Velem tele-
pülések polgármestereivel lefolytatott egyezteté-
sek után a közös hivatal, illetve az önkormányzati 
intézmények dolgozóinak nem teszi kötelezővé, 
de határozottan javasolja az oltás felvételét.
Emellett az alábbiakat rendeli el:
- az önkormányzati hivatal épületébe törté-
nő belépéstől kezdődően az ügyintézés teljes 
időtartama alatt az ügyfél számára kötelező a 
maszk használata;
- az önkormányzati hivatal dolgozóinak kötelező 
a maszk viselése a hivatalnak az ügyfelek részé-
re nyitva álló területén ügyfélfogadási időben;
- az önkormányzati fenntartású bölcsőde és az óvo-
dák épületébe történő belépéstől kezdődően a gyer-
meket kísérő személy számára kötelező a maszk-
használat az intézmény épületében való tartózkodás 
idejére (a gyermekeknek, dolgozóknak nem);
- közművelődési és közgyűjteményi intézmény 
területén a látogatók kötelesek maszkot viselni;
- közművelődési és közgyűjteményi intézmény 
dolgozóinak kötelező a maszk viselése az intéz-
mény látogatok részére nyitva álló területén;
- a Szociális Gondozási Központ épületébe csak 
védettségi igazolvánnyal lehet belépni és a belé-
péstől kezdődően kötelező a maszkhasználat az 
intézmény épületében való tartózkodás idejére,
- a Szociális Gondozási Központban a látogatás 
előzetes bejelentéshez kötött (30-866-7873).
Az utasítások 2021. november 8. napjától visz-
szavonásig érvényesek.

AK
TU

ÁL
IS

A templomokban a szertartásokon maszk 
használata november 6-tól KÖTELEZŐ!
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Élj tudatosan az Írottkő Natúrparkban! tisztazold.naturpark.hu 

Miért iszol mikroműanyagot? Hová teszed…a csikket?

A PET műanyagféle, polietilén-tereftalát. Gyártása éppoly vacak, mint a 
neve: 1 kg PET-hez 2 liter kőolaj kell, 1 liter ivóvíz palackozásához 3 liter 
víz! Ez csak a nyersanyagok kitermelésével, szállításával és a gyártással 
járó szennyezés… A cigarettaszűrő anyaga cellulóz-acetát. Szintén rosszul 
hangzik és valóban az is: a szűrő csak marketingfogás, se értelme, se 
haszna, sőt káros.
Mindkét anyagban közös, hogy nem lebomló. A természetbe kerülve 
óriási károkat okoznak! Onnan pedig bejutnak az emberi szervezetbe 
is! A mikroműanyagok szervezetünkre gyakorolt hatásait még kutatják, 
de a szív-és érrendszeri, légúti problémák már ismertek. Veszélyeztetik a 
természetet: évente több millió tengeri állat pusztul el miattuk. Évente 4,5 
BILLIÓ cigarettacsikket dobnak el világszerte - egy darab 1000 liter vizet 
képes megmérgezni 4000 féle vegyületével, több halálos az élő szerveze-
tekre. A szelektíven gyűjtött műanyagok, PET palackok 14%-a kerül csak 
újrahasznosításra….

Mit tegyek?
Mára Európa-szerte a legtöbb háztartásban jó minőségű, egészséges ivó-
víz folyik a csapból. Vigyél magaddal saját kulacsot vagy poharat. Igyál 
csapvizet! Műanyag palackos italok helyett vegyél üvegeseket. 
Dohányosként használd az utcai kukákat. Mindig legyen nálad fedeles 
csikktartó, és a tartalmát a HÁZTARTÁSI KUKÁBA ürítsd – ez a legtisztább 
kezelési módja ennek a másként veszélyes hulladéknak.

Lomilottó nyertesei
Kérjük, nézze meg – lomjainak 
kiszállításakor a Hulladékud-
varban kapott – szelvényt, mert 
sok pénzt nyerhet!!!
155.000 forintot ért októberben a 
kőszegi Lomilottó nyerteseinek a 
környezettudatosság! A Hulladék-
udvar szolgáltatásait októberben 
igénybe vevők között kisorsolták a 
vásárlási utalványokat. Kőszeg Vá-
ros Önkormányzata a TESCO és a 
COOP támogatásával szeptember 
15-től indította a város tisztaságát 
és rendezettségét erősítő Lomilottó 
játékát, amelyben havonta 100.000 
forintot nyerhet öt felelősen gondol-

kodó, szerencsés kőszegi polgár. A 
szeptember havi sorsolás nyertesei 
közül hárman nem vették át a meg-
adott határidőig a nekik járó utal-
ványokat, így a bent maradt nye-
reményeket újra sorsolták. Október 
hónapban 284 sorsjegyet adtak ki, 
ennyien vitték be lomhulladékokat 
a kőszegi Hulladékudvarba. 
A kisorsolt TESCO/COOP utalvá-
nyok nyertesei: 

PIROS 56:  40.000 Ft
KÉK 22:  30.000 Ft
ZÖLD 62:  15.000 Ft
ZÖLD 100:  10.000 Ft
KÉK 38:    5.000 Ft 

Fűtési szezon
Háztartási hulladékot tilos elégetni, 
tehát rongyokat, tejesdobozt, gu-
miabroncsokat, habszivacsot, kezelt 
fát, mint például a parketta vagy 
ablakkeret, ajtó, nedves falevele-
ket, ruhákat, különféle műanyago-
kat, mint a palackok, színes, fényes 
papírt és egyéb szemetet, hiszen 
a fentebb részletezett anyagokból 
veszélyes gázok koncentráltan ke-
rülnek a levegőbe. Ilyen esetekben 
a hatóság emberei büntetnek.

A szeptemberről áthozott és újra 
sorsolt TESCO/COOP utalványok 
nyertesei:

PIROS 1:  10.000 Ft
PIROS 20:  15.000 Ft
ZÖLD 71:  30.000 Ft 

A nyertesek legkésőbb a Kőszeg 
és Vidéke újság november 15-ei 
megjelenését követő 10 napon 
belül, november 25-ig vehetik át 
személyesen az utalványokat a Kő-
szegi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási napjain a Városüze-
meltetési Osztályon. 
Ne feledjék: a LOMILOTTÓVAL 
mindannyian nyerünk! Aki beviszi 
a Hulladékudvarba a lomhulladé-
kát, vásárlási utalványt kap a hely-
színen. Sorsolás után mindannyian 
lehetnek szerencsés nyertesek. 
Egy biztos, a tiszta rendezett kör-
nyezettel mindenki nyer. Ne tegye 
azt, amit a fotó mutat!!! Köszönet 
érte!!!!

Egy biztos, a tiszta rendezett környezettel mindenki nyer.
Ne tegye azt, amit a fotó mutat!!! Köszönet érte!!!!

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

 Sok a lom
Az első három lomtalanítási napon 
71 tonna lomhulladékot gyűjtöttek 
össze az STKH dolgozói. Mindezt 8 
autóval 24 fő szállította el a Csé-
ren lévő lerakóba. A lakosság nem 
tartja be a szabályokat. Kihelyeztek 
veszélyes hulladékot, elektromos 
készüléket. Mindenkinek tudomá-
sul kell venni, hogy ezeket nem 
viszik el, mert a kezelésük másként 
történik. Ezeket a lomokat a lakos-
ság beviheti a Hulladékudvarba, 
elég nagy mennyiségre vonatkozó 
korlátozással ingyenesen.  

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK
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Festetics-Chernel palota a felújítás után
A Chernel utca 10. szám alatt ta-
lálható egykori Festetics-Chernel 
palota helyén két kisebb épület 
állt, amelyek a Nádasdy család 
birtokában voltak. Ezeket Kelcz 
József, a Dunántúli Kerületi Tábla 
ügyvédje a 18. század közepén 
egyesítette és későbarokk-rokokó 
stílusban átépíttette. Gróf Festetics 
Imre, a Keszthely grófjaként ismert, 
a Georgikont megalapító Festetics 
György öccse 1802-ben vásárolta 
meg a palotát. Új szárnyat alakított 
ki az épületben, itt kapott helyet a 
ma is látható egykori lóistálló. Fes-
tetics juhokkal kísérletezve, évtize-
dekkel Mendel előtt felfedezte az 
öröklés legfontosabb törvényeit, de 
mind a mai napig nem foglalta el 
az őt megillető helyet a tudomány-
történetben. Arisztokrata létére kő-
szegi letelepedése után beilleszke-
dett a mindennapi életbe, a város 
valódi polgárává vált, ingatlanokat 
vásárolt, gyermekeit Kőszegen ke-
reszteltette.
Házasság révén került a Chernel 
család tulajdonába a palota, Feste-
tics Imre Mária nevű lányát a város 
első történetírója, a Magyar Törté-

nelmi Társulat egyik megalapítója, 
egyben az utca névadója, Chernel 
Kálmán vette feleségül. Így került a 
Chernelek birtokába az épület, Kál-
mánt a fia, Chernel István, a híres 
ornitológus, a síelés magyarországi 
meghonosítója követte, aki apjához 
hasonlóan évtizedekig élt itt csa-
ládjával, feleségével, Roth Dórával 
és gyermekeivel, Miklóssal, aki a 

galíciai fronton tűnt el az első vi-
lágháborúban, illetve Márta nevű 
lányával. Azaz, a 19. században és 
a 20. század elején, több, mint egy 
évszázadon keresztül a palota há-

rom kiemelkedő intellektuális, tu-
dományos teljesítményt nyújtó férfi 
otthona volt, Festetics Imre után a 
Cherneleké, apáé és fiúé. 
Az államosítást követően önkor-
mányzati szükséglakásokat hoztak 
létre az épületben, az egykori szo-
bákat, termeket feldarabolták, az 
utcára néző központi szalont több 
kis helyiségre osztották fel, egye-

bek mellett fürdőszobát alakítottak 
ki benne. A felújításra 2017-18-
ban a KRAFT projekt keretében ke-
rült sor. A restaurátorok szerencsés 
módon felfedezték a falfestéseket, 

különösen értékes egy, az első 
emeleti egykori szalon mennye-
zetének megtisztításakor előkerült 
bibliai, ótestamentumi jelenetet 
ábrázoló barokk falfestés. 
A Felsőbbfokú Tanulmányok In-
tézete az intézet szellemiségének 
kimunkálásában és az alapítás-
ban kulcsszerepet játszó Hankiss 
Elemér emlékére itt helyezte el a 
Hankiss archívumot, illetve be-
rendezte a szociológus egykori 
dolgozószobáját. Az alsó szobákat 
jelenleg szakkönyvtárként és kuta-
tói irodákként hasznosítják, míg a 
szalon és a hozzá csatlakozó rep-
rezentatív szobák koncertek, tudo-
mányos és kulturális rendezvények 
színhelyei. 
A palota a régi várfalig nyúlik, 
számos szobával, szalonnal, folyo-
sókkal összekötött, több szárny-
nyal rendelkező, impozáns épület. 
Az udvari szárny földszintjén és 
emeletén is árkádsor húzódik, az 
emeleten stukkódíszes boltozatok 
láthatók. Az egész épület tömegén 
és kialakításán jól látszik, egykor 
főúri igényeknek kellett megfelel-
nie, új funkcióját úgy alakították ki, 
hogy alkalmas legyen tudományos 
munkára.

Mátay Mónika

Régi fotókat és iratokat gyűjtenek
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intéze-
te (iASK) szervezésében november 
3-án a Zwingerben az I. világhábo-
rús információs történeti fotó-, és a 
háború utáni évekhez kapcsolódó 
történeti emlékkiállítás nyílt meg. 
Az eseményre szervezetten érkez-
tek az érdeklődők, többségében 
diákok, akiknek az lenne a feladta, 
hogy otthonukban a még fellelhe-
tő dokumentumokat megtalálják, 

megőrizzék, hogy egy közös gyűj-
teményben közkinccsé lehessen 
tenni. Z. Karvalics László történész, 
FTI-iASK kutatója szervezte a kiál-
lítást és fogadta az érkezőket. 
– A Királyi Városnaphoz kapcsoló-
dik a kiállítás, ahol az I. világhá-
borúból megmaradt egyedi em-
lékfotókat mutatunk be. A hazai 
családi fotóörökség megmentőjé-
től, a Fortepántól is kaptunk digi-

talizált anyagot, amit itt bemutat-
tunk az érdeklődőknek – mondta 
a történész. – Határozott célunk, 
és kérésünk a Kőszeg környékén 
élők felé, hogy hasonló, régi, ilyen 
jellegű dokumentumokat – fotókat, 
képeket, frontleveleket, tárgyakat, 
könyveket, újságot, emlékoszlo-
pot, kitüntetést – adja át nekünk. 
Abban bízunk, hogy a következő 
évben a visszaszolgáltatott, de 
digitalizált anyagokat be tudjuk 
mutatni egy nagyobb kiállításon a 
látogatóknak. 
– A bemutató film foglalkozott a 
háborúban a galambok által to-
vább adott hírekről.

– Amikor az I. világháborúban a rá-
diós hírszolgáltatás nem működött, 
a hadihíreket a galambok vitték 
tovább. Mindegyik hadseregben 
működtek galambász alakulatok. A 
galambdúcok helyváltásával oldot-
ták meg a hírcserét, és volt oda és 
visszarepülő galamb is. Ezen kívül 
kutyák is szolgáltak üzenetküldő-
ként a frontvonalon. 
Aki úgy érzi, hogy a dokumentu-
mok további gyűjtéséhez hozzá 
tud járulni, azt a személyt öröm-
mel várják a kutatók. Tárgya-
kat, családi emlékeket várnak: 
FTI-iASK Titkárságán hétközna-
ponként 8:00-16:00 óra között! 
-  Kőszeg, Chernel u. 14. Európa 
Ház I. emelet.
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Esterházy Trió koncert
Október 24-én a Dr. Nagy Lász-
ló EGYMI dísztermében tartott 
hangversenyt az Esterházy trió. A 
2006 óta működő együttes alapí-
tó tagja volt Mérei Tamás, aki egy 
évvel ezelőtt elhunyt. Az ő em-
lékének adózott az együttes L.v. 
Beethoven és J. Brahms műveinek 
megszólaltásásával. A díszterem, 
az egykori kápolna, – ahol három 
császár imádkozott az 1893-ban 
tartott hadgyakorlat idején – ala-
posan megtelt. Hegedűn Se-
bestyén Ernő, zongorán Bognár 
Ferenc játszott, csellón vendég-
művészként Varga Tamás működött 
közre. A tisztán csengő hangok, a 
zene betöltötte a kiváló akusztiká-
jú termet. 
„Zeneileg nagyon együtt gondol-
kodunk” – mondta Bognár Ferenc 
zongoraművész, aki a Kőszegen 
élő Sebestyén Ernő hegedűmű-
vészt évtizedek óta ismeri. Először 
koncerten találkoztak. Bognár 
Ferenc Szombathelyről indult el, 
ma  nyugdíjasként él családjával a 
Bodeni-tó mellett, de rendszeresen 
visszatér Magyarországra. 

– Milyen a zenész élete Ausztriá-
ban? 
– Óriási a konkurencia – mondta 
Bognár Ferenc. –  Amikor sok éve 
elkezdtünk tanítani kint a magyar 
kollégákkal, tárt karokkal vártak 
bennünket. Mostanra rengeteg a 
fiatal tehetség, a zeneiskolába is 
csak próbajáték után lehet felvételt 
nyerni. A tanításban átadtam a he-
lyemet a fiataloknak, de rendszere-
sen koncertezem, és Zalaegersze-
gen karnagyként tevékenykedek.
– Bognár Ferencet Japánban, egy 
fesztiválon ismertem meg, azt 
követően többször is játszottunk 
együtt lemezfelvételeken – mondta 
Varga Tamás, a Bécsi Filharmoni-
kusok szólócsellistája. – Az ő ké-
résére vállaltam a közös zenélést. 
A különböző koncerteken való 
részvételhez rendszerint nem a 
kedvem hiányzik, hanem az idő, hi-
szen zenekari zenészként szoros az 
időbeosztásom. Kőszegre szívesen 
jöttem, hiszen itt, a hegyoldalban 
építettem egy házat. Ha csak tehe-
tem, eljövök a családommal.
Az emlékkoncert elindítója Sebes-

tyén Ernő hegedűművész, pro-
fesszor, akit 1989-ben Liszt-díjjal 
tüntettek ki, majd érdemeit 2015-
ben a Magyar Érdemrend közép-
keresztje adományozásával ismer-
ték el. Kőszegre 16 éve költözött, 
előtte 35 évet élt Németországban. 
Ahogy megfogalmazta, Kovács Dé-
nestől vette át a hegedülés – a he-
gedűtartás, a vonóvezetés, fekvés-
váltás – elméleti alapjait, és ennek 
köszönheti, hogy 81 éves korában 
is kiválóan hegedül. 
Az Operaházban 1963-ban kon-
certmesteri állást kapott. 1971 
– 81-ig első koncertmester volt a 
„Deutsche Oper Berlin” zenekará-

ban. Közben 16 éven keresztül a 
Berlini Philharmonikusok Kama-
razenekarnál a művészeti vezető 
feladatát látta el. Később a Bajor 
Rádió Zenekaránál volt koncert-
mester, majd nyugdíjba vonulásáig 
a Müncheni Zeneművészeti Főis-
kola tanszékvezetője volt. Szavai 
szerint: „Eljátszottam a hegedű-
irodalmat, a kamarazene irodal-
mat, a szimfonikus irodalmat, és 
az operairodalmat”.

KZ
(A koncertet az EMMI kultúráért 
felelős államtitkára, az iASK, a Juri-
sics vár, valamint a Dr. Nagy László 
EGYMI vezetősége támogatta.)  

Randevú
„Rendez-vous” címmel találkozó-
ra, randevúra (?) hívott bennünket 
Palcsó Julianna az Írottkő Szálló 
halljába, ahol Erhard Ehmmel kö-
zös kiállítást rendeztek. 

Két különféle stílus találkozik a 
falakon. Az alkalom, a két festő 
és a közönség találkozása a Csók 
István Művészkör szervezésének 
köszönhető. További közös vonás-
ként említhető az újdonságkeresés, 
a felhasznált anyagok sokfélesége, 
és a képsíkok térbe való kiemelése. 

„Munkáimban keresem az ember, a 
természet és a környező világunk 
összhangját, harmóniáját” – vallja 
Palcsó Julianna. Ezúttal a „beépí-
tett’ anyagok (kovácsolt vasszeg, 
géz, tükörcserép, spirálrugó…) al-
kalmazásával jelentkezik, keresi a 
megszokottól eltérő megjelenítési 
formákat. 
Erhard Ehm, a struktúrák egymás-
ba fonódásával a színek kavalkád-
jával, a kontúrozott formák abszt-
rahált megjelenítésével szerepel. 

„Célkötetlen forma- és színkom-
pozícióim válaszok építészmérnöki 
foglalkozásomra” – mondja.
A megnyitón november 6-án 17 
órakor Kardos Tamás a CSIM fo-
tóművésze köszöntötte a vendé-
geket, Básthy Béla polgármester 
nyitotta meg a kiállítást. Közremű-
ködtek: Soskó András operaénekes 
és a Kőszegi Vonósok Scheer Ber-
nadett vezetésével. 
A kiállítás december 10-ig megte-
kinthető.
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Dr. Anton Kolić je bio glavni celebrant svete maše

Dan Hrvata 2021.
Uz važeće epidemiološke propise je organizirala 
kiseška Hrvatska samouprava tradicionalni Dan 
Hrvatov 6. novembara. U crikvi sv. Jakova u 16 
uri svetom mašom se je začelo svečevanje. Glav-
ni celebrant, farnik u mirovini dr. Anton Kolić,  

svetu mašu je služio na čast sv. Mirka. Po staroj 
navadi kod spomen-table Mate Meršića Milo-
radoća-velikana gradišćanskih Hrvatov - člani 
Hrvatske samouprave položili su vijenac na ob-
novljenoj zgradi. U Jurišićevoj tvrdjavi u viteškoj 
dvorani kulturnim programom se je nastavljala 
peiredba. Na početku je Šandor Petković, pred-
sjednik mjesne HS, pozdravio nazočne i je kratki 
predstavio zgotovljena i planirana djela ove za-
jednice. Najvažnijim ciljem je pokazal na pomla-
djenje, da je potribno mlade ljude „doprimiti”, 
uključiti u očuvanje hrvatske linije u Kisegu. Če-
tarski jačkarni zbor „Rozmarin” pod peljačtvom 
Rože Pezenhoffer buket gradišćanskih jačak je 
naprik dao slušateljem, ča su i s dobrom voljom, 
veselo tumačili. Razgovaranje je slobodan smjer 
dostalo jur kod švedskoga stola, kade su si go-
sti mogli zibirati med hladnimi i teplimi  jili. Uz 
guste gradske programe Bela Basthy, načelnik 
grada Kisega, otkinuo si je vrimena i za hrvatsku 
zejednicu i pozdravio je nazočne pri vičeri.Glav-
nu ulogu zabavnoga peljanja po vičeri je naprik 
zeo muzičar Janoš Timar, i zabavljao je goste  s 
hrvaskimi melodijami do kasne noći. 
November 6-án tartotta a kőszegi Horvát Ön-
kormányzat tradicionális Horvát napját, me-
lyen szentmise, koszorúzás, kultúrális prog-
ram, vacsora ill. zenés-táncos est nyújtották 
a kapcsolaterősítés lehetőségét. 

Marija Fülöp Huljev
Četarski pjevački zbor „Rozmarin“ 

e oduševio publiku  

Člani Hrvatske samouprave
položili su vijenac kod spomen

table M.M. Miloradića

Schwabendorfer Kindergarten/Kőszegfalvi Óvoda
Kastanienfest / Gesztenyeünnep:

• díjazták a szülők és gyerekek által készített szebbnél szebb termés-
dekorációkat

• táncházat tartottak szülőknek és gyerekeiknek
• szülők bevonásával eljátszották „A répa” című mesét
• közben sült gesztenyét ettek, teát ittak, jókat beszélgettek és játszottak 

Sankt Martin-Tag / Márton nap
• sajnos a csoportban sok volt a hiányzó, így az esti lampionozás 

elmaradt, délelőtt családias hangulatban emlékeztek meg Szent 
Mártonról

Zentralkindergarten/Kőszeg Meseváros Óvoda 
német nemzetiségi, Maci csoportja
Martin-Fest / Márton ünnep

• évek óta hagyomány, két héten keresztül ismerkednek Szent Márton 
életével, jócselekedeteivel

• libás énekeket, versikéket tanulnak németül és magyarul. Ezen a 
napon előadják Márton életét az óvoda többi csoportjába járó gyer-

mekeknek és délután a szülőknek, akikkel felvonulnak, énekelnek az 
óvoda udvarán

• teát isznak,  libazsíros kenyeret esznek, hiszen „Ki Márton napján li-
bát nem eszik, az egész évben éhezik.”  

Balog Grundschule/Béri Balog Ádám Általános Iskola
Laternen-Lauf / lampionos vonulás

• Első alkalommal emlékeztek meg az iskola tanulói Szent Mártonról 
• A 3.a osztály tanulói énekelve, saját készítésű lampionokkal végig 

vonultak az iskola folyosóján, majd német és magyar nyelven bemu-
tatták a jószívű adakozó életútját

• Szeretnének hagyományt teremteni ezen a napon, hiszen a német 
nyelvterületről ered ez a szokás (Martinsumzug), és Szent Márton 
Vas megye szülöttje. 

Kőszegfalvi Ágnes KNNÖ elnök

Herbstprogramme 



Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

 
 

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

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

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

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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A profi boksz kemény életet kíván
Kőszeg sikersportja a boksz, ennek 
egyik letéteményese a Svájcban élő 
Szili István. 
– Kőszeg, a szülővárosom, itt él-
tem harminc évet. Figyelem az 
otthon történt eseményeket, azt is, 
hogy kisvárosunk miként fejlődik – 
mondta Szili István november 4-én 
a telefonvonal túlsó végéről. –  Az 
olimpia után 2009-ig még otthon 
voltam, de a gazdasági válság kez-
detén elindultam Németországba. 
A reményeim ott elszálltak, mert 
nem kaptam szerződést. Tovább 
léptem Svájcba, és most már 11 
éve itt élek Baselben. A koronavírus 
nekem is okozott változást, ezért 
is kellett elindulnom a jövőbeni 
privát életem felé. Ebben az év-
ben két társammal nyitottunk egy 
sportklubot, ahol edzéseket tartunk 
profi bokszolóknak, fogadjuk az 
amatőröket is, és egyre erősebben 
szakosodunk a személyi edzésekre. 
– Mennyire volt meghatározó 
életedben a kőszegi indulás?
– Ennek mérföldköve Csingi bácsi, 
Nemes Emil, akit a város Életmű-
díjjal tüntetett ki. Ő volt a legmeg-
határozóbb része az életemnek, 
második apám volt, hiszen a vér 
szerintit nem ismertem. Csingi bá’ 
kölyökként felkarolta az életemet. 
Szükség is volt erre, hiszen akkor 
még benne voltam mindenben, 
sokfélét megtettünk a társakkal, azt 
is, amit nem kellett volna megtenni. 
Ha ő nincs, az életem nem indult 
volna el egy eredményes sportpá-
lyán. Nagy köszönettel tartozom 

neki! Azt is tudni kell, hogy az akkori 
kőszegi csapatból az ő segítségével 
indulhattak el egy jobb életpályán. 
Rendkívüli pedagógia érzékkel ren-
delkezett Csingi bá’, aki tudta irá-
nyítani az akkori gyermekeket.

– Milyen gyakran jössz haza Kő-
szegre?
– Évi háromszor, az édesanyámhoz, 
a testvéreimhez. Szívesen visz-
szatérek Kőszegre, a sportszerető 
városba. Olyan sok jó ökölvívó van 
otthon egy kiváló szervezet által 
irányított egyesületben. A sport-
eredményekben élen jár Hámori 
Ádám és Luca.
– Hogyan emlékszel vissza a 
2008-as olimpiára?
– Nem jutottam el oda, a nem-
zetközi kvalifikációs versenyemet 
elcsalták, amely egy valóság, és 
erről sokat írtak a sajtóban. Még-
sem keseredtem meg, 2008-ban 

Liverpoolban a felnőtt Európai Baj-
nokságon ötödik helyezést értem 
el. Ezzel együtt búcsút mondtam az 
amatőr sportéletnek, majd kisebb-
nagyobb nehézségekkel elindultam 
a profi bokszolók pályáján. Ez a 

karrier egy lutri, mindenki sikert 
akart, de valóságban egy kemény 
élet. Mostanra már én is az ötödik 
menedzseremmel dolgozok együtt, 
életemben váltották egymást hul-
lámvölgyek és eredményes idősza-
kok. Így most 11 év után mégis azt 
mondom: jó irányba léptem a profi 
ökölvívás megkezdésével. 
– Mi tartasz a legnagyobb ered-
ményednek?
– Talán a legutóbbi a legnagyobb. 
Az elmúlt évben december 11-én 
nyertem meg Budapesten az IBO 
szervezet nagyközépsúlyú inter-
kontinentális címét. Megelőzően 
Ausztráliában szereztem meg a VB 

Holdig bajnoki címét. Egy kicsit 
időben visszalépve, 2013-ban az 
UBS szervezetnél megszerzett vi-
lágbajnoki címet is viselhetem. 
– Hogyan tervezed a jövődet?
– Az egyik lehetőség a bokszedzői 
pálya folytatása, amit már a társa-
immal az elmúlt évben elindítot-
tunk. A klubon belül privát tréning 
kiépítése a legfontosabb, és a jövő-
ben ebbe az irányba haladunk.
– Mi kell ahhoz, hogy a mérkőzé-
seken az erős ütéseket el lehes-
sen viselni?
– A bunyó egy mentális sport. Az 
ember lehet fizikailag akármilyen 
edzett, de, ha nem tiszta fejjel lép 
ringbe vagy nem tudott a mérkő-
zésre felkészülni, nem lesz képes 
az ellenfél stratégájához alkalmaz-
kodni, és akkor bele tud futni egy 
KO-ba, a kiütésbe. Egy jó mentális 
felkészülés esetén a 12 menetet 
végig lehet vezetni kemény ellen-
féllel szemben is.
– Volt neked oda és vissza KO?
– Győztem is, és kaptam is ki 
KO-val, amikor nem volt megfe-
lelő az edzői háttér, illetve előtte 
finanszionális gondokkal is küz-
döttem. Az én hibám volt, hogy 
mégis ringbe léptem. Ezt éltem át 
egyszer az USA-ban és egyszer Né-
metországban is. A győztes oldalon 
is álltam többször, legutóbb az IBO 
versenyen.
– Hogyan látod, érzed a KO győ-
zelem utáni helyzetet?
– Az első menet előtt erre nem lehet 
felkészülni, a győzelemért megyünk 
a ringbe. Azért egy kemény végző-
désű KO megviseli mind a két felet.

Kámán Z

A vasúti pálya építéséről
A Szombathely – Kőszeg közötti 
vasútvonal felújítása után, 2022 
nyarán a buszok már az új úton 
érik el a peronok és a vasútállomás 
épülete között lévő megállókat. A 
87-es útról a bekötő építését ok-
tóberben kezdték el, az út alapja 
(fotó) az a kavics, amit kirostáltak 
a vasúti pálya átépítése során. 
Az új vasúti pálya építését július 
2-án kezdték el, az első lépésként 
lebontották azt – az időközben 
fejlesztett – vasutat, amit 1883. 
augusztus 15-én adtak át először 
a közforgalomnak.

A vonal hossza 17 km 625 méter 
74 cm volt. Két mozdony végezte 
az utasok kiszolgálását. Az egyik 
Kőszeg, a másik a Jurisich nevet 
kapta. Annyi bizonyos, hogy egy 
nagyon régi mozdony ott állt a 
MÁV iskola kertjében az intézmény 
bezárása időszakában. 
Szombathely – Kőszeg közötti vas-
útvonal építésére Kőszeg Szabad 
Királyi Város polgárai szőttek ál-
mokat, és ezért munkálkodtak is. 
1880. július 23-án a Bálházban 15 
tagú konzorcium alakult, és a város 
150 ezer Ft törzsrészvény jegyzését 

helyezte kilátásba. 1881. január 
4-én elkészült a vasút terve, az 
építés tervezett költsége 427 ezer 
Ft volt. Zappert és Thomas pesti és 
bécsi társvállalkozó adta a legjobb 

árat, 258 750 Ft-ot 1881. szept-
ember 6-án. Az építés 1881. októ-
ber 12-én kezdődött Kőszegnél. A 
forgalom 25 km/óra sebességgel 
indult, naponta két pár vonattal.
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További képek a fotógalérián: bit.ly/kvkepek
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Preininger Ferenc
Október 21-én eredményes életút-
ját végleg lezárva, 83 éves korában 
Preininger Ferenc befejezte a vá-
rosért, Kőszeg fejlődéséért végzett 
munkáját. Úgy távozott el közülünk, 
hogy több évtizedes tevékenységé-
nek eredménye itt marad velünk, az 
utókornak. 
Preininger Ferenc tősgyökeres kősze-
giként a város kiemelkedő közéleti 
személyisége volt. Itt érettségizett, 
több szakon szerzett diplomát. Volt 
főmérnök, cégvezető, 1977 – 90 
között Kőszeg tanácselnöke. A mű-
emlékvédelem területén kifejtett 
munkája elismeréseként, 1978-
ban Hild-díjban részesült Kőszeg, a 
történelmi városmag eredeti álla-
potának megőrzéséért. Preininger 
Ferenc 1990. október 28-ig vezette 
a várost. Két évtized után erre így 
emlékezett: „köszönettel tartozom 
Kőszeg minden polgárának az 
együttműködésért”.
Kedves Ferenc! Az iparos társada-
lom nevében azt mondhatjuk, hogy 
a köszönet téged illet, Neked szól. 

Meghatározó személy voltál a vá-
ros gazdasági életében. Sokat tettél 
azért, hogy 1991-ben a Kromberg 
- Schubert Kft. elkezdje a tevékeny-
ségét, akkor, amikor alig volt a vá-
rosban munkahely. Vezetted a céget 
16 éven át, és sokat tettél azért, hogy 
ott a kőszegiek kapjanak munkát. 
Dolgoztál azért, hogy árva gyerme-
keknek otthona legyen Kőszegen, és 
ezzel együtt tornacsarnoka a Balog 
Iskolának. Hozzád érkezett először 
Vaihingen an der Enzből a polgár-
mester, és kialakult a három évtize-
des testvérvárosi közösség sok-sok 
eredménnyel. 1984-től Mödlinggel 
alakítottad a kapcsolatokat, amely 
mostanáig tartós maradt.
Nyolc év szünet után, 1998-ban 
visszatértél Kőszeg vezető testü-
leteibe: önkormányzati képviselő-
ként, a városfejlesztési bizottság 
elnökeként, a városfejlesztési és 
műemléki bizottság külső tagja-
ként, a megyei közgyűlés, valamint 
az iparkamara tagjaként, ezen 
kívül részt vettél az Írottkő Na-

túrparkért Egyesület és a Kőszeg 
és Vidéke Vállalkozók Ipartestület 
elnökségi munkájában. 2009-ben 
jelent meg „Tények és gondola-
tok KŐSZEGRŐL” című könyved, 
amelyben 1990-ig dokumentáltad 
a város három évtizedes történetét, 
majd mindezt folytatva a „Tények 
és várakozások” gyűjteményedben 
összefoglaltad az 1990 – 2010. 
közötti időszakot.
Az elmúlt években már visszavo-

nultan éltél, és csak a családodnak. 
A fotó azt a pillanatot örökíti meg, 
amikor leültél egy székre, mögöt-
ted a fotókon az unokáid. Róluk 
és gyermekeidről mindig büszkén 
beszéltél. Az iparosokra a végsőkig 
társként, partnerként tekintettél.
Köszönjük! Nemcsak az emlékedet 
őrizzük meg, hanem munkád ered-
ményeit is.

Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestülete 

AKTU
ÁLIS
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Halottak Napján
A kőszegi temető kápolnájával 
szembeni út végén van egy sírkert, 
mely egykori vasutas árvák örök 
álmát őrzi. 1914 és 1945 között 
nyolcan hunytak el a kor jellem-
ző betegségeiben, tüdőbajban, 
spanyolnáthában, hastífuszban és 
szívelégtelenségben. A családoknak 
nem volt  pénze hazaszállíttatni  és 
otthon eltemetni őket. A „Magyar 
Szent Korona Országai Vasutas Szö-
vetsége” Kőszegi Árvaháza gondos-

kodott végső nyughelyükről. Velük 
van közös sírban az egyéves kőszegi 
kisgyermek is, akinek az édesapja 
pályamunkás volt, és a Munkás ut-
cában laktak. Egykori nevelőnőjük 
is itt pihen. A 2005-ben megszűnt 
MÁV intézmény óta nem volt, aki a 
sír gondját viselje, az idei Halottak 
Napjára azonban megszerveztük 
a felújítást. Hihetetlen összefogás 
eredménye, hogy újra méltó kö-
rülmények fogadhatták a sírkert 

látogatóit. A K és B Bioenergia 
Kft. Várkony Kornél irányításával 
Szombathelyről jött, hogy kivágja 
és elszállítsa a nagyra nőtt és tönk-
rement tujákat, ugyancsak Szom-
bathelyről a Füvészkert Faiskola 
és Kertészet tulajdonosa kisméretű 
örökzöldeket ajándékozott. Tóth 
Zsolt, aki egykor a MÁV-ba járt bir-
kózó edzésre, a gyökereket szedte 
ki, a környéket tette rendbe, a ka-
vicsot rendezte el, az elrozsdásodott 
lámpákat szerelte le. A Kőszegi TÜ-
ZÉP ügyvezetője Szárnyas Ferenc is 
adományként szállította a helyszín-

re a kavicsot. Az Önkormányzat a 
Városgondnokság segítségét adta 
a betűk újrafestéséhez. Szentgott-
hárdról  Kollár Csaba, a Koll-Stein 
Kft-ből két kővázát adományozott. 
Schwahoffer Károly, Pusi a kőről 
a mohát távolította el. Rátz Antal 
pedig egy csodás sírtálat készített.  
Tóth Zsolt köszönetünkre annyit 
válaszolt: nem kell köszönni, az itt 
nyugvó árvákért tettem. Nagyrabe-
csülésünk és köszönetünk minden 
segítőnek, támogatónak.

Kiss János – Pochán Ferenc 
az intézmény egykori vezetői

Nem kért bebocsátást
Az utolsó kőszegi bencés diák: Tóth 
Sándor, vagy ahogy mi kortárs-di-
ák társak emlegetjük: Tóth Sanyi 
92 évesen elbúcsúzott a földi léttől.
Nem jön már szeretett városába, 
nem áll meg a múltat idézve egy-
kori iskolája előtt a Hunyadi úton. 
Minden évben hazalátogatott, 
utoljára 2021 szeptemberében. Az 
állomásról egyenesen a temetőbe 

ment, ahol 8 sír mellett emléke-
zett a társakra, mintha tudta volna, 
hogy utoljára. 
Tóth Sándor bencés diákként 
1947-ben húsz társával érettsé-
gizett, ez volt az utolsó esztendő, 
amikor még a bencés-papok ad-
hatták át az érettségről szóló bi-
zonyítványt. A korábbi években a 
diákok öt évenként jöttek vissza a 

kőszegi iskolájukba, 2007-ben már 
csak öten voltak. Tóth Sanyi azóta is 
minden évben június utolsó szom-
batján, ahogy régen is visszajött. Az 
utóbbi években már csak egyedül. 
Nem kért bebocsátást a gimnázium 
kapujában, felidézte emlékeit, és 
elindult a Bencés-templomba.  
Nemcsak a várost szerette, hanem 
a környéket: erdőket, hegyeket, 90 
évesen még elsétált a Királyvölgy-
be. Mélyen vallásos volt, élte a 

tanáraitól kapott bencés szellemi-
séget. A Szent Jakab-templomban 
otthon érezte magát. Amikor ha-
lálhírét kaptam, odasiettem, hogy 
társaim nevében is ott búcsúzzam 
Tőle. Délelőtt volt, a nap besütött, s 
az ablakon át beragyogta az oltárt. 
Olyan szép volt, mintha Te küldted 
volna a fényt, Sándor. Köszönjük 
Neked!
Emlékezik Rád a 92 éves

Rné Fazekas Edit
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Advent közelit!
Adj békét, mindnyájunknak, Uram! 
Látod, Istenem, milyen esendő vagyok? Ha legalább nagyjából rendben 
mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled. Bezzeg, ha fáj, 
szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon, 
szinte észrevétlenül: Istenem, add, hogy…  
Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is! Bocsáss 
meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem má-
soknak is. Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi 
fényekkel ékesített utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, 
hogy mit milyen hitelből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az 
ünnepünk. Uram, add, hogy ne higgyük el, hogy plazmatévéktől, fals ze-
néket kiabáló télapóktól, és 0 százalékos THM-től leszünk boldogabbak!
Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk a dió és alma örömé-
ből egy kicsit! Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink 
álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, 
ha úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, 
és ne szégyelljük, hogy nemcsak törtető, sikerorientált, manipulált gép-
lények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kap-
nak elég sebet földi pályafutásuk során. Uram, add, hogy meg tudjunk 
gyógyulni bajainkból! Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel 
kapaszkodni, és mikor kell elengedni. Add, hogy ha elengedtünk valamit, 
ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát - ember módon, emberi-
en. Szabadíts meg minket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeskedés-
től, acsarkodástól! Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban!
Add, hogy legyen kedvünk gyertyafényben egy tiszta papírlapra tollból 
tintát maszatolni, csak úgy, a saját örömünkre. Add, hogy mosolyogjunk 
a csend hallatán, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket. Add, 
hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést: köszönöm, Istenem!   
Bocsásd meg a vétkeinket, és add, hogy magunknak is megbocsássuk 
tévedéseinket.
Adj békét, mindnyájunknak, Uram! 

Adventi programok:
Szeretettel hívok és várok mindenkit a Jézus Szíve-templomba adventet 
megelőző illetve adventi és karácsonyi koncertjeinkre:
November 21. vasárnap 17.00 óra

László Attila adventet váró koncertje. László Attila a csillag születik 
harmadik szériájának győztese, erdélyi magyar énekes.

November 28. vasárnap 16.00 óra
Mennynek Királynéja – Navratil Andrea Liszt díjas énekművész és 
Mali Katalin orgonaművész hangversenye.

December 5. vasárnap 16.00 óra
A Magyar Örök-
ség, Junior Prima 
és Prima díjjal ki-
tüntetett Angelica 
Leánykar ad-
venti-karácsonyi 
koncertje Gráf 
Zsuzsanna Liszt, 
Bartók- Pásztory 
díjas, Magyaror-
szág érdemes művésze, Kőszeg város díszpolgárának vezényletével. 

December 11. szombat 19.00 óra
Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas, magyar ope-
raénekes, érdemes művész adventi és kará-
csonyt váró koncertje.

December 19. vasárnap 18.00 óra 
Concordia-Barátság Énekegyesület és az 
oladi Szentháromság kórus karácsonyt váró 
koncertje Szilágyi Miklós karnagy vezényletével.

A belépés mindenki számára ingyenes, adományokat a templom javára 
a kihelyezett perselybe köszönettel elfogadunk!

Dr. Perger Gyula
plébános, püspöki referens, igazgató

szág érdemes művésze, Kőszeg város díszpolgárának vezényletével. 

Hagyd a ragasztót a boltba!
Hozd el a feladatot a Plasztik laborba ! 
Sérült, törött hőre lágyuló műanyag használati tárgyaid ... sőt, járműved, vagy pl. értékes háztartási géped 
pótolhatatlan műanyag alkatrészét – biztonságos hegeszthetőség esetén – extra rövid határidővel megjavítom.

Hétvégén is hívhatsz!! 06307160715 !!!
Kőszegen a volt cicifix gyárban – bejárat a Cáki út felől. Több mint 20000 referencia, 25 éves szakmai tapasz-
talat!  Hiteles anyagismeret. 

Az eredményesen hegeszthető 30 féle műanyaggal „baráti viszonyban” állok. Nincs lehetetlen! HÍVJ MOST! 
Találunk kompromisszumot!
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Programajánló
November 16.  17.00 KÖSZHÁZ Hagyományos gyümölcsfajtáink-

ban rejlő lehetőségek – előadás
November 17.  10.00-12.00 és 13.00-18.00 között KÖSZHÁZ Vá-

rosi VÉRADÁS
November 18.  19.00 Jurisics vár lovagterem – Kőszegi Várszínház: 

Anne Frank, a Múzs- Art Színházi és Művészeti Mű-
hely Egyesület előadása

November 19 – december 23. 10.00-18.00 Advent a Natúrpark-
ban ...ahogy mi szeretjük Kőszeg, Táblaház u. 11.

November 20.  18.00 Jurisics vár lovagterem – Novemberi Meren-
gés Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara kon-
certje

November 23.  19.00 Jurisics vár lovagterem – Kőszegi Várszínház: 
23 perc – színházi előadás FSZ: Járó Zsuzsa

November 24.  10.00 KÖSZHÁZ Hordozó Klub
November 26.  Jurisics vár lovagterem – Kőszegi Evengélikus Kö-

zépiskola szalagavatója
November 27.  18.00 KÖSZHÁZ – Cirákulum klubkoncert
November 28.  KÖSZHÁZ Bütykölde 
December 2.  17.00 Arany pillanatok – kiállítás az Aranycsa-

patról
December 5.  16.30 Mindenki Mikulása
December 11.  Jurisics vár lovagterem – Kőszegi Vonósok kon-

certje
December 12.  Bütykölde
December 14.  Jurisics vár lovagterem – 10.00 és 13.30 Kvirtek és 

Kvartok Soltis Színház

Kőszegi polgárok
Rövidesen megjelenik egy új 
könyv a városról, Kőszegi pol-
gárok címmel  Mátay Mónika 
szerkesztésében. A kötet a 
Beszélő Házak projekt kö-
vetkező darabja, a Kőszegi 
történetek (2019) folytatása. 
A kreatív város fogalmának a 
jövő alakítása mellett integ-
ráns része a múlt értelmezése, 
feldolgozása is. A Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézetének ku-
tatócsoportja, Bokányi Péter, 
Mátay Mónika, Mizsei Zoltán, 
Söptei Imre és Trádler Henri-
etta új eredményeiket mutat-
ják be a hamarosan megje-
lenő könyvben. Olvashatnak 
az érdeklődők Kiss János altábornagyról, a magyarországi ellenállás 
mártírjáról, a Szabadváry szappangyáros dinasztia kiemelkedő tagjáról, 
Szabadváry Ferencről, és a Kőszeghez szintén kötődő, múzeumalapító gróf 
Széchényi Ferencről, a legnagyobb magyar édesapjáról. A feldolgozott 
életutak többek puszta egyedi történeteknél, azt mutatjuk be, hogyan vol-
tak a városban élt polgárok a kőszegi világ aktív formálói.

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 hetente 
háromszor: pénteken 17.00-18.00, szombaton 8.30-9.30, vasárnap 
8.30-9.30 (info: +36 30 578 8909).
Ha a járványhelyzet érdemben nem változik, akkor minden hétvégén 
látogatható lesz a kőszegi Jégpálya. Minden szombaton és vasárnap 
15.30-18.00 között várják a korcsolyázás kedvelőit. Az üzemeltető 
kedvezményes belépési feltételeket biztosít az első két napon. További in-
formációk: a pálya Facebook oldalán.

A Városi Múzeum és
Könyvtár hírei
November 8-tól a múzeumi kiállítóhelyeken és a könyvtár területén a lá-
togatók kötelesek maszkot viselni. 
November 23–án, kedden 17 órakor kerül sor a könyvtárban A min-
denség ernyőjére kivetítve címmel, Hatvanéves az Iskola a határon 
alcímmel megjelent könyv bemutatójára. A kötetet szerkesztő Horváth 
Kornélia egyetemi tanárral és Osztroluczky Sarolta egyetemi adjunktussal 
Fűzfa Balázs egyetemi docens és Sárközi Balázs doktorandusz beszélget.
ELMARAD a Baba-mama játszóház november 24-ei alkalma! 
December 2-án, csütörtökön Mikulásváró foglalkozásra várjuk a gye-
rekeket a múzeumban.
A vírushelyzet függvényében a programváltozás jogát fenntartjuk.

Kőszegi polgárok Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Pajor Istvánné Guttmann Magdol-
nát (92 éves), Zsoldos Zoltánné 
Sziveli Líviát (96 éves), Jámbor Jó-
zsefné Zax Irmát (90 éves), Csenár 
Márton Ferencné Horváth Ilonát 

(90 éves), Nagy Sándorné Waltner 
Erzsébetet (90 éves),  Tájmel Bé-
láné Küplen Irént (95 éves), Su-
rányi Imréné Fatalin Erzsébetet 
(96 éves), Kónya Ferencné Gáspár 
Annát (97 éves) és Liszt Józsefné 
Hersics Jolánt (92 éves). 
A városvezető személyesen kö-
szöntötte Doma Gézáné Varga 
Elvirát és Lórántfy Imréné Kiss 
Máriát 90. születésnapjukon.

A KŐSZEGI GYALOGLÓ KLUB a téli hónapokban 
szerdánként 15.00 órakor indul a Tourinform Iroda 
elől (Fő tér 2.) városi sétára. Mindenkit várnak!
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Boksz
Hámori Ádám a VB-n
Október 25-én kezdődött a felnőtt Ökölvívó VB Belgrádban (Szerbia). Ma-
gyar színekben szorítóba lépett Hámori Ádám is. A többszörös Magyar Baj-
nok, Főiskolai Világbajnok hosszú kihagyás után kitartó és kemény mun-
kával készült fel a világbajnokságra. Lefogyasztott cirkálósúlyba (86 kg). 
Felkészülése azt ígérte, hogy az új súlyban is erős, dinamikus bokszra lesz 
képes. 27-én lépett szorítóba. A másik sarokban a négy év után visszatérő, 
török Burak Aksin várta. Hámori kihasználta magassági fölényét, irányí-
totta az első menetet, de így is csak egy pontozó adta neki a menetet. A 
mérkőzés ugyanígy folytatódott. A kőszegi öklöző hiába zárta ki ellenfelét, 
a pontozók a töröknek adták a mérkőzést. A magyar csapat eredményte-
lenül óvta meg a mérkőzés eredményét. Varsányi Áron edző reméli, hogy a 
csalódás csak még keményebb munkára ösztökéli versenyzőjét.

Buza testvérek az ifi EB-n

A montenegrói Budva adott otthont az Ökölvívó Ifjúsági Európa bajnok-
ságnak. A magyar csapatnak ebben a korosztályban is voltak kőszegi tag-
jai. Buza Rómeó 67 kg-ban, Buza Rafael 63,5 kg-ban lépett szorítóba. 
Buza Rómeó horvát ellenfelet kapott: Leon Buzik magas, technikás ököl-
vívó volt. A két öklöző kiélezett küzdelmet vívott. Egyik fiú győzelme sem 
lett volna érdemtelen vagy meglepő. A pontozók osztott pontozással a 
horvát ökölvívónak ítélték a győzelmet. Buza Rafaelt a kellemetlen stílusú 
albán Rucaj Fajton nem tudta megállítani. Számolni is kellett az ellenfélre. 
Egyértelmű volt Buza győzelme. A következő körben Stefan Vozneacovschi 
(moldáv) ellen bizonytalanul kezdett, de a második menettől ő volt a jobb. 
Sajnos a pontozóknál nem. Ők a moldávot juttatták tovább. A magyar 
csapat óvását itt sem fogadták el. 

Hökkön Balázs Horvátországban
Hökkön Balázs (57 kg) az egri edzőtábor után, a serdülő válogatott tag-
jaként Horvátországban, a Zagreb Open nemzetközi tornán versenyzett. 
Súlycsoportjában a harmadik helyen végzett.

Egerben az Alpokalja versenyzői
Horváth Dzsenifer, Budai Flóra és Lakotár Hanna nevezett a IV. Eger Kupa 
ökölvívó versenyre. Horváth Dzsenifer egy korcsoporttal idősebb ellenféllel 
bokszolt. Sikerrel vívta meg a csatát. Budai Flóra szoros mérkőzésen vere-
séget szenvedett.  Lakotár Hanna ellenfél nélkül maradt. Edzőmérkőzéssel 
kárpótolta magát.
Az ökölvívóknál nem ritka, hogy a felkészülés egyhangúságát úgynevezett 
edzésnapokkal szakítják meg, ahol a versenyzők számot adhatnak tudá-
sukról. Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány versenyzői közül öten – Horváth 
Dzsenifer, Budai Flóra, Kovács Bence, Pap Erik, Horváth Benedek, Sallay 
Tamás – Sopronban szerepeltek. Az Alpokalja edzőtermében november 
6-án magyar klubok és eisenstadti partnerük versenyzői vendégeskedtek.
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RT

Labdarúgás: A tabella alulnézetben
Jelentősen elmaradt a kőszegiek szereplése a szezon elején tervezettől. A 
legutóbbi öt fordulóban egyszer sem sikerült győzni, a döntetlenek vállal-
hatók ugyan, de előre lépni csak győzelmekkel lehetne. A középmezőny 
ugyan sűrű, de most az is rendkívül távolinak tűnik. Szentgotthárd ellen 
csak az 56. percben esett az első gól. A kőszegiek szerezték, de a vendégek 
két perc múlva egyenlítettek, s a végére biztossá tették a sikert. Körmen-
den is kőszegi vezetés után húzott el a házigazda, de a hajrában sikerült 
egyenlíteni. A csapat tartását dicséri, hogy a mérkőzés lefújásáig sem ad-
ják fel. Fehér Dániel lassan a ráadásgólok mesterévé válik: Vasvár és Cell-
dömölk ellen is a hosszabbításban mentette döntetlenre a meccset. Bükön 
sajnos az ellenfél korai góljára nem sikerült válaszolni. Az őszi sorozatból 
két forduló van hátra. Jó lenne, ha sikerülne egy kicsit kozmetikázni az 
eredményen. Nem lesz könnyű: az egyházasrádóci a mostani helyzetben 
igazi hatpontos meccs idegenben. A szezonzárón a nyolcpontos KLFC-t 25 
ponttal megelőző, listavezető Király SZE lesz az ellenfél.

Jegyzőkönyv: 9. forduló: Kőszegi LFC-Szentgotthárdi VSE 1:3 (0:0) 
gól: Réti Milán, 10. forduló: Körmendi FC-Kőszegi LFC 3:3 (2:1) gólok: 
Buti (öngól) Kovács, Réti Milán, 11 forduló: Kőszegi LFC-Vasvári VSE 
1:1 (0:1) Fehér Dániel, Büki TK-Kőszegi LFC 1:0 (1:0).

xxx
Lent és fent: A Kőszegfalva két vereséggel kezdte az utolsó időszakot. A 
bői 2:6 különösen fájó. A kudarcokon sikerült túltenniük magukat. Kő-
szegszerdahely és Gyöngyösfalu ellen egyaránt sokgólos, nagy különbségű 
győzelmet arattak. Balogunyom ellen háromgólos előnyt is elvesztegettek, 
de a végén így is a maguk javára döntötték el a mérkőzést. Ifjú Földesi 
János háromszor is duplázott.

Eredmény: 9. forduló: Rábahidvégi KSK-Kőszegfalvi SE 2:1  (1:1), 
gól: Goda (öngól), 10. forduló: Répcevölgye SK Bő-Kőszegfal-
vi SE 6:2 (1:0), gólok: Slankovits (2), 11. forduló: Kőszegfalvi SE-
Kőszegszerdahelyi SE 6:0 (4:0), gólok Földesi (2), Mihácsi, Pongrácz 
Dániel, Slankovits, Nagy, 12. forduló: Gyöngyösfalui SE-Kőszegfalvi SE 
1:5 (1:4), gólok: Pongrácz Zsolt (2), Földesi (2), Schwarz, 13. forduló: 
Kőszegfalvi SE-Balogunyom SE 6:4 (4:3), gólok: Földesi (2), Pongrácz 
Dániel, Karacs, Slankovits, Mihácsi. 

Kosárlabda: Újra pattog a labda
Újra pattog a labda a megyei kosárlabda bajnokságban (Szombathely Vá-
ros és Városkörnyék bajnoksága). A 2019-20-as bajnokságban, a város 
sporttörténetében először kerülhetett volna sor olyan bajnoki mérkőzés-
re, ahol két kőszegi csapat küzd meg egymással. A járvány közbeszólt. A 
Kőszegi SE-Pannónia SZSE mérkőzés előtt felfüggesztették, majd később 
berekesztették a bajnokságot. A 2020-21-es bajnokság megszervezésére 
történt próbálkozás, de a csapatok többsége az iskolai csarnokok zárlata 
miatt pálya nélkül maradt, és a csapatok a vírushelyzet miatt is bizonytala-
nok voltak az indulási szándékukban. A számos kérdőjel miatt végül a teljes 
bajnoki évad elmaradt. Ezért nagy öröm, hogy elkezdődtek a 2021-22-es 
megyei bajnokság mérkőzései. A pandémia eltérő mértékben a csapatok 
felkészülésére és a csapatok összetételére is hatással volt. A rajtvonalra tíz 
csapat „sorakozott fel”, a KSE 30. szezonját kezdi, a Pannónia viszont nem 
nevezett, így a kőszegi derbire bizonytalan ideig újra várni kell. A KSE a 
9700.hu csapata ellen, hazai pályán kezdte a sorozatot. Nehezen lendültek 
játékba, érződött a meccshiány a több volt NB I-es játékossal felálló szom-
bathelyiek ellen. Így félidőre eldőlt a mérkőzés. Dicsérendő, hogy a kősze-
giek a  nagy különbség ellenére is becsülettel küzdöttek. Az utolsó negyedet 
meg is nyerték. Horváth Roland és Nyilicska Csaba 10 pont fölé jutott.

Eredmények: 1. forduló Kőszegi SE-9700.hu 39:73 (6:24, 5:15, 
13:20, 15:14).
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Veterán birkózó siker
K ő s z e g i 
résztvevő-
je is volt a 
Loutrakiban 
r e n d e z e t t 
V e t e r á n 
B i r k ó z ó 
V i l á g b a j -
nokságnak. 
Timár Imre 
az 56 évnél 
i dősebbek 
között a 78 
kg-os súly-

csoportban mindkét fogásnemben szőnyegre lé-
pett. Szabadfogásban felállhatott a világbajnoki 
dobogó harmadik fokára. Csoportjából iráni és 
amerikai birkózót legyőzve jutott az elődöntő-
be. Grúz ellenfele megakadályozta a döntőbe 
jutást. Bronzéremmel vigasztalódott Timár Imre: 
a bronzcsatában technikai tussal győzte le ame-
rikai riválisát. Kötöttfogásban orosz ellenfelet 
legyőzve jutott tovább a döntőtől a későbbi 
bajnoki címet elérő fehérorosz sportoló ütötte 
el nagy csatában. A bronzmérkőzést, vitatható 
bírói ítélettel veszítette el 8:12-re iráni ellenfe-
lével szemben, s ért el ötödik helyezést. 
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Kiemelkedő teljesítmények
Három kiemelkedő sportteljesítményt ismert el 
dicsérő oklevéllel Básthy Béla Kőszeg polgár-
mestere. Hámori Luca a 22 év alattiak ökölvívó 
Európa Bajnokságá n szerzett bronzérmével, Iker 
Natália az Ifjúsági Atlétika Magyar Bajnokságon 
2000 méteres akadályfutásban elért bajnoki 
címével, Hóbor Zalán junior triatlon EB szerep-
lésével és a magyar triatlon mix-váltó tagjaként 
elért ifjúsági Európa bajnoki címével érdemelte 
ki az elismerést.

Diáksport
Triatlon: Hóbor Zalán Európa Bajnok
Hóbor Zalán a magyar válogatott mix-váltó 
tagjaként Európa Bajnok lett az ifjúsági Európa 
Bajnokságon. Az egyéni verseny előfutamából 
magabiztosan jutott a döntőbe, ahol 11. he-
lyezést ért el. Ő lett a második legjobb magyar 
versenyző, így indulhatott a válogatott vegyes 
váltóban. A csapat elsőként ért célba, így Zalán 
nyakába bajnoki aranyérem került.

Hóbor Zalán eredményei: Előfutam: 4. hely 38:33 
(500 úszás 6:19, 13,4 km kerékpár 19:32, 3,4 
km futás 11:56). Döntő: 11. hely 28:04 (300 
m úszás 3:54, 8,3 km kerékpár 12:34, 3,4 km 
futás 10:52), Csapatverseny: 1. Magyarország 
1:26:19(Hóbor Zalán: 20:14 (300 m úszás 4:08, 
6,67 km kerékpár 9:34, 1,8 km futás 5:48)

Ügyességi csapatbajnokság OB
Rossz előjelekkel készülődött a Jurisich gimná-

zium 4x800 méteres leány váltója az atlétikai 
Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság Di-
ákolimpia országos döntőjére. Betegség miatt 
változott a csapatfelállás. A kecskeméti döntőn 
(10.13.) a hűvös, kedvezőtlen idő ellenére is si-
került megfutniuk a megyei versenyen elért idő-
eredményt, s az erős mezőnyben – a meghívási 
sorrenddel megegyező – 11. helyezést értek el.

Eredmény 4x800 m váltó 11. hely 10:42,20 
perc (A csapat tagjai: Hajas Martina, Róka Bora, 
Medvegy Nóra, Iker Natália).

Tóth Ábel diákolimpiai bajnok
Abonyban ren-
dezték (október 
8.) a Birkózó 
D i á k o l i m p i a 
Diák II. korosz-
tály országos 
döntőjét. Tóth 
Ábel (50 kg) 
három győztes 
m é r k ő z é s s e l 
bajnoki címet 
szerzett. A lá-

nyok országos döntőjének Kiskunfélegyháza 
adott otthont (október 23.). A serdülők között 
Rába Noémi (50 kg, 3 győzelem, 1 vereség) 
ezüstérmet, Puskás Lili (54 kg, 2 győzelem, 2 
vereség) ötödik helyezést ért el. Diák I-es kor-
csoportban Pusztai Bianka (46 kg, 1 győzelem, 
1 vereség) a dobogó harmadik fokára állhatott.

Megyei Mezeifutó Diákolimpia
Az előző két tanévben a járvány meggátolta 
a mezeifutó diákolimpiák megrendezését. A 
2021-22-es tanévben is sok bizonytalanság 
a versenyek megrendezhetőségével. Az előző 
tanév végén volt egy rövidebb szakasz, amikor 
tudtak ugyan versenyeket rendezni, de a felme-
nő rendszerű diákolimpiára ez az idő már nem 
volt elég. Ezért a mezeifutás megyei versenyeit 
előre hozták az őszi időszakra. Szombathelyen a 
Sportligetben 436 célba érkezőt regisztráltak az 
öt korcsoport versenyein. Kőszeget az Árpád-há-
zi iskola, a Balog iskola és a Jurisich gimnázium 
képviselte. A gimisek mérlege 5 arany, 1 ezüst 
és 4 bronzérem. A Balog iskola 2 arany, 3 ezüst 
és 2 bronzérmet gyűjtött. Az Árpád-házi iskola 9 
érmet (3 ezüstöt és 6 bronzot) tett a zsákba. Az 
versenyek első négy egyéni helyezettje és első 
két csapata szerzett jogot a tavaszi országos 
megmérettetésre.

Eredmények (egyéni 1-4. helyezettek, csapat 1-3. 
helyezettek) Egyéni: lányok III. kcs. 2000 m 1. 
Szabó Tamara/BA 8:18, 3. Hóbor Enikő/ÁH 8:22, 
4. Gérnyi Zoé/BA 8:38, V. kcs. 3000 m 1. Iker Natá-
lia/JMG 11:21, 3. Bozsó Fanni/JMG 12:32, VI. kcs. 
3000 m 1. Medvegy Nóra/JMG 12:10, 2. Horváth 
Zoé/JMG 12:23, 3. Hajas Martina/JMG 13:24. 
fiúk II. kcs. 2000 m 1. Pénzes Dávid/BA 8:11, 3. 
Róth Ármin/BA 8:15,  III. kcs 2500 m 4. Gurisatti 
Péter/ÁH 15:41, IV. kcs. 2500 m 2. Hóbor Álmos/
ÁH 15:41, V. kcs. 4500 m 1. Medvegy András/JMG 
16:21, 3. Laki Barnabás/ÁH 16:45, VI. kcs. 5000 
m 3. Pillisz Ákos/JMG 19:00.  Csapat: lányok 
II.kcs 2. Balog 46 helyezési szám, 3. Árpád-házi 
64 hsz. III. kcs. 1. Balog 19 hsz., 2. Árpád-házi 33 
hsz., V. kcs. 1. Jurisich 20 hsz., VI. kcs, 1. Jurisich 11 
hsz. fiúk II. kcs. 2. Árpád-házi 46 hsz., 3. Balog 47 
hsz., III. kcs. 3. Balog 54 hsz., IV. kcs. 2. Balog 45 
hsz., 3. Árpád-házi 63 hsz., V. kcs. 3. árpád-házi 61 
hsz., VI. kcs. 3. Jurisich 51 hsz.

Asztalitenisz Diákolimpia
Bükön rendezték (október 14.) a megyei Asz-
talitenisz Diákolimpia bajnokságot. Kiss Dávid 
Boldizsár a Balog iskolából első helyen végzett 
a „B” kategória” (nem igazoltak) III-IV. összevont 
korcsoportjában. Az iskola fiú csapata ugyanebben 
a korcsoportban 5. helyen zárt. A középiskolások-
nál (V-VI. összevont korcsoport) „A” kategóriában 
(igazoltak) Oravecz Diána bajnoki címet szerzett a 
lányok között, Papp Zsigmond a fiúknál ezüstér-
mes lett. Mindketten a Jurisich gimnázium diákjai.

Sikeres Bersek Kupa

Közel félszázan indultak a Bersek iskola hagyo-
mányos „Bersek Kupa” asztalitenisz versenyén. 
A rendezvényt a megyei asztalitenisz szövetség 
támogatta. A rendezvény sikerét a fiatalok jó 
hangulata, öröme nagyban segítette.

Eredmények: II. kcs. leányok 1. Kovács Patrícia/
BE, 2. Rádi Zselyke/BA, 3. Szilágyi Szófia/BE és 
Rádi Borostyán/BA, fiúk Csánits Máté/BA, 2. Du-
dás Noel/BA, 3. Karácsony Sámuel/BA és Schatzl 
Bálint/BA. III. kcs. leányok 1.Boczán Lili/BA, 2. 
Szabadfi Mirtill/BA, 3. Szijj Bianka/BA, fiúk 1. 
Alasz Marcell/BE, 2. Horváth Bendegúz/BA, 3. 
Zsoldos Szebasztián/BE és Nagy Adrián/DrNA. IV. 
kcs. leányok 1. Polyák Mercédesz/BA, 2. Bokor 
Gréta/BA, 3. Preiner Kiara/BE, fiúk 1. Kiss Dá-
vid Boldizsár/BA, 2. Fogarasi-Horváth Mór/ÁH, 3. 
Bauer Marcell/ÁH és Gyarmati Bence/BA.

Csótó futás Szombathelyen
A Balog iskola 41 fővel vett részt Szombathe-
lyen a hagyományos Csótó-szigetfutáson. Nagy 
létszámú, színvonalas futamokban hatan do-
bogóra állhattak:  első lett Koltay Eliza, Pápai 
Nerina, második Gérnyi Zoé, harmadik Horváth 
Amira, Pongrácz Marcell és Horváth Tihamér.

Sikeres Bersek Kupa



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX IV.ÉVFOLYAM, 11 . SZÁM   2021 . NOVEMBER  15 .

32

M
O

ZAIK


