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ELTŰNTEK A FAKARÓK
Kalotaszegi, Szászcsávási, Szilágysági népvi-
seletbe öltözve (fotó) táncoltak a Hajnalcsillag 
együttes táncosai az Országzászlónál június 
3-án, a 11 órás kőszegi harangszóra a Trianoni 
diktátum évfordulóját, a Nemzeti Összetarto-
zás Napját megelőző napon. A jellegzetes há-
romszög alakú talapzaton a felirat mindenkor 
figyelmeztet: „Hazádnak rendületlenül légy 
híve, oh magyar!”. A Himnusz eléneklése után 

Mesterházy Balázs lelkész a „tegnapután”-ról 
beszélt, idézte Apponyi Albert szavait a béke-
tárgyalásról, az „elfogadhatatlan békefelté-
telekről”. Elmondta a kérdésre akkor adott 
választ: „helyes-e öngyilkosnak lennie, ne-
hogy megöljék”.
A Diktátum évfordulóján a lelkész így fogal-
mazott: „Arra hívom 2022-ben a kőszegi 
emlékezőket, hogy lássuk meg azt, milyen 
üzenete lehet számunkra a mai (ill. egé-
szen pontosan a holnapi) napnak.” Majd így 

folytatta: „elmondjuk erdélyi, kárpátaljai, fel-
vidéki, őrvidéki és délvidéki testvéreinknek, 
hogy eggyek vagyunk, és minden emberi 
kapcsolatunkban szeretnénk hangsúlyozni 
a részekre szakítottság ellenére a nemzeti 
összetartozást”.
Hogy ez így legyen a jövőben is, déltájban 
a diákok helyezték el az első koszorút „ott 
fenn a hegyen”, a Trianoni kereszt hármas 
halmán. Másnap, június 4-én, az évfordu-
ló napján 16.32 órakor állt ott egy csapat a 

Kőszegi Polgári Kaszinó szervezésében. 
Ott, ahonnét látni lehet a régi Magyar-
ország területét. A Székelyföldről szár-
mazó Csiki István történész a stációk 
mellett, a keresztutat megjárva társaival 
oda érkezett, és arról beszélt, hogy a 
kereszt jelképezi az 1920-ban keresztre 
feszített magyar nemzetet. Idézte a Ma-
gyar Hiszekegy első versszakát: „Hiszek 
egy Istenben, hiszek egy hazában, / 
Hiszek egy isteni örök igazságban,/ 
Hiszek Magyarország feltámadá-
sában”. Az elszakított Felvidéken élt 
Papp-Váry Elemérné fogalmazta meg 
ezeket az érzelmeket. Dr. Székely László 
kőszegi apátplébános rokona, dr. Kósa 
Csabáné Székely Orsolya (fotó) naponta 
felmegy a lövedékkel sebzett kereszt-
hez, elmondja a Magyar Hiszekegy fenti 
sorait. Június 4-én minden sorát felol-
vasta a jelenlévőknek.
A Béke és barátság feliratot tartalmaz-
za az Okmányostól hatszáz méterre 
lévő, trianoni határon felállított Saint-
Germain kereszt, amit Rattersdorf emelt 
1997-ben. Az ott lévő tábla 2020 jú-
niusában még hirdette, hogy 75 éve 
Ausztriához tartoznak. A megelőző hó-
napokban még ott volt egy papiros is 
a felirattal: ezer évig Magyarországhoz. 
2022. május 28-án a 75 évet hirdető 
tábla nem volt a kereszten. Kőszeg ha-
tárából gyorsan eltűntek azok a fakarók 
is, amit 1920-ban a határmegállapító 
bizottság javaslatára raktak ki. Tény, 
hogy 1921. augusztus 30-án a Bálház 
kertjében tartott gyűlésen elhangzott 
lelkesítő beszédek után 33 fő kőszegi 
csatlakozott a Rongyos Gárdához, és el-
indultak az ezeréves határ védelmére.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

ELMONDJUK, HOGY EGGYEK VAGYUNK
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

 Szakorvosi látásvizsgálat és
szaktanácsadás!

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

OAKLEY szemüvegkeretek és
napszemüvegek széles választékban!

 KÉKFÉNY szűrős- UV szűrős-,
FÉNYRE sötétedő- és 

DIOPTRIÁS Napszemüveglencsék 30%,
MULTIFOKÁLIS szemüveglencse

akár 50% kedvezménnyel!
Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: július 6. 

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: június 15.
DR. NAGY EDINA aljegyző: június 22., július 13.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart. 
KISS ZOLTÁN MIKSA önkormányzati képviselő
június 13-án (hétfőn) 18.00 – 19.00 óra között

fogadóórát tart a saját üzlethelyiségében (Kőszeg, Rákóczi út 15.).
A polgármesteri fogadónapra előzetes bejelentkezés szükséges 

(94/562-511 vagy titkarsag@koszeg.hu).
A tisztségviselők és a képviselő szeretettel várják

a választópolgárokat a fogadóórákra.

Megjelenés 
Kedves Olvasók! A következő 
lapszám július 11-én jelenik 
meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 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.

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

Hulladékszállítás napjai 
Szelektív gyűjtés: JÚLIUS
Július 4. (1. körzet) – Július 5. (2. körzet)  – Július 6. (3. körzet) – Július 
7. (4. körzet)

Zöldhulladék gyűjtés: JÚNIUS – JÚLIUS
Július 1. péntek (1. körzet) – Július 8. péntek (2. körzet) –  Június 17., 
július 15. péntek (3. körzet) –  Június 24., július 22. péntek (4. körzet)
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A víz szalad
Az OMSZ június 2-i „Száraz, kissé 
hűvös tavasz” című elemzéséből 
megtudhattuk, hogy idén tavasszal 
Kőszegen hullott az országban a 
legtöbb csapadék, több, mint 190 
mm, és az egy napon mért legna-
gyobb mennyiség is Kőszegen esett 
49,9 mm (05.24.). Az esős időjárás 
június első hetében is folytatódott. 
A gyorsan és bőségesen érkező csa-
padék megtalálta útját a hegyolda-
lon a város felé, és rámutatott közös 
feladatunkra: városunkat, közösségi 
és magánvagyonunkat meg kell vé-
denünk a víz pusztító erejétől.
Ismét beigazolódott, hogy a város 
feladatai között kiemelt feladatként 
szükséges kezelni a csapadékvíz 
elvezetését. A korábbi évek fej-
lesztései, mint a Király-völgyi árok 
alsó szakaszán kialakított árapasztó 
küszöbök, a Bersek utcában épült 
vápa, vagy a Bajcsy-Zsilinszky és 
Auguszt János utcai csatornaszaka-
szok kiváltása, a Meszes-völgyben 
és a Kálvária utcában végrehajtott 
fejlesztések, a beépített hordalékfo-
gó rácsok hozzájárultak ahhoz, hogy 

a csapadékvíz a városon a korábbi 
éveknél kevesebb problémát okoz-
va vonuljon át. Hasznos vízterelő-
nek bizonyultak az elmúlt években 
felújított útburkolatok, útszegélyek, 
árkok és persze víznyelők is.
Jól látható azonban, hogy ezen a 
területen továbbra is bőven van 
és lesz feladatunk. Jelenleg kül- és 
belterületen a város nyolc különbö-
ző pontján zajlanak a vízelvezetési 
rendszer fejlesztését, rekonstruk-
cióját szolgáló beruházások. 300 
millió forintos uniós pályázati for-
rásból építünk és újítunk fel árko-
kat és csapadékcsatornákat, illetve 
közlekedésre is alkalmas beton víz-
elvezető vápautak épülnek. A mun-
kálatok érintik a Kálvária-stációk, a 
Hideg-völgy alsó szakasza, az Erdő 
utca, Gesztenyefa utca, Hadik And-
rás utca, Csőszház utca, a Puskapor 
utca, illetve Kőszegfalván a Sobak-
árok területét.
Zivatarok idején mindig szóba ke-
rül a hegyen zajló gazdálkodás, az 
erdőművelés jelentősége. A meg-
felelő erdőművelés, a növénybo-
rítás fenntartása jelentősen fékezi 
a hegyről lezúduló csapadékvíz 
mennyiségét és erejét. A városba 

vezető hegyi utak többsége vízjár-
ta völgyekben, vízmosásokban jött 
létre, ahol mindig jelentős vízlefo-
lyás és helyreállítási feladat is volt. 
Őszintén el kell gondolkodnunk 
azon, milyen mértékben növelhet-
te az itt lefolyó víz mennyiségét és 
sebességét a hegyi utak melletti 
területek beépítése, a háztetők, ud-
varok burkolatai? Miközben vannak 
örömteli és követendő példák a tel-
ken belüli elszikkasztásra, öntözési 
célú vízvisszatartásra, nagyon sok 
helyen látunk a telkekre hulló csa-
padékvizet közvetlenül az árkokba, 
vagy az utakra kivezető csöveket is.
A csapadékvizes projektekkel párhu-
zamosan a Gyöngyös utcában és a 
Várkörön zajlik a szennyvízcsatorna 

rekonstrukciója. Szembeötlő, hogy 
nagyobb esőzések idején többszörö-
sére emelkedik a hálózat terhelése a 
tiltott csapadékvíz rákötések miatt, 
és pincéket áraszt el a visszafelé 
áramló szennyvíz. A Vasivíz Zrt-vel 
folyamatosan keressük a szenny-
vízcsatorna rendszer fejlesztésének 
újabb lehetőségeit, és a tiltott rákö-
tések megszüntetése érdekében is 
mindent meg fogunk tenni!
Végül hadd szóljak a Gyöngyös-
meder kotrásáról, melynek elindí-
tásáért a Nyugat-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatósággal együtt lobbizott 
a város. A folyó teljes hosszában 
megvalósuló kotrás helyreállítja 
a Gyöngyös-meder biztonságos 
vízelvezető képességét, a kiemelt 
mederföld pedig betelt hulladékle-
rakónk takarására szolgál.
„A víz szalad, a kő marad, a kő ma-
rad!” Víziközműveink városunk mű-
ködésének olyan hálózatai, amelye-
ken keresztül folyamatosan zajlik a 
természetet tápláló, mindent építő 
és romboló víz körforgása, mozgá-
sa. Együtt kell kihasználnunk építő, 
és megzaboláznunk romboló erejét!

Básthy Béla
polgármester



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV.ÉVFOLYAM, 6 . S ZÁM   2022 . JÚN IUS  13 . 

4

VÁR
O

SH
ÁZA

Látlelet az építkezésekről
Május 4-én látványos munkát 
kezdtek el a Gyöngyös-patak med-
rének tisztításával a Meliorációs 
Kft. dolgozói. Elsőként tisztították a 
Felsőkörút mellett lévő patakoldalt. 
Gépekkel gyorsan elvégezték a 
munkát, csupasz föld lett a partol-
dal, de június elején ott már bokrok 
emelkedtek a magasba.  A marko-
lógépek vezetői profi módon dol-
goznak a meredek partszakaszon. 
Többen nézték végig a fotósoro-
zaton látható műveletet, amikor a 
markoló a kanalával vízbe támasz-
kodva ment bele a mederbe, ha-
ladt ott száz métert, és visszatolta 
magát a híd melletti partra. Május 

2-án a lakossági fórumon a Vízügyi 
Igazgatóság műszaki igazgatóhe-
lyettese elmondta, hogy a Gyön-
gyös-patak több szakasza nagy 
gépekkel nehezen megközelíthető, 
de átgondoltan el tudják végezni 
a munkát. A 4100 méter hosszú 
szakaszról 30-35 ezer köbméter 

földet, hordalékot kell elszállítani, az 
önkormányzat által engedélyezett 
utakon, és a téglagyár mögötti terü-
leten helyezik el. Hasznosítva lesz – 
a műszaki igazgatóhelyettes szavai 
szerint – ha megkezdődik a kőszegi 
hulladéklerakó rekultivációja.
A környezet helyreállítása kérdé-
séről hosszasan számolt be május 
26-án a testületi ülésen Kovács 
István, a Városüzemeltető Kft. igaz-
gatója. A bezárt hulladéklerakó 
gondozása az elmúlt évben 3,6 
millió Ft-ba került. A környezetvé-
delmi hatóság előírta a rekultivá-
ciót, ennek tervdokumentumaiért a 
kft. 5,9 millió Ft-ot fizetett. A mun-

ka elvégzésének 
első ütemére a ha-
táridő lejárt 2021. 
december 31-én. 
Az első hosszabbí-
tásra az engedély 
megérkezett, de a 
forráshiány miatt 
továbbira is szük-
ség lesz. Kovács 
István beszámolója 
szerint a rekulti-
váció elvégzése 
szorosan összefügg 
a Gyöngyös-patak 
medrének tisztí-
tásával, amelynek 
célja Kőszeg árvíz-
védelme.
Ez az építkezés is 
egy fejlesztés, ame-
lyet az elmúlt két 
évben a kőszegiek 

sokan láttak, és tapasztalták annak 
nap mint nap az előnyeit. A város-
ban közlekedve a lakosság gyakran 
odaér egy-egy építkezés helyéhez, 
de vannak olyan fejlesztési pontok, 
irányok, amivel a helyiek majd ké-
sőbb találkoznak. Erről beszélt Ágh 
Péter országgyűlési képviselő a 

mányzati támogatás megérkezése 
előtt, egyik fórumon az út felújítása 
szóba került, akkor többen – a kes-
kenynek vélt szélesség miatt – ott 
egyirányú forgalom kialakításáról 
beszéltek. A tervezők, az előké-
szítők munkája révén megépül a 
kétszer egysávos út. A befejezés 
időpontját biztosan befolyásolja az 
egykori MÁV Gyermekotthonban 
zajló építkezés. Az ott lévő futball-
pálya is rakodó tér lett az elmúlt 
hónapokban. Az úton közlednek 
munkagépek, teherautók, de az 
is tény, hogy az építkezés terüle-
tén készítettek egy kavicsos utat, 
amely csatlakozik az Ólmodi úthoz.
A Felsőkörúton lehet autóval köz-
lekedni, de meg kell gondolni, mi-
kor érdemes. Március 16-tól több 
útépítés is akadályozza a közle-
kedést a bevárosban. Először a 
Gyöngyös utcát zárták le szakaszo-
san, majd május 23-tól a Várkört, 
ott is cserélik a közművezetéket. 
Ha ezt befejezik, kezdődhetnek 
a felszíni munkák. Ugyancsak a 
közművek építését végzik – talán 
a város legrosszabb állapotú utcá-
jában – a Hegyalja úton. A Rómer 
Flóris utcában – Velemi út és az 
Űrhajósok útja közötti szakaszon – 
elkezdődött az útépítés, a szegély-
kövek lerakásával.

KZ

Diktátum évfordulóján, június 4-én 
a Trianoni keresztnél. 
Május 13-án adta át az ország-
gyűlési képviselő és Básthy Béla 
polgármester a lakótelepen felújí-
tott két útszakaszt, parkolót. 
A Velemi és a Faludi utcák között 
147 méter hosszan új aszfaltbur-
kolatot kapott az Írottkő utca. Az 
autósok számára járókövezettel 
borítottak be 22 db parkolót. Kü-
lön előny az is, hogy a garázsokhoz 
vezető utca is új burkolatot kapott. 
Aki arrajár, egy szépen megépített 
környezettel találkozik. Így van ez 
a Rohonci utca 42 – 44. számú 
házak előtt is. Még a hideg idő-
szakban elkezdett felújítás elké-
szült, megtörtént a 38 db parkoló 
újjáépítése, plusz egyet akadály-
mentesen alakítottak ki. Az aszfal-
tozott út hossza 134 méter. A két 
beruházás költsége nettó 76 millió 
Ft, amelynek fedezete a Kormány 
által Kőszeg városnak – utak és 
parkolók építésére – biztosított 
2,8 milliárd Ft-ból származik.
A városban több utcában zajlanak 
építések kezdeti vagy előre hala-
dott állapotban. A Felsőkörúton 
februárban kezdték a munkát, 
június elején a járdák csaknem 
elkészültek, egy szakaszon a patak 
felőli védőkorlátot is megépítették. 
Több évvel a nagy összegű kor-

Ostromnapokra készülnek
A Kőszegi Ostromnapok Egyesület csapata a pünkösdi hétvégén a XV. 
Tatai Patarán vett részt. Ezzel a hagyományőrző programmal a kő-
szegi darabontok, martalócok megkezdték az őszig tartó országjárást. 
A tervek szerint ott lesznek Várpalota, Kapuvár, Sárvár, Szigetvár szí-
nes programjain. Lehet abban bízni, hogy általuk Lengyelországban is 
megismerik a kőszegi hagyományt. Mindezeknek célja a XV. Kőszegi 
Ostromnapokra (augusztus 5–7.) való még jobb felkészülés. Természe-
tesen már az előkészületek nagy erőkkel zajlanak, és várják a baráti 
hagyományőrző csapatok érkezését. A sok-ok önkéntes által szervezett 
program a kőszegiket szolgálja.
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Várkör és egyebek
Május 26-án a képviselő-testü-
leti ülésen Kovács István Kőszegi 
Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
igazgatója számolt be a 2021. évi 
munkájukról. A harmincéves ta-
pasztalata alapján mondta, hogy 
ennyi növényt egy-egy évben még 
soha nem ültettek el, mint az előző 
esztendőkben, és utalt a városban 
megtörtént fejlesztésekre. Az utób-
bi két évben az új vagy felújított 
közterületek jelentős többletfelada-
tot adtak a kft. munkatársainak. A 
Városmajor rehabilitációja vagy a 
Várkör I. ütemben kialakított zöld-
terület 7075 db új növénnyel gya-
rapodott, és 5700 m2 nyírandó 
területtel lett több a munkájuk. Ezt 
növelték 11800 m2-rel a különbö-
ző területeken telepített gyümöl-
csösök. A koronaőrző bunker feletti 
terület, a Szulejmán kilátó, vala-
mint a munkaszolgálatos emlékút 
mindezt megtoldotta további 7000 
m2-rel. Úgy bővült a feladatok szá-
ma – fogalmazta meg az igazgató 
–, hogy a kertészeti csoport létszá-
ma változatlan maradt. 
Terplán Zoltán arról beszélt, hogy 
a csapadékvíz elvezetők, átereszek 
rendszeres tisztítása, a játszóterek 
karbantartásai is jelentős feladato-

kat ad a városüzemeltető munka-
társainak.    
Takácsné Varga Ágnes azt kérte az 
igazgatótól, hogy a munkatársaival 
különös gonddal figyeljenek a fel-
újított, virágokban, növényekben 
gazdag Várkör területére. A fotó en-
nek egy szakaszát mutatja, és való 
igaz, hogy kellemes környezetet ad 
a sétálóknak.
Básthy Béla polgármester a 
városgondokság munkáját elismer-
ve elmondta, hogy a munka haté-
konyságának növelése érdekében 
kértek több ajánlatot utcaseprő 
gép beszerzése érdekében. „Van 
egy kedves mondatom” – fogal-
mazta meg a városvezető: „Épít-
sük együtt Kőszeget!”, majd hoz-
záfűzte, mindez igaz arra is, hogy 
„üzemeltessük együtt Kőszeget”. 
Arra hívta fel a figyelmet, kért min-
denkit, az ingatlanok tulajdonosait, 
hogy ne szakadjon el senki a kerí-
tésen kívüli környezetétől. „Öröm-
teli azt látni”, amikor valaki a 
kötelezettségen kívül végez el kü-
lönböző feladatokat, tevékenykedik 
a még jobb, szebb városért. Az el-
hangzottak szerint sok ilyen történt 
a város útjainak felújítása során.  
„De látunk ezzel ellentétes dolgo-

kat is” – folytatódott a képviselők 
tájékoztatása. Amikor mindenhol 
folyik a víz, a vízelnyelőkről le kell 
húzni növényeket az átfolyás érde-
kében, az nem egy nagy feladat. A 
városgondnokság munkatársainak 
arra nem jut ideje, hogy mindenhol 
és mindig ott legyenek. A polgár-
mester jó példaként említette az 
önkéntes tűzoltókat, munkájukért 
köszönetet mondott. 
Majd a hozzá eljuttatott informáci-

óról beszélt. A jelzés szerint a Vár-
körről egymás után nyolc-tíz cserje 
tűnt el.  „Elég közel van a virág-
piac, de ne gondoljuk azt, hogy 
a kettőt összetévesztették volna. 
Ne a rossz példákon való felhá-
borodás legyen a cél, hanem a 
jó követése. Ez határozza meg 
elsődlegesen a hétköznapokat. 
Mindannyian tudjuk segíteni azt, 
hogy Kőszeg jobb város legyen”.

Kámán Z
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varán – béreltem. Ott mindennel foglalkoztam, 
motorral, sebváltóval, ha kellett fényeztem, és 
erre felfigyeltek a volt autóklubosok. 
– A mostani Autóklub épületét 1986-ban 
kezdték építeni, az előző eldugott helyen volt. 
Látták, hogy mennyi motor, autó van mindig a 
parkolómban. Megkerestek, hogy nem lenne-e 
kedvem újraéleszteni az autóklubos életet Kő-
szegen. Tetszett, hogy egy új műhelyt üzemel-
hetek be, ott fogadhatom a kuncsaftjaimat, és 

van lehetőség arra, hogy ha kell, bővüljön a 
műhely. Minden feltétel adott volt a munkához, 
volt fékpad, futóműállítási lehetőség. Tetszett 
ez a lehetőség, és igent mondtam az ajánlatra. 
Másodmagammal 1987-ben kezdtem ott dol-
gozni, majd fokozatosan jöttek a régiek mellé az 
új kuncsaftok. A műszakira korábban is felkészí-
tettem a járműveket, de Szombathelyre kellett 
elvinni vizsgáztatásra. Léptem egyet, megsze-
reztem a vizsgabiztosi képesítést, attól kezdve 
vizsgáztatott autót adtunk át a tulajdonosnak.  
Az első időszakban hetente kétszer vizsgáztat-
tunk, de nagyobb lett az igény. Bővíteni kellett 
a műhelyt és erre napi lehetőséget kaptak az 
autósok. Aztán volt a zöldkártyás időszak, mely 
a károsanyag kibocsájtást volt hivatott korlátoz-
ni. Ma már a műszaki vizsgával együtt történik 
ez az akció.
– A bővítés 2016-ban történt, 2017-ben nyílt 
meg, mostanra már 35 éve működik ismét az 
Autóklub. A bővítésre a műszaki vizsgák min-
dennapos bevezetése miatt volt szükség.  A régi 
csarnok maradt a vizsgáztató, az új épületben 
végezzük a javításokat.
– Két fővel kezdtünk, majd lett egy adminiszt-
rátorunk és még két szerelő, velem együtt ötfős 
üzem vagyunk. A fiam – ifjabb Bodorkós Béla 

KÁVÉSZÜ
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Kávészünet idősb Bodorkós Béla autószerelővel
 Fiával együtt Szent Kristóf-díjasok a kuncsaftok elégedettsége alapján

A Gyöngyös patak partján az Autóklub 
szerviz szanatóriumra emlékeztet. A kék-
lő Kőszegi hegyek árasztják a nyugalmat, 
ahogy beszélgetőpartnerem is. Egyik szom-
bat délelőtt váltottunk szót idősb Bodorkós 
Bélával, az „Autóklub lelkével”. 2011 óta 
nyugdíjas, de még mindig tevékenyen dol-
gozik az autós szakma rangidős képvise-
lője. Ma hazánkban ő a leghosszabb ideje 
az Autóklub alkalmazottja, aki a Pusztacsó 
melletti Benkeházáról érkezett Kőszegre. 
Szülei házát Szombathelyen bombatalálat 
érte a háború végén és az ottani gazdaság 
gondnoka Kálmán Gyula, a nagybácsi oda-
hívta őket lakni. Csodálatos gyermekkora 
volt a természet ölén, végtelen szabad-
ság a jó levegőn, sok-sok kis társával az 
egykori uradalmi majorban. A gondtalan 
gyermekkor 10 évesen, édesapja halálával 
végérvényesen elmúlt, amikor egy hirtelen 
jött vihartól elszabadult állatokat próbál-
ták visszaterelni a karámba. A hideg, jeges 
esőben bőrig ázott édesapa 37 évet kapott 
a sorstól, elvitte a tüdőgyulladás. Az özve-
gyen maradt édesanya testvére 1965-ben 
Kőszegre hívta őket, hogy segítségükre tud-
jon lenni a gyereknevelésben is. Bodorkós 
Béla az iskolát részben Pusztacsóban és 
Kőszegpatyon járta, a nyolcadik osztályt 
a Balogban végezte. A Műszaki KTSZ-ben 
lett ipari tanuló, az a utószerelő műhelybe 
került, ahol Vörös Feri bácsi lett a mestere. 
– Akkor még kevés autó volt, kerékpárokat és 
kismotorokat hoztak javítani. A falusi nénik, bá-
csik rendszerint kerekeztek a környező falvakból 
a piacra. A bicikliken mindig akadt valami ja-
vítanivaló, és persze azonnal kellett a munkát 
elvégezni. Aztán váltottam a járművek szervíze-
lésére, először következtek a kismotorok, majd 
a nagymotorokhoz osztottak be. Egyre jobban 
láttam azok szakmai előnyét, való igaz, meg-
szerettem azt a munkát. Aztán megjelentek az 
autók, egyre több azokkal a munka. A mesterem 
precíz ember volt. Azt mondta, hogy olyan motor 
nincs, amit nem lehet szóra bírni. Nem engedte 
leszólni a régi, kiszolgált motorokat, autókat, azt 
tartotta, hogy a megrendelőnek ez a legkedve-
sebb járműve, azért akarja megjavíttatni. Ezt 
a mentalitást én is magamévá tettem, sokszor 
hoztak nekem is kosárban egy váltót, vagy mo-
tort, de az volt az öröm, a sikerélmény, amikor 
újra működött. Megtanultam autót fényezni, 
megszereztem a mestervizsgát, kiváltottam a 
másodállást. Egyre több munkám lett, a KTSZ 
meg kezdett leépülni. Váltottam, 1985-től fő-
állásban és magánvállalkozóként dolgoztam. A 
régi Autóklub műhelyét – a volt Gépműhely ud-

– 2004-től dolgozik nálunk. Már gyerekként 
– hál’Istennek – szívta magába a tudást. Sze-
rettünk együtt dolgozni, ismerjük egymás moz-
dulatait. Amikor végzett a Savaria Szakközép-
iskolában, akkor gyakorlaton nálunk volt, arra 
kértem: vegye komolyan a szakmát, mert nyug-
díj után neki szeretném átadni a cég vezetését. A 
főnökeim 2011-ben elengedtek nyugdíjba, azzal 
a kéréssel, hogy dolgozzak továbbra is. Szeretek 
itt lenni, a szakmámat, amit még nem akarok 
abbahagyni.  A váltás időszakában mondtam a 
fiamnak: ha elmegyek nyugdíjba és te viszed to-
vább a műhelyt, akkor szívesen maradok. Azóta 
napi négy órában dolgozom, amely azért nem 
ennyi. A fiam is minden munkához megsze-
rezte a vizsgáját, hozzám képest többet is. Azt 
mondom: szeretek a fiatalokkal együtt dolgozni, 
korábban szándékosan vettem magam mellé 
őket, hogy minél tovább tudják vinni a klubos 
életet. Így került ide Karádi Zsolt, a fiam ifjabb 
Bodorkós Béla, Zsótér Dániel és Ebergényi Dia 
adminisztrátor. Kezdetben a feleségem, Ildi vitte 
az adminisztrációt. Ezért is tudja nekem garan-
tálni azt a megértő családi hátteret, ami nélkül 
nem működne zavartalanul az üzem. Nem egy-
szer előfordul, hogy zárás után is maradni kell, 
mert maradt még elvégzendő feladat. 
– Bár van Sárga Angyal mentőautónk, de hiva-
talosan nem mentünk. Cégen belül ketté vált a 
javítás és a mentés. Persze, munkaidőben mi is 
kimegyünk gyors segítséget nyújtani, de mun-
kaidőn kívül ez nem működik.
– Az autószerelő nem állhat meg a fejlődésben. 
Meg kell ismerni az elektronika csodáit, a számí-
tógépes hibatörlést, diagnosztizálás fortélyait. A 
műszaki vizsgáztatás addig meg sem kezdődhet, 
míg a számítógép kimutatta hibát ki nem javít-
ják, sőt addig nem is lehet folytatni. Autóklu-
bunk elsőként szerezte be az új műszereket, eb-
ben úttörő volt, folyamatosan továbbképzéseken 
veszünk részt. A modern autók megkövetelik a 
szerelőktől, az adminisztrátortól a folyamatos 
megújulást. 
– Hogy kiből lesz jó autószerelő? Az évek során 
ezt is sikerült kitapasztalnom. Figyelem, érdek-
lődés, próbálkozás, gondolkodás, kreativitás, és 
legfőképpen kitartás kell hozzá.    
– Márk nevű unokám most kezdi a tanulmányait 
a Savaria Szakközépiskolában, Szombathelyen. 
Azt kérte tőlem, hogy addig maradjak a műhely-
ben, amíg ő is hazajön, mert ő is itt szeretne 
dolgozni. Örülök, hogy a fiam után az unokám is 
folytatja a szakmát. Így lassan három generációs 
lesz a kőszegi Autóklub, remélhetőleg továbbra 
is az autósok védőszentje – Szent Kristóf – tá-
mogatásával.
    Kiss János



 XXXV.ÉVFOLYAM, 6 . S ZÁM   2022 . JÚN IUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

7

AK
TU

ÁL
IS

Nyáron 80–100 fő dolgozik a felújításon
A június 1-én készült fotó az Árpád-
házi Szent Margit Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium 
dísztermét mutatja kívülről a fel-
újítás jelenlegi fázisában. A nyitott 
falrész mögött volt egykor a szín-
pad. Ez így lesz 2023 júniusától, 
mert akkor fejeződik be az iskola 
épületének a felújítása. A két épület 
között található szabad teret – vas-
gerenda tetőszerkezettel – hozzá-
kapcsolják a díszteremhez, és ott 
egy felül üvegezett aula lesz. Az 
ablakok alatti rész bontásával ala-
kítják ki a díszterem és az aula egy-
ségét. Ennek célja, hogy az intéz-
ményben jelenleg tanuló 564 diák 
elférjen egy teremben a különböző 
ünnepségeken. 
A fotón látható nyitott tér előtt épí-
tenek egy háromszintes épületet, 
amelyet egybe kapcsolnak a régi-
vel. Ehhez a vasbeton alapok már 
elkészültek, június közepén kezdik 
meg a lábazat, illetve a főfalak 

építését. Ennek helyén volt – vizes-
blokk funkcióval rendelkező – egy 
kétszintes, romos, nedves állapot-
ban lévő épület, amit áprilisban le-
bontottak.  Az új háromszintes épü-
letben tantermeket alakítanak ki. 
Mindez csatlakozik a régi épülethez, 
ahol – a pincéből kiinduló – liftet 
építenek. A személyszállító szolgál-
ja az akadálymentes közlekedést. A 
lift melletti épületben alakítják ki 
szintenként a vizesblokkokat. 

„Az iskolai év befejezése után, 
nyáron nagyüzemben történik 
a felújítás. Attól kezdve 80 – 
100 fő dolgozik” – mondta Fitos 
Mihály építésvezető. Szükség is 
lesz a nagy létszámú csapatra, 
mert – bővítéssel parhuzamosan 
– elkezdik a régi épület felújítá-
sát is. Minden vizesblokk új lesz, 
az osztálytermekben kicserélik a 
padozatot több más munka el-
végzése mellett. A régi épület 

minden szintjén a folyosók falaira 
új csempét raknak fel, kiépítik a 
tűzjelző rendszert, tűzgátló kapu-
kat helyeznek el. A nagyüzemben 
történő – régi épületre vonatkozó 
– felújítást szeptemberig befejezik, 
mert kezdődik az új iskolaév. 
Az építkezést a Dreiszker és Társai 
Kft. márciusban kezdte el,  Soltész 
Miklós a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára sajtótájékoztatón 
jelentette be a 633 millió Ft-os 
fejlesztést. Ágh Péter emlékezte-
tett arra, hogy az elmúlt években 
a Jurisich Miklós Gimnáziumban 
is jelentős fejlesztések történtek 
a Kormány támogatásával. Meg-
fogalmazta: „Kőszeg építése to-
vábbra is feladat, és ebben szá-
mítunk mindenkire”. 
Tény, hogy Kőszeg iskolaváros jel-
legét erősíti a Domonkos nővérek 
1994-ben megtörtént visszatérése. 
Azóta óvoda, általános iskola, és 
gimnázium is működik kollégiumi 
ellátással. 

Kámán Z 

Új temető
A június 2-án készült fotó mutatja, 
hogy állnak az új temetőben a ra-
vatalozó falai. Az építkezés márci-
usban kezdődött, és decemberben 
lesz a műszaki átadás. A politiku-
sok március 24-én rakták le az 
alapkövet a fotón látható téglafal-
tól jobbra, három méterre. A jelen-
legi belvárosi temetőre a megtelt 
táblát már régen ki lehetett volna 
tenni. Az új építéséről szóló jó hír 
2020 novemberében érkezett meg 
Ágh Péter országgyűlési képvise-
lő közreműködésével. A Kormány 
800 millió Ft költségvetési össze-

get adott át Kőszeg Város Önkor-
mányzatának az új köztemetőre, 
amely a Lóránt Gyula utcában, a 
Vízmű, illetve a Cákra vezető úttól 
200 méterre, fenn a domboldalon 
épül meg. A fotó mutatja: óriási 
lesz a zárt ravatalozó épülete, és 
ehhez még fedett, illetve nyitott tér 
is csatlakozik. A képen a ravatalozó 
bejárata látszik. Ettől jobbra és bal-
ra lesznek a kiszolgáló helyiségek a 
dolgozók, illetve a gyászolók részé-
re. Az épület mögött még mintegy 
nyolc méter hosszan kiássák a ta-
lajt az épület szintjéig, és ott lesz 
egy fogadó szint elsődlegesen a 
dolgozók számára. A betonozott te-
ret jobbról és balról oszlopok zárják 

le, és ezek teszik lehetővé az oldal-
ról nyitott, fedett tér kialakítását. 
Ebben a beruházásban a bal olda-
lon az oszlop álló részében alakíta-
nak ki 54 db urnahelyet. A tervek-
ben több db-szám szerepel, de azt 
szükség szerint építik meg. Az épü-
let mindkét oldalán lesznek sírhe-
lyek. A temető területe mintegy két 

hektár. Vermes Csaba építésvezető 
tájékoztatása szerint június köze-
pén kezdik meg a tetőzet építését. 
Június 2-án a betonépítményekhez 
szükséges zsaluzás volt a fő feladat. 
Látványos változásokat az arrajáró 
szeptemberben vehet észre.

KZ
(További képek: Fotógaléria) 
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Csapadékos éjszaka
Viharos volt a május sok esővel, 
összesen 117.1 mm csapadék hul-
lott le a Kőszegre vonatkozó idő-
járás jelentés szerint. Esődömping 
volt június első napjaiban is, ötödi-
kéig 50 mm-nél is több eső esett.
Május 24-én Kőszeg északkeleti 
felében 52,5 mm csapadék áz-
tatta a földeket. Ebből a mennyi-
ségből 18 – 21 óra között 52,1 
mm esett le. Azon a keddi napon 
19.00 után egy óra alatt lehullott 
24,5 mm csapadék. Vas megye 
különböző területein hullott a jég 
is. Egy mezőgazdasággal foglalko-
zó személy arról számolt be, hogy 
Kőszegszerdahelyen egy repcés 
területen a gyenge jég kis károkat 
okozott a növényekben. 2018-
ban telepítettek a környékünkre, 
két helyre (Cák és Horvátzsidány) 
jégkármérséklő rendszert. Ezek az 
országos rendszerhez kapcsolódva 
automatikusan lépnek működésbe, 
a kijuttatott, egyébként ártalmatlan 
vegyszer korlátozza a nagyobb jég-
szemcsék kialakítását, így mérsé-

keli, jó esetben megelőzi a jégkárt.
Az eső lehullott május 24-én. 
Básthy Béla polgármester és Ko-
vács István a Városüzemeltető 
igazgatója az esti órákban be-
járták a várost, keresve a csapa-
dékvíz elvezetés kritikus pontjait. 
Egyik ilyen volt a Gyöngyös utca, 
ahol az új csatornák építése miatt 
a köveket kimosta az eső, a mély 
lyukak balesetveszélyt okozhat-
tak volna. Amint az igazgató el-
mondta, a lakóktól kértek lapátot, 
és dolgoztak. Később két, ott élő 
személy is munkához látott. Azon 
az éjszakán több helyen halmozó-
dott fel hordalék, amelyet másnap 
a kft. munkatársai szállítottak el. 
Az igazgató arról beszélt, hogy a 
gyorsan áramló víz leviszi az utcák 
kövezetét, és valahol felhalmoz-
za. Az esőt követő szerdai napon 
a Hermina, Csőszház, Szelestey, 
Szent György, Erdő utcákban és 
a stációk környékén volt szükség 
a víznyelők környékének rendbe 
tételére, a hordalék elszállítására. 

Az önkéntes tűzoltók május 24-
én 19.45 perckor kapták az első 
riasztást Velemből. Az erdőből le-
zúduló nagy mennyiségű csapadék 
nem tudott a vízelvezető árokban 
levonulni a hordalék felhalmozó-
dása miatt. A velemi önkéntesek 
kézi erővel az átereszt kitisztítot-
ták. Horvátzsidány és Peresznye 
települések között a közútra dőlt fa 
elzárta a forgalmat. A víz szivaty-
tyúzásában, a kidőlt fák eltávolítá-
sánál a kőszegi és horvátzsidányi 
tűzoltó egységek 15 fővel, va-
lamint a Kőszegi Járási Írottkő 
Mentőcsoport egysége vett részt. A 
kőszegi önkéntesek aznap éjszaka 
hat pincéből szivattyúzták ki a vi-
zet. A Kálvária utca egyik pincéjé-
ben 25 cm magas volt a víz, ennél 
többet gyűjtött össze az Árpád-
házi iskola pincéje. A Gyöngyös 
utca egyik lakóházának udvarán a 
felgyülemlett víz veszélyeztette az 
épületet. 
Aznap éjszaka önkéntesként állt 
szolgálatba a rendelkezési állo-
mányban lévő Seper András tűzoltó 
ezredes. Kérdésünkre így foglalta 
össze az éjszaka tapasztalatait.  

„Május 24-én az éjszakai órák-
ban az események között az 
esőzés közben végig jártuk a 
város utcáit, főleg a 2009 évben 
történt villámárvíz városba be-
törő víz helyszíneit. Azt tapasz-
taltuk, hogy a Hegyalja utcánál 
kisebb mennyiségű föld és ka-
vics érkezett a Károly Róbert tér 
irányába. A város utcáin ebben 
az időben közel 5-10 cm ma-
gasan hömpölygött a víz, de a 
vízelvezető, víznyelő aknák aka-
dály nélkül befogadták a vizet. A 
víznyelők, a padka melletti hor-
dalék eltakarítása, folyamatos 
karbantartása azt eredményezte, 
hogy a nagy mennyiségű csapa-
dékot a város csatornarendszere 
elvezette. Szeretnénk megkö-
szönni a város vezetésének, a 
városgondnokságnak, hogy a 
megelőző karbantartási mun-
kálatnak köszönhetően a város 
csatornarendszere az extrém 
csapadékmennyiséget üzemsze-
rűen levezette, így nem kellett 
nagylétszámban beavatkozni 
egységünknek.”

Kámán Z

Hulladékok
A május 26-án tartott testületi ülé-
sen Kiss Miksa Zoltán elmondta, 
hogy a belvárosban több esetben 
pénteken kiteszik a szelektív zsá-
kokat, kukákat a hétfői szállításhoz, 
és ez rontja a városképet. Arról is 
beszélt, hogy több ingatlan tulajdo-
nosa nem fizeti meg a kommunális 
hulladék szállításának díját. Lehet, 
hogy máshova viszi a szemetét 
vagy csak kirakja a ház elé. Szük-
ség lenne a szigorúbb kontrollra.
Básthy Béla polgármester elmond-

ta: figyelemeztett egy hegylakót, 
aki egy másik ház kukájába akarta 
tenni a hulladékzsákot. Tényként 
beszélt arról, hogy a kommunális 
hulladékok teljes feladatát negye-
dik éve az STKH végzi. A meg-
előző években az önkormányzat a 
saját hatásköre miatt ellenőrizte a 
díjfizetést, és számadatok nélkül 
mondta, hogy több ingatlannál ta-
pasztalták a díjfizetés hiányát. 
Az is egyértelmű, amit a hulladé-
kok elszállítását végző zrt. (STKH) 
rendszerint közzétesz: „A kukákat 
mindig a gyűjtési napon, reggel 
5 óra előtt kell az utcára kihe-

lyezni. Ünnepnapokon kérjük a 
lakosságot, hogy 1 órával ko-
rábban húzzák ki az edényeiket”.
A díjak fizetésének helyzetéről Hor-
váth Ádám az STKH irodavezetője 
adott tájékoztatást.
Ezek szerint: „a közszolgáltatási 
díj megfizetése minden lakott, 
akár időszakosan használatban 
lévő ingatlan után kötelező”. 
Ennek indoklása szerint: az ingatlan 
tulajdonosa a közszolgáltatási szer-
ződés alanyává válik azzal, hogy az 
adott településen ingatlantulajdont 
szerez. Törvényi kötelesség, hogy 
az ingatlan tulajdonosa, a szerzést 
követően 15 napon belül köteles 
jelenteni a változást. (www.stkh.hu)

„A hulladékszállítás kötelező 
igénybevételét a munkatársaink 
a rendelkezésre álló adatbázis 
és az edényazonosító matricák 
alapján az edények ürítése során, 
továbbá helyszíni ellenőrzések-
kel folyamatosan kontrollálják. 
Amennyiben adott ingatlanhoz 
nem rendelhető hulladékszállítá-
si előírás, az edények ürítését kol-
légáink kötelesek megtagadni, 
ügyfélszolgálatunk pedig felszó-
lítja az ingatlan tulajdonosát a 
helyzet rendezésére. Ügyféladat-
bázisunkat az önkormányzati és 
földhivatali nyilvántartásokból 
folyamatosan frissítjük”. 

KZ

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztá-
lya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján versenyeztetési eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát 
képező alábbi ingatlanegyüttes értékesítése tárgyában: 
• Kőszeg, Gábor Áron utca 9.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. június 29. 10.00 óra. 
Nyilvános liciteljárást hirdet az alábbi ingatlanok értékesítéséért:
• Kőszeg Ady utca 10. fsz. 1 lakás 51 m2 Kikiáltási ár: 6.681.000 Ft. 
• Kőszeg Kálvária utca 69. fsz. 2 lakás 50 m2 Kikiáltási ár: 7.400.000 Ft. 
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal faliúj-
ságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó ügyinté-
zőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529). 
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Csiki István vagyok, 34 éves, házas, három fiú-
gyermek édesapja. Székelyudvarhelyen szület-
tem és Dunaújvárosban nőttem fel. 2006-ban 
Budapestre költöztem, amikor felvételt nyertem 
az ELTE-re, ahol 2013-ban történész diplomát 
szereztem.
A fővárosban, az ELTE Néptáncegyüttesben 
ismerkedtem meg kőszegi feleségemmel. Ezt 
követően különböző kulturális intézményekben 
dolgoztam és oktattam. 2016-ban Kőszegszer-
dahelyre, 2017-ben Kőszegre, a Királyvölgybe 
költöztünk, azóta is itt élünk.
Évekig dolgoztam a Kőszegi Közös Önkormány-
zati Hivatalban, ahol programok szervezése, ci-
vil kapcsolattartás volt a fő feladatom. Munkám 
során megismertem a város kisebb-nagyobb 
kihívásait, az itt élő embereket, döntéshozókat, 
az előttünk álló feladatokat. 2017 óta a Kőszegi 
Ostromnapok egyik szervezője, majd 2020 no-
vembere óta a Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
elnökségi tagja vagyok. 2021 novemberében 
pedig megválasztottak a Kőszegi Polgári Kaszi-
nó elnökének.
Öröm számomra, hogy választókörzetünk Kő-
szeggel együtt sokat fejlődött  az elmúlt idő-
szakban, de tisztában vagyok vele, hogy még 
sok a teendő. A településrész lakójaként, nyitott 
szemmel járva, meghallgatva az itt élők észre-
vételeit, az Önök önkormányzati képviselőjeként 
kívánom segíteni az itt zajló fejlesztéseket, hogy 
a városrész utóbbi években tapasztalt rendkívüli 
gyarapodása tovább folytatódjon. Építsük együtt 
közös otthonunkat! Ehhez kérem az Önök meg-
tisztelő bizalmát!

Csiki István,
a Fidesz-KDNP jelöltje

a kőszegi 02. választókerületben
a június 26-i időközi választáson

Kedves Kőszegiek, Szomszédaim!
Bányai-Németh Gábor vagyok 42 éves, 2 
gyermek  édesapja és az ellenzék képviselő-
jelöltje a június 26-i időközi választáson, a 
2. számú választókerületben.
Kőszegen születtem, iskoláimat is itt végez-
tem. Közel másfél évtizednyi hazai és külföldi 
„barangolás” után, 2016-ban költöztem vissza 
szeretett szülővárosomba, Kőszegre, az Önök 
szomszédságába.
Az azóta eltelt években úgy ismerhettek meg, mint 
szülővárosának sorsát szívén viselő, lelkes környe-
zetvédő lokálpatriótát: tiltakozást szerveztem és 
petíciót indítottam a feltáró erdészeti út ellen a 
Pogányokban. Hála Önöknek, a több száz kőszegi-
nek, akik támogatták az ügyünket, a Zöldhatóság 
végül elutasította az erdészet beadványát. 
Az Önök választókerületének idestova másfél 
éve nincs képviselője, így a mai napig megoldat-
lan például a parkolás problémája a Gyöngyös 
utcában, a Királyvölgy rendezetlen helyzete, ki-
használatlan az „esőbeálló” a Látogatóközpont-
nál, hogy néhányat említsünk.
Támogassanak kérem bizalmukkal és szavaza-
tukkal, hogy az Önök érdekeit képviselhessem 
Kőszeg város közgyűlésében.

Giczy József, Kőszeg 2. választó körzet egyéni 
képviselőjelöltje, a Mi Hazánk Mozgalom Vas 
megyei elnöke vagyok.

Tisztelt Kőszegi Szavazó Polgárok!
Kedves Kőszegi Ismerőseim! 
Kőszegi vagyok, voltam és maradok! Szeretem 
ezt a várost és az itt élő embereket. Ezért vál-
lalom ismét a jelöltséget a Kőszeg Város Önkor-
mányzatának képviselő-testületébe. Voltam már 
négy évig városi képviselő, így ismerem a fel-
adatot, tudom, hogy mire vállalkozok. Jelenleg 
is ugyanazon elveket és értékeket képviselem, 
mint tettem azt a korábbi években. 
Személyesen most nem zavarkolódok Önöknél, 
de érdeklődésüket, kérdéseiket köszönettel vá-
rom: Email: koszegkonyv@gmail,com vagy a 
+3670/317-0150-es telefonszámon, és bárhol 
történő személyes találkozón.
Bízom abban, hogy június 26-án nem egy párt 
jelöltjére, hanem az emberre adják voksukat!
Köszönettel fogadom a támogató szavazatukat!

Giczy József

Időközi önkormányzati választás: 2022. június 26.

Fotógaléria
bit.ly/kvfotok a kereső címsorába írva.



2022.06.13 - 07.16.
KŐSZEGI  AJÁNLAT

www.7forras.hu

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

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

Privát Hús 
Szeletelt 

Vastagkolbász 
Csemege vagy 

Csípős vagy Mix vagy 
Parasztkolbász  60g, 

5483Ft/kg 

Ferrosüt 
Panírmorzsa 

500g, 498 Ft/kg 

249 Ft/
db

Regina Vera Toalettpapír 
3 Rétegű 110 Lap 24 Tekercs  62 Ft/db 

1499 Ft/
db

Sága 
Füstli 

Klasszik vagy 
Sajtos 140g, 

2 850 Ft/kg 

399 Ft/
db

Tchibo 
Family

 Kávé Őrölt
  Classic vagy Espresso 

 vagy Extra Strong
 250g, 3036 Ft/kg 

759 Ft/
db

Theodora 
Ásványvíz 

Szénsavas vagy Szénsavmentes
vagy Enyhe Pet 1.5l, 73 Ft/l

Szénsavas 
Üdítőital 

Coca-Cola vagy 
Coca-Cola Zero vagy 

Fanta Narancs Pet
 2.25l, 200 Ft/l 

449 Ft/
db

289 Ft/
db

899 Ft/
db

329 Ft/
db

229 Ft/
db

Dreher Gold 
Sör Dobozos 
5% 0.5l, 578Ft/l 

269 Ft/
db

Soproni  
Sör  Dobozos

  4.5% 0.5l,  
538 Ft/l 

Lenor Öblítő 
Summer 

Breeze 930ml, 
859 Ft/l vagy 

Diamond&Lotus 
Flower 750ml,

1065 Ft/l 

799 Ft/
db

Algida
 Smile Jégkrém Stracciatella vagy

 Kakaó-Vanília  vagy Vanília-Eper 1000ml

 Medve Grilltallér Natúr 
vagy Chilis 2*70g, 6 421 Ft/kg 

Magyar 
Esl Tej 2.8% 

Dobozos 1L  

Magyar 
Tejföl 20% 

140g, 1636 Ft/kg 

Privát Hús
 Grillkolbász 

Bajor vagy 
Magyaros

 Csípős vagy 
Sajtos vagy 

 Borsos-
Fokhagymás  vg. 
240g,  2329Ft/kg 

Hell
Energy  
Coffee

  Latte vagy 
Cappucino
 vagy Slim 

Latte vagy Sós 
Karamella

  250ml, 1076Ft/l  

269 Ft/
db

Chio Chips 
Hagymás-

Tejfölös
 vagy Sós 60g,

4 983 Ft/kg 

299 Ft/
db

949 Ft/
db

109 Ft/
db

Szénsavas vagy Szénsavmentes

 Csípős vagy 

Fokhagymás  vg. 
240g,  2329Ft/kg 

 Csípős vagy 

Fokhagymás  vg. 

559 Ft/
db

329 Ft/
db

KoszegiHirdetes_202206_01.indd   1 2022. 06. 08.   10:09:21
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 Felnőtt háziorvosi rendelés
A PREVENCIÓS RENDELÉSEN a háziorvos elsősorban a behívott és elő-
jegyzett páciensei számára egészségi állapotfelmérést, védőoltást, szűrést, 
krónikus beteg gondozást és tanácsadást végez a rendelőben.

1. körzet: DR. NEDECZKY VERONIKA (94/360-178) 
  mobil: 0036 30 9690 422,
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: nedeczky55@frremail.hu
Rendelési idő: (Helyettes: Dr. Prugberger-Németh Lilla)

hétfő:  07.30 – 12.00;  kedd: 12.30 – 17.00
szerda:  07.30 – 12.00, ebből prevenciós rendelés: 09.00 – 11.00
csütörtök:  12.30 – 17.00, ebből prevenciós rendelés: 15.00 – 17.00
péntek:  07.30 – 12.00

2. körzet: DR. PUSZTAI GERGŐ, Dr. Pusztai Szilveszter (94/363-767)
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: pusztairecept@gmail.com
Rendelési idő: (Helyettes: Dr. Varga István)

hétfő:  07.30 – 12.00, ebből prevenciós rendelés: 10.00 – 12.00
kedd:  12.30 – 17.00, ebből prevenciós rendelés: 13.00 – 15.00
szerda:  07.30 – 09.00 és 09.00 – 12.00
csütörtök:  12.30 – 17.00;  péntek:  07.30 – 12.00

Foglalkozás egészségügyi rendelés, foglalkozás egészségügyi szakrendelés:
hétfő: 12.00 – 14.00, és kedd: 08.00 – 10.00

3. körzet: DR. VARGA ISTVÁN (94/360-287) mobil: 0036 30 860 6079
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: koszeg3korzet@gmail.com
Rendelési idő: (Helyettes: Dr. Pusztai Gergő)

hétfő:  07.30 – 12.30
kedd:  12.00 – 17.00, ebből prevenciós rendelés: 15.00 – 17.00
szerda:  12.00 – 17.00;  csütörtök:   07.30 – 12.30 
péntek:  10.00 – 13.00, ebből prevenciós rendelés: 11.00 – 13.00

Kőszegfalva: szerda:15.00 – 17.00, előzetes telefonon történő megbe-
szélés alapján.

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: (Helyettes: Dr. Nedeczky Veronika)

hétfő:  12.30 – 17.00, ebből prevenciós rendelés: 14.00 – 16.00
kedd:  08.30 – 12.00, ebből prevenciós rendelés: 09.00 – 11.00
szerda:  12.30 – 17.00 
csütörtök:  08.30 – 12.00;  péntek:  12.30 – 17.00

Tanárokat, diákokat segíti
Üzemlátogatások és gazdasági 
alapismeretek az általános 
iskolákban.
 Az EDUCEO („Helyi gazdaság 
megismerése az általános iskolák-
ban”) című EU-s Erasmus+ projekt 
fő célja egy olyan új módszertan 
és tananyag kifejlesztése, melynek 
segítségével iskolák és vállalatok 
újszerű együttműködése valósulhat 
meg. Az angol, német és magyar 
nyelvű webes alkalmazás elérhető 
és könnyen elsajátítható lesz min-
den szereplő számára. 
Részben újraéleszti a projekt a 
korábban  alkalmazott „gyárláto-
gatások” gyakorlatát, valamint a 
pedagógusok kezébe olyan modern 
segédanyagot ad, mellyel akár az 
alsóbb évfolyamba járó gyermekek 
is közérthető módon ismerkedhet-
nek meg a gazdaság, főként az ipari, 

mezőgazdasági termelés rendszeré-
vel. A tanulók betekintést nyernek a 
munka világába, a vállalatok pedig 
növelhetik ismertségüket.
A vezető projektpartner, a bécsi 
IDEUM Németországból és Ma-
gyarországról keresett partnereket. 
A webes applikáció technikai-
szakmai munkálatait a veszpré-
mi Pannon Egyetem Informatikai 
Kara végezte, míg a bajorországi 
Freyung-Grafenau-i tankerület és 

a kőszegi általános iskolák bevo-
násával a módszertani és tanórai 
anyagok kifejlesztése valósult meg.
Oktatási projekt révén a járvány-
helyzet több esetben komoly kihí-
vások elé állította a résztvevőket. 

A weboldal hamarosan megnyílik a 
nagyközönség számára is. Az utolsó 
hónapok legfontosabb feladata a 
vállalatok, iskolafenntartók és ma-
guk az iskolák minél szélesebb körű 
tájékoztatása a projektről és az új 
oktatási tananyagok elérhetőségéről. 
A projekt 2022. augusztus végén 
egy Kőszegen tartandó dissze-
minációs konferenciával zárul.
Fotó: Kőszegi pedagógusok és Klaus 
Ergert projektmenedzser a 2022. jú-
nius 7-i műhelyfoglalkozáson.

Gyermekorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2022. július 1-től a gyermekorvosi körze-
tekben a rendelés az alábbiak szerint változik: 
1. számú körzet: Dr. Szalados Katalin, Dr. Izer Ildikó  (94/360-191)

Hétfő, kedd, szerda, péntek 08.00 – 09.30 Dr. Szalados Katalin
Csütörtök   14.00 – 15.30 Dr. Szalados Katalin

Tanácsadás: Kedd 14.00 – 16.00 Dr. Izer Ildikó
Tekintettel arra, hogy a rendelést helyettesítéssel látják el a helyettesítő or-
vosaink kevesebb óraszámban, ezért a betegrendelésre és a tanácsadás-
ra előzetes telefonos időpont egyeztetés után várják a gyermekeket! 
Időpont kérés:  hétfőn, szerda:  12.00 – 17.00 óra között 
                        kedd, csütörtök:  08.00 – 12.00 óra között
                        páros hét péntek:  08.00 – 12.00 óra között 
                        páratlan hét péntek:  12.00 – 17.00 óra között
Telefonszám: 06-94/360-191. SÜRGŐS eseteket soron kívül is ellátnak.
Az adminisztrációs kéréseket az 1.gyerekrendelo@gmail.com e-mail cí-
men fogadják (igazolás, állandó gyógyszer, táppénz igény stb.).

2. számú körzet: Dr. Szalados Katalin, Dr. Izer Ildikó (94/360-148)
Hétfő, kedd, szerda, péntek 09.30 – 11.00 Dr. Szalados Katalin
Csütörtök   15.30 – 17.00 Dr. Szalados Katalin

Tanácsadás: Kedd 16.00 – 18.00 Dr. Izer Ildikó
A 2. számú körzetben a rendelést szintén helyettesítéssel látják el a helyette-
sítő orvosaink kevesebb óraszámban, ezért a betegrendelésre és a tanács-
adásra előzetes telefonos időpont egyeztetés után várják a gyermekeket! 
Időpont kérés:  hétfő:        08.00 – 12.00 óra között

kedd:     09.00 – 10.00  óra,  du. 14.00 – 15.00 óra között
szerda:        10.00 – 12.00 óra között
csütörtök:    13.00 – 15.00 óra között
páros hét péntek:     13.00 – 15.00 óra között
páratlan hét péntek:  08.00 – 09.00 óra között 

Telefonszám: 06-94/360-148. SÜRGŐS eseteket soron kívül is ellátnak.
Az adminisztrációs kéréseket a koszeggyermekrendelo2@gmail.com 
e-mail címen fogadják (igazolás, állandó gyógyszer, táppénz igény stb.).



Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 4 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 4 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)



 XXXV.ÉVFOLYAM, 6 . S ZÁM   2022 . JÚN IUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

13

EG
YE

B
EK

Békés állat
Az Alsó-réten és a Doroszlói-réten 
lévő legelőre április 19-én az Őr-
ségi Nemzeti Park Igazgatóság 
tagjai 60 tehenet és egy bikát hoz-
tak el Őriszentpéterről a nyári idő-
szakra szabadtéri tartásra. Ezúttal 
harmadszor a 70 hektáros rétre. 
Az állatok mozgását 4100 méter 
hosszan villanypásztor szabályoz-
za. Ebbe a védett, de mégiscsak 
nyitott élővilágba Menezdorf Já-
nos agrármérnök adott betekintést 
május 29-én, öt km hosszú túrán. 
Június 25-én 18.00 órától lesz 
újra lehetőség egyórás ter-
mészetjárásra. A májusi csapat 
találkozott a békés tehenekkel, a 
lelegelt területen az utolsó napot 
töltötték a magyar tarka marhák, 
aranyvesszőt eszegettek. A túrave-
zető szavai szerint öt szektorra osz-

tották el a területet, azon váltva le-
gelnek a marhák. Középen van egy 
kút, nem gémes, hanem motoros, 
amely vályúban küldi a szomjas 
állatoknak az ívóvizet. Ott a réten 
húsmarhák legelnek, nincs fejés, 
nincs tej sem.  A 60 marhából 29-
nek volt bocija, a többi üsző. A bi-
kával együtt történő közös legelte-
tésnek az a célja, hogy minél több 
vemhes állat térjen vissza a téli 
szálláshelyére, és világra jöjjenek a 
kisborjak. Az állattartás végpontja 
a hústermelés, de a nemzeti par-
kok célja a magyar tarka és más 
állatfajok fenntartása. 
A marha okos állat, az általuk kita-
posott tehéncsapásokon vonulnak 
a kúthoz. Elől megy a vezér, ha 
megindul, megy utána a többi. Ott 
a legelőn esőben, szélben, napsü-
tésben is rend van. Mindezt közel-
ről látva ritka látványt nyújtanak.
Nemcsak ezért érdemes a rétre ki-

látogatni, mert az egy másik élet-
tér. Az erdőszélen élő két asszony 
is ezért vett részt a túrán. Szakmai 
tájékoztató bőségét kaphattuk 
meg abban a három órában. Kis 
szerencsével láthattuk a védett 
szibériai nőszirom és zergeboglár 
virágát. A szabadtéri állattartásnak 
célja a terület botanikai értékének 
a megőrzése. A csendre, időnként 

madárzajra vágyó embernek jó 
kikapcsolódást ad az önálló lá-
togatás is. A Vízműtől elindulva a 
Lóránt Gyula utcán érkezünk meg 
a csövekkel borított útfelülethez. A 
Kilátó jobbra van a villanypásztor 
mellett. A villanypásztor mellett 
célszerű sétálni, mert a négyezer 
volt csíp. Ezt jól tudják az állatok. 

Kámán Z

Önkéntesek
Az Írottkő Natúrparkért Egyesü-
let a hulladékmentes életmódot is 
népszerűsíti. Május 28-án a Tourin-
form Iroda előtt lévő tábláknál az 
önkéntes segítőknek mondtak kö-
szönetet. A natúrpark Puregreen/
Tisztazöld projektjének célja a vé-
dett természeti területek hulladék-
mentesítése és a hulladékmentes 
életmód elterjesztése.
Önkéntesek jelentkeztek, akik újra-
hasznosított anyagokból, mintegy 
200 db zsákot varrtak. Ennek ren-
deltetése ugyanaz, mint az egyes 
boltokban megvásárolhatóké. A pék-
süteményt, gyümölcsöt, zöldséget 

vásárláskor ezekbe rakhatjuk bele, 
elkerülve a műanyagzacskókat. Így 
nem képződik hulladék. A zsákokat 
június 14-étől elsőként a Győrvár 
Tej tejbolt és tejivóban, valamint 
a László Zöldség-Gyümölcs üz-
leteiben helyezzük el, és ott vá-
sárláskor ingyenesen igénybe lehet 
venni. A zsákok mindenkor és min-
dig arra figyelmeztetnek: válasszunk 
hulladékmentes életmódot!
Köszönjük a következő önkéntesek 
munkáját: segítségét: Gyöngyös 
Csabáné Ági, Homor Regina, Nagy 
Jenőné Marika, Neumeister Gyulá-
né Zsuzsa, Paukovics Józsefné Mar-
git, Ziskó Liza. (Az eseményen nem 
tudott mindenki jelen lenni.) 

Illés Péter

Lomilottó 
Akik májusban igénybe vették a 
Hulladékudvar szolgáltatásait, azok 
sorsjegyet kaptak, közülük az aláb-
biak vásárlási utalványt nyertek 
Kőszeg Város Önkormányzata, a 
TESCO és a COOP támogatásá-
val. A május havi és az áprilisból 
áthozott sorsolás nyertesei közül 
összesen négyen nem vették át 
a megadott határidőig a nekik 
járó utalványokat, így a bent ma-
radt nyereményeket újrasorsolták.
Májusban 546 db sorsjegy talált 
gazdára.
A kisorsolt Tesco/Coop utalványok 
nyertesei:
SÁRGA pillangós 9:  40.000 Ft
KÉK 35:  30.000 Ft
SÁRGA pillangós 60:  15.000 Ft
PIROS 77:  10.000 Ft
PIROS 14:    5.000 Ft

A áprilisból áthozott és újrasorsolt 
Tesco/Coop utalványok nyertesei:
PIROS 28:  40.000 Ft
ZÖLD 22:  15.000 Ft
KÉK virágos 8:  10.000 Ft
PIROS 23:    5.000 Ft
A nyertesek legkésőbb június 
20-ig vehetik át személyesen 
a májusi pecséttel ellátott utal-
ványokat a Kőszegi Közös Önkor-
mányzati Hivatal ügyfélfogadási 
napjain a Városüzemeltetési Osz-
tályon.

Hulladékudvar 
nyitva tartása:
Hétfő, csütörtök: szünnap
Kedd:  8.00 – 15.30 óra
Szerda:  9.00 – 16.30 óra
Péntek:  8.00 – 15.30 óra
Szombat:  Minden hónap 2. és 4. 
szombaton 8.00 – 15.30 óra

Anyakönyvi hírek
Házasság: Fachurdinovaite Monika – Dr. Jandrasits Gergely, Huber 
Adél – Barbalics Olivér, Kondics Cintia – Zubrits Gábor, Buda Ilona 
– Kárpáti Péter, Szántó Ágota – Gyenese Gyula Milán, Borsos Lilla – 
Németh Gábor Tibor, Szász Emese Mónika – Dr. Auer Tibor, Mészáros 
Szilvia – Szendrő Attila, Pócza Éva – Sulyok Péter János, Süle Klaudia 
– Csomor Balázs, Németh Zsófia – Scheidel Viktor, Bujtás Nóra – Her-
czeg Gábor Albert, Koledich Nóra – Moór Ferenc István, Horváth Eszter 
– Nárai Péter, Czille Nikoletta Szilvia – Sebestyén Péter Bence.

Halálozás: Németh József, Benczik Lászlóné szül. Molnár Mária, Dér-
fai Károlyné szül. Kiss Éva, Brunner József István, Csuka Béla.

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A víz érték – becsüljük meg!

2022. 06. 11.

A Földünkön található vízkészlet csupán három százaléka a számunk-
ra hasznosítható édesvíz, melynek kétharmada fagyott állapotban rak-
tározódik. A zöldövezetben élők a vízfogyasztásuknak akár a felét is 
kiválthatnák a lehulló esővíz összegyűjtésével, tárolásával és felhasz-
nálásával. A csapadékvíz helyben tartásával pénzt, energiát spórolunk 
meg, de egyúttal csökkenthetjük a csapadékvíz okozta károkozások 
mértékét is.

Sokan, akik családi házat, nyaralót építenek – különösen a hegyvidéki 
területeken – nem is gondolnak arra, hogy a nem megfelelő csapa-
dékvíz-kezelés nagy mértékben hozzájárul heves esőzések során a 
károkozó vízfolyások és áradások kialakulásához. A házak, garázsok tetőiről és a szilárd burkolattal ellátott telekré-
szekről igen komoly mennyiségű csapadékvíz juthat a közterületekre. Ideális esetben a közterületen működő, megfelelő 
műszaki állapotban lévő vízelvezető rendszer elvezeti az így képződő többlet vizeket is, de tovább terheli a belterületi 
csatornarendszert. Amennyiben az utcában nincsen megfelelő vízelvezetés, akkor a telkekről – sokszor szabálytalanul 
- kivezetett csapadékvíz a fentieken túl károsítja az utakat vagy éppen más épületeket. 

Éppen ezért fontos a csapadékvíz helyben tartása, mely történhet egyrészt annak összegyűjtésével és tárolásával, más-
részt a talajba történő elszikkasztásával. A földfelszín felett vagy alatt kialakított zárt tárolóedényekből öntözhetjük a 
kertet, elvégezhetünk jó néhány vegyszermentes tisztítási, mosási feladatot is. Nyílt víztározók létesítésével aprócska 
tavakat hozhatunk létre, mely esztétikai megjelenése mellett növeli a kert biológiai sokszínűségét és javítja mikroklímáját. 
Emellett már elérhetőek a piacon olyan komplex vízhasznosítási rendszerek, melyek segítségével a csapadékból szárma-
zó vizet a háztartásban is felhasználhatjuk mosásra, vagy éppen wc öblítésére. Utóbbi az átlagos vízfogyasztás mintegy 
egyharmadát teszi ki. Egyre több új építésű társasházban is alkalmazzák a csapadékvizek ezen irányú hasznosítását.

A felesleges csapadékvizet szikkasztással juttathatjuk be a talajba. Ez történhet a víznek nagyobb zöld felületekre 
történő kivezetésével, illetve földfelszín alatti szikkasztóárkok, gödrök építésével. Legegyszerűbben nagy méretű, mo-
sott (kulé) kaviccsal tölthetjük meg ezeket, falait pedig geotextíliával fedjük le, megakadályozva a föld bemosódását. 
Emellett léteznek már modern szikkasztó berendezések is, melyek egyben tárolják is a lehulló csapadékot, és csak a 
felesleget szikkasztják el a talajba. Természetesen minden esetben ügyelnünk kell arra, hogy mind a víz tárolása, mind 
pedig a szikkasztás a szomszédos ingatlanok építményeit, egyéb létesítményeit ne károsítsák.

A zöldfelületek megfelelő kialakításával növelhetjük az ingatlan vízmegtartó képességét. A megfelelően megválasztott 
és ápolt növényzet további előnyökkel is járhat. Az ápolt gyep, bár szemet gyönyörködtető, csak töredékét tudja tárolni 
a lehullott csapadékvíznek. A fák, bokrok és cserjék jelentős mennyiségű vizet képesek felszívni és megakadályozzák a 
talajeróziót. Szárazság idején csökkentik a talajból a párolgást, árnyékolják az épületet, így csökkentve annak túlmele-
gedését. Lehetőség szerint az ingatlan körül a burkolt felületek nagyságát minimalizáljuk, és ez esetben is használjunk 
olyan anyagokat és technológiákat, melyek lehetővé teszik a víznek a talajba történő leszivárgását.

Láthatjuk, hogy mi helyi lakosok is sokat tehetünk a víz káros hatásainak elkerülése, illetve enyhítése érdekében, mely-
lyel egyúttal saját otthonunkat  is költségtakarékosabbá és szebbé tehetjük. Ne feledjük azt sem, hogy az ingatlanunk 
előtti nyílt árkok karbantartása is a mi feladatunk.

Következő cikkünkben azokról a módszerekről, technikai megoldásokról tájékoztatjuk olvasóinkat, melyek segítségével 
az önkormányzat a közterületekre érkező vagy ott keletkező csapadékvizeket helyben tartja, hasznosítja, ezáltal csök-
kentve a zárt gyűjtőrendszerek terhelését.

A sajtóközlemény a „Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése” című 
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó szemléletformáló akció keretében jele-
nik meg. A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg. A vissza 
nem térítendő támogatás összege 299.99 millió Ft.

A projektről bővebb információ: www.koszeg.hu/palyazatok 

Modern esővíztároló és szikkasztó rendszer



 XXXV.ÉVFOLYAM, 6 . S ZÁM   2022 . JÚN IUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

15

A könyvről
Németh János festőművész-tanár 
az idén a szőlőhajtásokat 33. alka-
lommal rajzolta be az április 24-éi 
ünnepség részeként. Az 1740. év 
óta létező berajzolást, bejegyzést 
a tanár úr tette meg legtöbbször. 
Túllépte Kugler János 32-es db-
számát. A művésztanárral a Kősze-
gi Polgári Kaszinó vezetője, Csiki 
István történész beszélgetett.
Németh János 1990-től új fejezetet 
nyitott a bejegyzéssel, abban az év-
ben nem csak először tette ezt meg, 
hanem akkor már Kőszeg város 
könyvének második példányába 
rajzolt be elsőként. Addigra betelt 
az 1740-ben útjára indított Szőlő 
Jövésnek Könyve. 
A rendkívüli műtárgyhoz „kesz-
tyűben mertem hozzányúlni, 
féltem, gátlások voltak bennem” 
– mondta a művésztanár, hiszen 
„nemcsak Kőszeg, Magyaror-
szág, hanem Európa egyik ér-
tékes dokumentuma”. A tanár 
úr beszélt arról, hogy az időjárás 
jellegzetességeit, a változásokat 
a szőlőhajtások megmutatják, és 
összefüggéseket vélt felfedezni a 

társadalmakban megtörtént válto-
zásokkal. Berajzolásainak kezdetén 
egy francia ember látni akarta, és 
látta is a francia forradalom évében 
berajzolt hajtások jellegzetességeit.
„A berajzolás most is kivált be-
lőlem egyfajta feszültséget”, 
nehogy hibát ejtsen. Németh Já-
nos azt is elmondta, minden apró 
ecsetvonásra figyelni kell, és „tö-
kéletesen kell visszaadni a lát-
ványt”.  A tanár úr szavai szerint: 
„Arra kell figyelni, hogy mérnöki 
pontossággal készüljön a rajz. 
Nem az a lényeg, hogy szép lát-
vány legyen a tárgyról, hanem 
érzékeltetni kell az apró részle-

teket”. Mindazt, amit egy átlagos 
szem nem vesz észre a vesszőn, 
meg kell jeleníteni a bejegyzésen.
Az elhangzottak szerint: „A valós 
színekkel kell érzékeltetni a vesz-
szőnél meglévő anomáliákat. Az 
elszíneződések valamilyen bioló-
giai változás, betegség következ-
ményei. Adódnak mm méretű, 
apró pontocskák, melyeket meg 
kell örökíteni. Ebből is lehet kö-
vetkeztetni klimatikus betegsé-
gekre. A színek visszadásával kell 
követni a látványt, amelyet nem 
egy kicsi pontként kell kezelni a 
berajzolás során, hanem a termé-
szet alkotta dokumentumként.”

A tanár úr beszélt arról, hogy április 
24-én a pódiumon a rajzolás a kö-
zönségnek szól, a tényleges munka 
még két napig tart. A rajzolási szü-
netekben vízbe, és hűtőbe helyezi 
el a hajtásokat, hogy ne legyen 
rajta változás. 
Megmutatni a hajtásokat az utókor-
nak. Ezt a feladatot vállalta 1990-
ben Németh János, akit Bechtold 
István javasolt utódjának. Tény, hogy 
a tanár úr a művészetek, a történe-
lem területén szerteágazó művelt-
séggel rendelkezik. Csiki István kér-
dezte: „Milyen képességekkel kell 
rendelkezni az utódjának? 
÷Bechtold István is széleskörű ter-
mészeti ismeretekkel rendelkezett, 
rajzból tehetség volt” – hangzott el 
a válasz. Amikor a tanár úr megkapta 
a nehéz feladatot, Láng Józseftől vet-
te át a szőlészet szakmai ismereteit, 
a szőlővesszők biológiai életének, 
betegségeinek jellemzőit. Azt már 
csak megerősítésként mondta, hogy 
„magas szintű rajztudásra, a szí-
nek visszaadásának művészetére 
van szükség. A berajzoláskor a 
művész nem a saját szabadságát 
érvényesíti, hanem a természet al-
kotását dokumentálja hitelesen”.

Kámán Z

A borról
Az április 24-én tartott Szőlő Jövés-
nek Könyve Ünnepség szervezése a 
korábbiakhoz képest változásott.
Idén először számolt be Böröcz Ta-
más a hegyközség elnöke az elmúlt 
évi hajtások fejlődéséről, aznap 
reggel a dűlőkből hozott hajtá-
sokról. Először beszélt – a híres 
könyv mellett az ünnep perceiben 
– Kampits László borász, a Kőszegi 
Borászok Egyesületének elnöke a 
gazdák eredményeiről. 
2021 év végén jegyezte be a cég-
bíróság a Kőszegi Borászok Egyesü-
letét, 2016-tól közösségi márkaként 
honlapot működtetnek, borversenyt, 
borkóstolókat tartottak. Az egye-
sület tagsága zárt, csak a Kőszeg 
és környéken működő, erre a piac-
ra termelő gazdaságok képviselői 
kaphatnak tagsági jogosultságot. 
Céljuk: a borkultúra öregbítése, pá-
lyázatokon való részvétel, a szakma 
egyben tartása, a kőszegi bor mene-
dzselése. Az egyesület létrehozta a 
kőszegi bor fejlesztési koncepcióját.  

Borturisztika Kőszegen és 
Kőszeghegyalján című tanulmányt, 
fejlesztési koncepciót dolgozott 
ki Kampits László, a Felsőbbfokú 
Tanulmányok iASK Intézetének 
ösztöndíjas kutatója. Cél: meghatá-
rozni Kőszeg és Hegyalja borkultú-
rájának fejlesztési irányait. Minőségi 
turisztikai szolgáltatókká nőhetnék 
ki magukat a vállalkozások. A ta-
nulmány vázolja a jelen helyzetet, 
foglalkozik az örökségekkel, és vi-
zionál egy fenntartható koncepciót.
Nem kimondottan az egyesület, ha-
nem a kőszegi borászok megalkot-
ták a kőszegi borok termékleírását, 
amely új termékkategóriákat jelölt 
ki. Szabályozták a minőségi kate-
górianevek használatát termékpi-
ramis rendszerben.  Ezek minőségi 
jelölése Kőszegi fehér, Kőszegi vö-
rös, Kőszegi Superior vörös és Kő-
szegi Grand superior vörös. Ezek a 
borkategóriák a borpiramis csúcsát 
testesítik meg.
A termékleírás a minőségi és egye-
di kőszegi borok készítésének a 
szabályait tartalmazza; feltűntetve 
a történelmi kőszegi dűlőket, és 

szigorúbb szabályokat a borkészí-
tésre. Kőszegi OEM jelentése: ol-
talom alatt álló eredet megjelölése.
A földrajzi jelzők közül az OEM ka-
tegória tükrözi a legmagasabb mi-
nőséget, és egyben az egyediséget 
is: az egyedi minőség és jellemzők 
alapja a termőhely. A kőszegi bor 
minőségét és egyediségét a kőszegi 
terroir határozza meg.
A szigorítás önkorlátozást jelent 
a termelők részéről. Egyben azt 
is, hogy nem minden Kőszegen ké-
szült bor lehet a jövőben „Kőszegi”: 

csak azok, amelyek megfelelnek a 
termékleírásnak, például azokból a 
fajtákból készültek, amelyek a ter-
mékleírásban szerepelnek.
Kőszegi Grand superior vörös egyik 
adata, hogy 1,5 kg termelhető 
tőkénként, és öt tonna hektáron-
ként. Ebbe a kategóriába tartozik a 
Kékfrankos és Blauburger, amelyek 
teljesítik a termékleírásban rögzí-
tett paramétereket. Ugyanez a fajta 
tartozhat másik kategóriába is, ha 
annak az előírásait tudja teljesíteni.

KéV
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Átadták
A Nemescsói Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület az elmúlt év végén Né-
metországból, (Rödelmaier) vásá-
rolt Mercedes tűzoltó autóját május 
28-án avatták fel a falu lakói. A 
hazaszállítás miatt a csapat 2021. 
december 13-án éjszaka, fél há-
romkor indult el.
„Éjjel 1 óra 34 perckor érkezett 
meg az autó mindannyiunk nagy 
örömére, talán nagyon hangos 
begurulás mellett, de megérkezett 
a tűzoltóautó Nemescsóba. Adja 
Isten, hogy ne sokszor halljuk a 
tűzoltóutónak ezt a hangját.”
Erről így beszélt az avató ünnepsé-
gen Kalincsák Balázs evangélikus 
lelkész, aki tagja az egyesületnek.  
Polák Norbert vállalkozó, tűzoltó 
parancsnok szavai szerint a lelkész 
írta meg a pályázatot, hosszas ke-
resés után megtalálta a járművet, 
megszervezte a hazahozatalt, és 
sok mást megtett, hogy az autó ké-
szen álljon a mentésre.
Ehhez csapatmunkára volt szükség. 
Az összefogás kiindulópontja 2021. 
július 5-én volt, amikor az egyesü-

let megkapta a hírt a Magyar Falu 
Program keretében elnyert öt mil-
lió Ft kormányzati támogatásról. 
Kalincsák Balázs a beszámolójában 
megköszönte Ágh Péter országgyű-
lési képviselő segítségét. Az ünnep-
nap programjai közötti technikai 
szünetben az egyik falubeli asszony 
arról beszélt, hogy soha ennyi kor-
mányzati támogatás nem érkezett 
még a faluba, mint az elmúlt évek-
ben. A képzelőerőt is felülmúló fej-
lődés történt a falu életében.
Ebből a következő lesz napkollekto-
rok elhelyezése a tűzoltószertár te-
tőzetén. Erről már Szerdahelyi-Bánó 
Irén polgármester beszélt az avató 
ünnepségen. Hangsúlyozta, hogy „a 
közösségi összefogásnak óriási 
ereje van”. Az új tűzoltóautó mellett 
felsorakozott önkéntesek is jól hall-
hatták a következő mondatot: „Kö-
szönjük minden önkétes tűzoltó 
munkáját, és családtagjaiknak az 
ehhez nyújtott támogatást”.
Bokor Zoltán plébános megáldotta 
az autót: „Isten oltalmazzon min-
den tűzoltót, aki segítségére siet 
az embereknek. Áldott legyen min-
denki, aki részt vesz a tűz, a víz, és 
az elemi csapások elleni harcban”.

A tűzoltóautót a lelkész megtalálta, 
a vásárlást támogató hozzáállásá-
val, több ajándékkal segítette a 
tulajdonos, Andrea Nöth. Felmerült 
két probléma, az autó sem magas-
ságban, sem hosszában nem fért 
el a meglévő tűzoltószertárban. 
Elindult az összefogás, és átépí-
tették sok-sok támogatással. Az 
elhangzott sok név közül csak né-
hány: Polák Norbert és munkatár-
sai, Horváth Bálint, Kovács Gábor 
Metál Hungária Kft. igazgató, Kövi 
Károly Vasi Cement Kft. igazgató, 
Mersics Balázs, Kráj Rudolf. Min-
den segítőnek hálás szívvel mon-
dott köszönetet Kalincsák Balázs 
lelkész. Polák Norbert arról beszélt, 

hogy az átépítés értéke legalább 
hárommillió Ft, ehhez három ön-
kormányzat (Nemescsó, Lukácshá-
za, Pusztacsó) adott egymillió Ft 
támogatást. 
A faluban az ünnepség egész nap 
tartott, bőséges ebéd előtt adták 
át a faluház udvarán a fedett tér-
rel megépített kemencét. A Tézsula 
Hagyományőrző Egyesület erre a 
célra nyert 2,2 millió Ft-ot, amit 
az önkormányzat még kiegészített. 
Lesz egy újabb közösségi tér, ahol 
egy helyi baráti közösség rendsze-
resen találkozhat.
(Az ünnepről készült fotósorozat 
megtekinthető a fotógalériában!)

KZ

Lukácsháza
Május 14-én a Kilátónál és a ren-
dezvény téren tartotta az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület a Csömötei 
Csemeték programot. A falu ven-
déglátóként a közel négyszáz ven-
dég számára lángost, langallót és 
gulyáslevest készített, ebben jelentős 
önkéntes munkát vállaltak a Luk-
ács-házi Boszorkányok Egyesület, a 
Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egye-
sülete és a Nyugdíjas Klub tagjai. 
Május 28-án, a Közösségi Ház 
udvarán Lukácsháza, Gyöngyösfalu 
önkormányzata, a Lukács-házi Bo-
szorkányok Egyesülete és a Közös-
ségi Ház szervezésében tartották 
meg a gyereknapot. A gyerekeket 
a Kőszegi kutyasuli bemutatója, 
paintball céllövölde, rodeó bika, 
ugráló vár, arcfestés és csillámtetkó 
várta. A kisebbek délelőtt egy inter-
aktív zenés műsorba kapcsolódtak 
be, közös tánccal és énekkel. 
Május 29-én a Hősök napi meg-
emlékezésen Virág János polgár-
mester a szentmise után felidéz-
te a II. világháborúban elhunyt, 

nagycsömötei és lukácsházi háborús 
áldozatok nevét, majd Bokor Zoltán 
plébánossal együtt helyezték el az 
emlékezés koszorúját. A Szent Már-
ton Templom Énekkarának műsora 
után a plébános megáldotta a Szent 
Antal-templom mellett lévő felújított 
keresztet. A restaurálás Balaton Ti-
hamér a Gyöngyösfalui Egyházköz-
ség elnökének munkájával, az ön-
kormányzat támogatásával valósult 
meg. A felújítást Hérincs Miklós 
iparművész végezte. Ezúton is 
köszönjük Kálmán Csaba, Békefi 
Krisztián, Balaton Alfréd, Kovács 
Gábor, Csizmazia József és Feke-
te Árpád társadalmi munkáját.
Május 30-án a Vas Megyei Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer által 
ingyenesen biztosított színdarabot 
láthatta 80 gyermek a Közössé-
gi Ház nagytermében. Joós Tamás: 
Violin király és Hanga királykisasz-
szony zenés, interaktív színdarabjába 
kapcsolódhattak be a tanulók, közö-
sen énekelve jött létre az előadás.
Május 31-én délután a településen 
működő egyesületek, a lakossággal 
együtt kitáncolták a májusfát. A 
Derű néptánccsoport, a Vigyorkák 

és a Gyöngyház Óvoda csoportjai-
nak szereplése, valamint a vendég-
látás került a középpontba. 
Hét év után a SCHOTT LUKÁCS-
HÁZA SE felnőtt labdarúgó csapata 
kiesett a Megyei I. osztályból. Az 
U-19-es csapat a 4. helyen végzett, 
míg az U-16-os csapat a 3. helyet 
szerezte meg a bajnokságban.
Június 11-én, szombaton a Kö-
zösségi Házban a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesületének megala-
kulásának 15 éves jubileumi ün-
nepségét tartották.

Június 12-én Szent Márton-temp-
lom Énekkarának szervezésében 
Pünkösdi Dalostalálkozó volt a Kö-
zösségi Ház udvarán a Zora Horvát 
Nemzetiségi Énekkar /Horvátzsi-
dány/, Répcementi Férfikar /Bük/, 
Egyesített Bölcsődei Intézmény 
Csiribiri Kórusa /Szombathely/ 
közreműködésével.
A Közösségi Házban működő 
könyvtár folyamatosan várja olva-
sóit, új könyvekkel bővült az állo-
mány, a berendezés megújult. A 
könyvtár használata ingyenes. 

Erdélybe
Lukácsházi és gyöngyösfalui hívek 
csoportja (41 fő) június 1-jén in-
dult el Székelyföldre, Pünkösd Hét-
főn tértek haza. A Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. „Egyházi közössé-
gi programok támogatása” céljá-
val összhangban állt a Csíksomlyói 
búcsú. Kiemelt cél volt, hogy a 
Hargita lábainál lévő Csíkkozmás, 
Lukácsháza testvértelepülését 
kapcsolatépítést erősítő küldött-
ség keresse fel. A zarándokoknak 

Gyulafehérváron Böjte Csongor 
papnövendék Erdély történelmi 
fővárosának múltját idézte meg. 
Június 4-én, a csíksomlyói búcsú 
napján összetartozást erősítve 
plébánosi áldással a csíkkozmási 
zarándokokhoz csatlakozva 13 
fő gyalogosan indult el a hatórás 
zarándokútra, Csíksomlyóra, a sza-
badtéri oltárig. A többség busszal 
ért oda. A búcsún több százezer 
ember tett tanúságot: él nemzet e 
hazán, a magyarok éltek, élnek, és 
élni fognak Erdélyben, legyen bár-
milyen göröngyös az út. 

VID
ÉK
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„Kőszeghegyalja püspöke”
Fekete Szabolcs Benedek plébános 
április 18-től a Szombathelyi Egy-
házmegye segédpüspöke. Az atya 
szülőfaluja Kőszegszerdahely, júni-
us 19-én püspöki szentmisét tart 
Velemben, a Szent Vid-kápolnában. 
Június 3-án beszélgettünk a papi 
indíttatásáról, hivatásáról.
– Hogyan indult el a hit irányába 
Kőszegszerdahelyről?

– Ugyanúgy, mint a többi gyermek. 
A templombajárás nehéz köteles-
ség volt. Ugyanolyan gondjai vol-
tak emiatt a szüleimnek, mint a 
mostani szülőknek, mégpedig az, 
hogy sokszor nem vonzó a temp-

lom, mert mást is lehet csinálni. Az 
általános iskola ötödik osztályosa 
voltam, amikor nálam megtörtént a 
fordulat egy hétfői szentmisén. Isten 
élményem volt azon a szentmisén, 
megszólítva éreztem magam. On-
nantól kezdve egyértelmű lett szá-
momra, hogy van Isten, és az Isten 
engem papnak hív. Ebben fiatalon 
is egészen biztos voltam, abban 

is, hogy egyházi gimnáziumba 
megyek, hogy ez kitisztuljon, és 
erősödjön bennem. Hálás va-
gyok a bencés paptanároknak, 
akik engem tanítottak.
– Ki volt az úton elindító plé-
bánosa?
– Kőszegszerdahelyen Pungor 
Laci bácsi, a lelki támaszom. 
A hivatásom kibontakozásában 
Nagy József atya tett sokat ér-
tem. 
– Június 19-én újra visszatér 
püspökként a Szent Vid-ká-
polnába. Mikor volt ott az 
első, oda kötődő élménye? 
– Iványi Dezső plébánosnak volt 
ott az aranymisés jubileuma, 
és nagyon kicsi gyermekként 
álltam édesanyámmal a csillár 
alatt a nagy tömegben. Később 

éreztem annak az élményét, amikor 
megérkeztek a kápolnába Pere-
nyéből a zarándokok. A családdal 
mi is csatlakoztunk a zarándokok 
búcsújárásához. Nagy ünnep volt, 
számomra azért is, mert a családom 

anyai ága odaköt. Papszentelésem 
után az első szentmiséimet a Szent 
Vid-kápolnában tartottam. Az új-
misémet Kőszegszerdahelyen mu-
tattam be szombaton, de engem a 
megelőző szerdán, 2002. június 26-
án szentelt pappá a püspök. A köz-
tes időben, csütörtökön és pénteken 
kora reggel felmentem a kápolnába, 
hívek nélkül magánmisét mondtam. 
– Június 19-én búcsúi ünnepre 
megy oda vissza püspökként.
– Meghatódott lélekkel megyek 
haza a szülőföldemre, hegyaljai 
szívvel. Az őseim egyik ága Velem-
ből származik. 
– Többen úgy tartják, hogy Ön a 
÷Kőszeghegyalja püspöke”!
– Megtisztelő. Mindig büszke vol-
tam a szülőföldemre, arra, hogy 
kicsi faluból származom, arra, amit 
ott tanultam: a szorgalom, a szü-
lők tisztelete. Hálás vagyok ezért, 
amely elkísér életem végéig.  
– Mit lát legfontosabbnak a püs-
pöki, papi hivatásában?
– Most a bérmálások időszakát 
éljük, és látom az egyházközségek 
ünnepi arcát. Látni akarom a hét-
köznapi arcukat is, el kell mennem 
a hétköznapi emberekhez, a plébá-
niák mindennapjait, nehéz idősza-
kait meg kell ismerni, nemcsak az 
örömteli perceket, órákat.
– A papi hivatása alatt mit tart a 
legszebb élményének, és ha van, 
a legnehezebb percnek?  
– Eltemettem a szüleimet, azóta 
jobban megvisel a temetés szertar-
tása. Amikor síró, szomorú embe-

reket látok, akkor az a legnehezebb 
papi feladatok egyike. De Jézus 
tanítása vigasztaló, ezt igyekszünk 
tovább adni egy-egy ilyen nehéz 
szertartáson. De vannak örömteli 
pillanatok is! Hála Istennek, hozzák 
a szülők kicsi gyermekeiket a ke-
resztelőre. Mindig fontosnak tartot-
tam, hogy ne támasszunk ilyenkor 
akadályokat, egy keresztelésnél a 
gyereket nézzük, és ne „büntes-
sük”, ha a szülei épp elváltak, vagy 
újraházasodtak… örüljünk, hogy 
elfogadták az életet! Igazi örömöt 
nyújt számomra az is, amikor a fia-
talok elköteleződnek egymáshoz, a 
boldog arcok szebbé teszik a temp-
lomot, a hit adta örömöt. Amikor 
valakiből sugárzik a boldogság, az a 
papnak, a püspöknek is örömet ad. 
– Azért az egyház, a papok ellen 
indulnak támadások. Hogyan le-
het erre választ adni?
– Őszinteséggel. Az egyháznak az 
emberi arcát tudomásul kell venni. 
Mindannyiunknak vannak hibái, 
amelyek megjelennek az egyházi 
közösségek, plébániákon belül is, 
mert emberek alkotják. De létezik 
kiengesztelődés, és hogy képesek 
vagyunk beismerni a hibánkat, és 
azokat jóvá tenni. Nagyon sok jót 
tudunk megtenni, töltögessük a 
serpenyő tányérjába a jótetteinket. 
Ebből legyen a legtöbb.
– Mit üzen, kér a hívektől, akik 
ott lesznek a Szent Vid búcsún?
– Jézus üzenetét: szeressétek egy-
mást!

Kámán Zoltán

A templomért
Gyöngyösfalu: Az éves lomtala-
nítás rendezetten lezajlott, a la-
kosságnak lehetősége volt még az 
elektronikai hulladék elhelyezésére 
is. Idén nagy mennyiségű, a tavalyi 
évhez képest kétszer több lomot 
kellett elszállítatni. 
A meghirdetett nyári táborok mind 
teltházasak, remélem, hogy a gye-
rekek jól érzik majd magukat.
A Gyöngyösfalui egyházközség kéri, 
hogy aki teheti, fizesse be az egyház-
községi hozzájárulást, ezen kívül a 
Szent Márton-templom torony felújí-
tásához támogatásokat is örömmel 
fogadna az egyházközség. Befizetés 
lehetséges a 72100330-10041352 
bankszámlaszámra, a közlemény 

rovatban a hozzájáruló nevét és az 
adomán y célját kérem feltüntetni. 
Igaz, nem mindenki jár templomba, 
de falunk egyetlen jelképéről van 
szó. Kérjük, aki tud, segítsen! A tá-
mogatók névsorát időkapszulában 
örökítjük meg az utókornak.
A Gyöngyösfalu Sportegyesület a 
Magyar Falu Program pályázaton 
1.953.976 Ft támogatást nyert el a 
sportolás körülményeinek javítását 
szolgáló eszközök beszerzésére. Örü-
lök, hogy az egyesület vezetése nem 
adja fel, és a nehéz körülmények 
mellett is dolgozik a közösségért. 
A Májusfát idén vidám gyerekcsapat 
táncolta ki, a rendezvényt  lakossági 
összefogással tartottuk meg. Köszö-
net az önzetlen segítségért!
A Hősökről a megemlékezést – az 
elsőáldozás miatt – egy héttel el kel-

lett halasztani. A megemlékezésen a 
béke szeretetét is hangsúlyoztam. 
Reiter Lászlóné, Irma néni munkáját 
külön tisztelettel köszönöm, Ő az, 
aki a Seregélyházán található em-
lékművet több évtizede gondozza.

Júniusban  az utolsó szombaton a 
tavalyi évhez hasonlóan  rendezzük 
meg az első nyári fröccstúrát. Sze-
retettel várjuk a helyi lakosságot 
15.00 órakor a Pösei hegyen.

Tóth Árpád

Velem: Gesztenyevirág piknik sé-
tája indul június 19-én, (vasárnap) 
16.00 órakor a Hősök kapujától. A 
virág illatával bővelkedő út vég-
pontja a vén gesztenyefa, ahol 
a túrázók házi finomságokat fo-
gyaszthatnak.
Június 20 – 24. között (14.00 – 
18.00 óráig) Kukucskáló délutáno-
kon a falu ügyes kezű lakói a kapu-
színek alatt várják a látogatókat. A 
vendégfogadást vállaló mesterem-

berek egyedi programokat kínálnak: 
népi kismesterségek, pónisimogató, 
méhészet, ökogazdálkodás, kerá-
mia készítés, kürtőskalács sütés, 
pontfestés, fafaragás, házias ízek 
ismertetése.  A Stirling villában es-
ténként előadások, délutánonként 
kiállítás „Fotózz és rajzolj VELEM!” 
pályázatra érkezett és Balogh Enikő 
pontfestéssel készült alkotásait lát-
hatja a közönség. Részletes prog-
ram: www.velem.hu. 

Gesztenyevirágzás hete 
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 1190 Ft 1290 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1800 Ft 1900 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1800 Ft 1900 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1800 Ft 1900 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1800 Ft 1900 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1850 Ft 1950 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1850 Ft 1950 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1850 Ft 1950 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1850 Ft 1950 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1850 Ft 1950 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1850 Ft 1950 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1890 Ft 1990 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1890 Ft 1990 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1950 Ft 2050 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1950 Ft 2050 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 2050 Ft 2150 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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A pénz mesterei a Jurisich diákjai
Az idei tanév elején volt a 2021-es 
„Pénzmesterek” verseny díjátadó 
ünnepsége a Pénzügyminisztéri-
umban. Értékes díjakat vehetett 
át az első helyezett, Szafián Réka, 
a második helyezett Szafián Petra, 
és a harmadik helyezett, Szafián 
Dorottya. Riegler Csenge két kü-
löndíjat kapott. Október 1-én a 
Pénzügyminisztériumtól tanári ka-
tegóriában Kiss Zoltán, a Jurisich 
Gimnázium tanára, valamint „Csa-
ládi kategóriában” Szafián Doroty-
tya, Réka és Petra, és édesanyjuk 
Pálinkás Mónika vehette át a 
„Pénzügyi Tudatosság Fejleszté-
séért Díjat”.
Az idei tanévben rendezett verse-
nyeken is taroltak a Jurisich Miklós 
Gimnázium diákjai Kiss Zoltán ta-
nár vezetésével.
Eredmények időrendi sorrendben:
– Márciusban rendezték meg a 
„Global Money Week” verseny ha-
zai döntőjét, ahol Szafián Réka és 
Páli Ádám országos második lett. A 
másik csapat hatodik helyezést ért 
el, de kettő másodpercen múlott, 
hogy nem a JMG képviselte Ma-
gyarországot az európai döntőben.
– A gimnazisták idei legnagyobb 
sikere volt a Pénzügyminisztérium 
által szervezett ZSETON verseny 
döntője, amelyre 100 diák jutott 
be. A legjobb 10 között ott volt 
négy kőszegi. Gergácz Bálint lett 

az év „ZSETON BAJNOKA”, míg 
Szafián Petra 3. helyezést, Kovács 
Bence 5. helyezést, és Szafián Réka 
a 6. helyezést  szerezte meg! 
– A BÉT és Pénziránytű által szer-
vezett  „Részvényfutamot” idén is 
kőszegi diák nyerte meg. Gáspár 
József kiérdemelte az országos első, 
míg Simon Gergely a harmadik 
helyezést. Kiss Zoltán a „Tanári ka-
tegóriában” a második lett. Rend-
kívüli eredmény az, hogy az elmúlt 
öt évben négy alkalommal JMG-os 
diák lett a verseny győztese. 
– Az MNB, és a Pénzmúzeum ál-
tal szervezett Bank/Code verseny 
országos gimnáziumi döntőjében 
a Szafián Dorottya, Gergácz Bálint 
és Becze Domonkos által alkotott 
csapat 4. helyezett lett, míg a Ju-
hász Botond, Karáth Gergely, Garai 
Ádám féle csapat 8. helyezést érte 
el. Egy külön versenyen a „Klasszis 
Junior”-on egy másik csapat a 11. 
helyezést érte el: a Szafián Réka, 
Páli Ádám, Szabó Attila és Riegler 
Csenge.  Egy kis szerencsével nyer-
hetett volna, de így is nagy élmény 
volt a döntő, amit az A38-as hajón 
rendeztek meg.
– A „Pénzmesterek” (Országos 
Takarékpénztárak szervezték) ver-
senyt az elmúlt két évben az iskola 
diákjai nyerték meg. Júniusban 
még nem volt eredményhirdetés, 
de jó esély van arra, hogy vég-
ső győztes legyen Szafián Petra, 
Szafián Réka, Riegler Csenge hár-
mas egyik tagja. Indok erre, hogy 
mind a hárman 100%-os teljesít-
ményt ny újtottak! Ha ez megvaló-
sul, akkor végre teljesülne a nagy 
„álom”, az, hogy a tavaszi három 
nagy egyéni pénzügyi versenyt a 
Jurisich Miklós gimnázium diákjai 
nyerték meg.  
– A „Forint Hősök” verseny 2022. 
év augusztusában ér véget. Győze-
lemre bíztatóak az eddigi eredmé-
nyek.  

KéV

Pénzmesterek díjátadó 2021:
Balról jobbra: Szafián Dorottya (3.); Szafián Réka (1.); Riegler Csenge 
(2 különdíj); és Szafián Petra (2.)

Részvényfutam 2022 résztvevői:
Gáspár József (1. helyezett),  Simon Gergely (3. helyezett)

Négy nap
A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium diákcsoportja május 18 – 
21. között Lengyelországban járt ta-
nulmányúton a Wacłav Felczak Ala-
pítvány támogatásával. A sok-sok 
élmény között szerepelt Auschwitz-
Birkenau felkavaró emléke. Olyan 
mementó, amit mindenkinek látnia 
kell, hogy soha többé ne történhes-
sen ilyen borzalom. 
A látogatás során koncentráltunk a 
lengyel-magyar történelem közös 
pontjaira. Krakkóban megkoszo-
rúztuk Báthory István erdélyi feje-
delem és lengyel király síremlékét 
a Wawelben található székesegy-
házban. Fejet hajtottunk a lengyel 
uralkodók mellett Nagy Lajos király 

leánya, Hedvig királynő szent em-
léke, valamint I. Ulászló jelképes 
szarkofágja előtt. A világörökség 
közé tartozó Wieliczka sóbányában 
meghallgattuk a bánya legendáját, 
mely IV. Béla leányához, Kingához 
kötődik. Tarnówban megnéztük 
Bem József szülőházát és felkeres-
tük ég és föld közötti síremlékét. 
Méltósággal emlékeztünk az er-
délyi hadsereg parancsnoka előtt. 
Kirándulásunk utolsó állomásán, 

Zakopanéban sikló vitt fel ben-
nünket a Gubalówkára, ahonnan 
gyönyörködhettünk a Tátra havas 
csúcsaiban. Zakopane temetőjében 
felkerestük Wacław Felczak sírját, 
aki a lengyel-magyar kapcsolatok 
kiemelkedő alakja volt, a nevével 
fémjelzett alapítvány pályázata tet-
te lehetővé kiutazásunkat.
Köszönjük a diákok nevében:

Martonné Némethy Márta és 
Illés Péter kísérőtanár
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Mátay Mónika történész, FTI-iASK kutató

A chernelházi Chernelek Kőszegen
A Chernelek sorsa szorosan összeforrott Kőszeg-
gel, aktívan bekapcsolódtak a város polgárosítá-
sába a 19. században és a 20. század első évti-
zedeiben. Polgárok voltak és patrióták. Chernel 
Kálmán, a város történetét feldolgozó historikus 
részt vett a szabadságharcban, az unokája, Mik-
lós a galíciai fronton esett el. A második világ-
háború a család számára  is veszteséggel zárult, 
értékeiket, palotájukat hátrahagyva menekültek 
el Magyarországról. A belváros talán legszebb 
utcája mégis a Chernel nevet viseli, itt maradt a 
Chernelek szellemi, kulturális öröksége. Külön-
leges adottság, hogy a család öt generáción ke-
resztül készített naplókat, visszaemlékezéseket, 
sőt a Chernelek élénken leveleztek a családta-
gokkal és a kollégákkal, barátokkal egyaránt. Ez 
páratlan kutatási lehetőséget jelent.   

Chernel Kálmán díszpolgár
Chernel Dávid (1744–1808), Chernel István 
dédapja, Mária Terézia komornájának lányát 
vette feleségül. A házasságkötés miatt katoli-
zált, ezután fényes karriert épített: Kőszegen a 
Dunántúli Kerületi Tábla elnöke, emellett udvari 
tanácsos. Korszerű gazdaságot tartott fenn, de 

sokoldalú ember lévén műkedvelő költőként 
verselt is. Fia, Chernel Ferenc (1778–1864) 
Sopron vármegye főszolgabírája, majd a kőszegi 
kerület táblai ülnöke. Juhtenyésztőként folytatta 
apja tevékenységét, sőt madarászattal is fog-
lalkozott. 1806-ban vette nőül Barthodeiszky 
Terézt, nyolc gyermekük megérte a felnőtt kort. 
Közülük Kálmán (1822–1891) a pozsonyi Jog-
akadémia elvégzése után ügyvédi vizsgát tett, 
majd Sopron vármegyében volt aljegyző. A 
szabadságharc bukása után nem vállalt hiva-
talt, idejét a történettudomány művelésének 
szentelte, szabadidejében madártani megfigye-

léseket végzett. Chernel Kálmánt díszpolgárrá 
választották, és nevét viseli a kőszegi belváros 
legimpozánsabb utcája. 

Chernel utca
A Chernel utcát korábban, Fölső, később Uri 
uttza-nak hívták. Utóbbi elnevezése a neme-
si bíróság, a Dunántúli Kerületi Tábla 1724-es 
Kőszegre telepítése kapcsán a városba költöző 
nemesi-főnemesi tulajdonosoknak köszönhető, 
akik jelentősen átalakították az utcaképet, eme-
letes épületeket, szinte palotákat építtettek a ko-
rábbi szerényebb házak helyére. Az utcát 1896-
ban a honfoglalás 1000. évfordulójának helyi 
megemlékezése kapcsán nevezték el Chernel 
Kálmánról. Ez utóbbi eseményről a helyben 
megjelenő szépirodalmi, társadalmi hetilap, a 
Kőszeg és Vidéke is beszámolt. Az írás az éppen 
lezárult esztendő egyik pozitív eredményeként 
említi a névadást: „Különben nem volt éppen 
olyan mostoha irányunkban az utolsó, a le-
zajlott év sem. Hozott … milleneumi emléket 
… országos képviselőt, uj utcaneveket, uj to-
rony órát”. Az 1950-es években, amikor a kom-
munista propaganda szellemében szinte minden 
utcát munkás-, függetlenségi mozgalmi, és sza-
badságharcos személyek nevére kereszteltek át, 
egyetlen kivételként a Chernel név maradhatott 
változatlan. Az indoklásban arra hivatkoztak, 
hogy a történész közismerten Habsburg ellenes, 
függetlenségi érzelmű volt, így érdemelte ki ezt 
a megkülönböztető bánásmódot.
Chernel Kálmán kéziratos Visszaemlékezésé-
ben kimerítően beszámol gyermekkora helyszí-
néről és az utcához fűződő emlékeiről, számos 
anekdotát idéz fel a lakókról. Fügh János, aki 
a 8-as számú házban lakott, fejsérülése miatt 
kissé bogaras, paranoiás ember volt, a kaput 
gerendákkal, ládákkal torlaszolta el. Kálmán 
az egyik szomszéd unszolására könyvet lopott 
tőle, de meggyónta tettét, vissza kellett vinnie 
az elcsent holmit. A 12-ben lakott a tekintélyes 
Niczky család sarja, Franciska, A gyerekek so-
kat élcelődtek a sötétre festett, hamis fürtökkel 
felcicomázott, „színpadias megjelenésű” asz-
szonyságon.

Tudományművelés
A chernelházi Chernel családban a tudomány-
művelés jellemző volt, a Chernelek nagy gondot 
fordítottak a gyerekek taníttatására, képzésé-
re. Három generáción keresztül a bencésekhez 
iratták be fiaikat, a gimnázium diákja volt a ké-
sőbbi történész, Chernel Kálmán, fia, az ornito-
lógus, természettudós István és a fia, a tragiku-
san fiatalon elhunyt Miklós is. Az intézményben 
mindhárman kitűnő képzésben részesültek, erről 
tanúskodik választékos stílusuk, jó íráskészsé-

gük. A gimnáziumi évek során kaptak kedvet a 
későbbi tudományos munkához, amit Kálmán 
és István sikerrel, több évtizeden át művelt. 
Kálmán Kőszeg város krónikása, első történé-
sze volt, aki megírta a város történetét, és sa-
ját pénzéből közzé is tette két kötetes művét. A 
Történelmi Társulat egyik alapítója volt, emellett 
sokat publikált magyar és német folyóiratokban, 
a történelem mellett a természettudományok is 
érdekelték. István ornitológiával, azaz madár-
tannal foglalkozott, komoly tudományos pályát 
futott be. A gimnáziumi évkönyvek alapján Mik-
lósról tudjuk, hogy jó tanulónak számíthatott, 
volt ugyan néhány közepes osztályzata, de a 
legtöbb jegye jó és jeles. Chernel István a nap-
lójában feljegyezte, hogy fia 30 fős osztályából 
23-an csatlakoztak a hadsereghez, végül Miklós 
is. A különleges körülményekre tekintettel az 
érettségi bizonyítványt a szokásosnál korábban 
kapták kézhez: „Fiam gimnáziumába mentem 
… azok a tanulók kik a márciusi sorozáskor 
beváltak, kikapják az érettségi bizonyítványt.”

Chernel István
Chernelházi Chernel István 1865. május 31-
én született Kőszegen. Édesapja Chernel Kál-
mán, édesanyja a genetika atyjaként tisztelt 
gróf tolnai Festetics Imre lánya, Festetics Mária 
(1835–1910). Chernel István valódi kőszegi 
volt, a városban született és váratlanul fiatalon, 
mindössze 56 éves korában, 1922. február 21-
én, száz évvel ezelőtt ott halt meg. Az utazásait 

leszámítva élete nagy részét Kőszegen töltötte. 
A városban kezdte az iskolát, majd a soproni 
gimnázium diákja volt, ott szerette meg – életre 
szólóan – a madarakat, s kezdett ornitológiával 
foglalkozni.   
Első madártani megfigyeléseit kisgimnazista-
ként, 12 évesen jegyezte fel a naplójába, 1882-
ben pedig már publikálta is az eredményeit. 
A gimnázium befejezése után jogot tanult, de 
ekkor is szorgalmasan tanulmányozta a mada-
rakat. Egyetemistaként a Velencei tó környékén 
végzett megfigyeléseket, a környék iránti érdek-
lődése életre szólónak bizonyult. 
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Később a Hanságban és a Kárpátokban folytat-
ta a munkát, 1891-ben, friss házasként meg-
valósulhatott régi álma: Norvégiába utazott. 
Utazására magával vitte fiatal feleségét, Dorát, 
aki egész életében hűséges társa maradt a ma-
gánéletben és a munkában egyaránt. Az uta-
zás Norvégia végvidékeire címmel közzétett 
úti jegyzet közel 400 oldalon keresztül taglalja 
a szerző benyomásait. István tudósra jellemző 
megfigyelőképességgel és mohó kíváncsisággal 
jegyzett fel minden apró részletet: „A vásáros 
nép tarka tömegében egy pár különös, rút kis 
alak leginkább magára vonta figyelmünket, 
önkénytelenül megmosolyogtam a gondola-
tot: micsoda szép atyafiakra találtam itt!” Az 
ifjú férj és lelkes segítője nem pusztán élménye-
ket gyűjtöttek, hanem fontos ornitológiai felfe-
dezéseket is tettek Tromsø környékén. Elsőként 
ismerték fel, hogy a rozsdástorkú pityer és a víz-
taposó a norvégiai félszigeten fészkel. Ezzel egy 
életre beírták magukat a madártan történetébe. 
1899-ben Magyarország madarai különös 
tekintettel gazdasági jelentőségökre címmel 
jelentette meg legfontosabb munkáját, ami az 
első magyar szerző tollából született ornitológi-
ai szakkönyv. Chernel a munkával nemzetközi 
hírnevet szerzett, a 20. század elejétől számos 
konferenciára, kongresszusra meghívták. Az 
Országos Állatvédő Egyesület alelnökévé vá-
lasztották, ő honosította meg Magyarországon a 
madárodúkat és a madáretetőket. 
Élénk társadalmi életet élt, számos szakmai 
kapcsolatot ápolt magyar és külföldi tudósokkal 
egyaránt. Kiterjedt baráti körrel rendelkezett, 
szoros kapcsolatban állt tudósokkal, politiku-
sokkal, például a polihisztor Herman Ottóval, az 
Afrika-kutató Almásy Lászlóval és Teleki Pállal, 
Magyarország egyik miniszterelnökével.
Chernel István már tíz éve halott volt, amikor 
1932 májusában Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója felkereste Kőszeget. A Chernel 
család számára szimbolikus jelentőségű volt 
ez a látogatás. Horthy ezúttal az 1532-es ost-
rom 400. évfordulója és az I. világháborúban 
elesett kőszegi katonák emlékére épült Hősök 
kapuja átadása alkalmából érkezett a városba, 
kormánya belügyminiszterével, Gömbös Gyulá-
val. A május 29-én megrendezett ünnepségre 
évekig készült a város. Több ezren keresték fel 
Kőszeget, a helyi lap, a Kőszeg és Vidéke kü-
lön számot szentelt a jeles alkalomnak, sőt az 
eseményről filmhíradó is készült. A torony al-
jában elhelyezett márvány emléktáblán a nagy 
háborúban hősi halált halt és a fronton eltűnt 
katonák között Chernel Miklós neve is szerepel. 
Az emlékünnepségen, gyászoló anyaként, meg-
jelent Chernel István özvegye. 

Chernel Miklós
Chernel Miklós Chernel István és Roth Dóra 
egyetlen fiú gyermeke, 1896. április 11-én 
született Kőszegen. Az édesapa naplóbejegyzé-

seiből tudjuk, hogy fia gyenge, fejletlen fiú volt, 
gyermekkorában sokat betegeskedett. Mikli, 
ahogy a családban hívták, számos fiatal társá-
hoz hasonlóan, önként vonult be katonának a 
háború kitörését követően. Mindössze 18 éves 
volt. Kötelességének érezte megvédenie hazáját, 
ezt a nevelést kapta családjától és a bencések-
től. Testi gyengeségre való hivatkozással jelent-
kezését többször elutasították, végül édesapja 
közbejárására, saját felelősségére népfelkelőnek 
vették fel a seregbe. Chernel Istvánnal közösen 
vásárolták meg a szükséges felszerelést, sőt lo-
vat is szereztek. Az apa végig figyelemmel kísérte 
a fia kiképzését, naplójában büszkén jegyezte 
fel: „Miklós fiam először jelent meg huszár-
nak öltözve”. Bevonulása után Miklós gyakran 
adott hírt magáról, rendszeresen küldött levelet 
a frontról. Lengyelországban, majd Kelet-Galíciá-
ban teljesített szolgálatot, 1916 nyarán egy csata 
során eltűnt. Az apa, kapcsolatai révén próbált 
információt gyűjteni eltűnt fiáról, sikertelenül. 
Több katona állította, hogy Miklós megsérült és 
orosz hadifogságba esett.  A háború végéig sem 
érkezett róla hír, eltűntnek nyilvánították. „Egy 
lövészosztállyal került ki az ezredhez, de csak 
nagyon rövid ideig gyönyörködhettünk a fiatal 
hős bátor magaviseletében, mert nagyon is 
gyorsan érte el a sors kíméletlen keze. Kiváló 
tiszt és bajtárs, igazi derék, bátor katona volt, a 
mi szeretett kis Chernel Miklósunk!” – jegyez-
ték fel róla a 11-es huszárezred emlékkönyvébe.
A gazdag hagyatékkal bíró kőszegi temetőben, 
a hírességek között is kiemelt helyet foglal el a 
Chernelek kriptája, ami jól mutatja a családnak a 
városi társadalomban elfoglalt, kitüntetett hely-
zetét. A kripta mellett található Chernel István 
és fia, Miklós nyughelye. A szépen megmunkált, 
a közös szenvedélyre utalva madárral díszített 
síremlék méltón mutatja apa és fia meghitt, 

szeretetteljes kapcsolatát. István, aki éveken át 
gondosan vezette a naplóját, rendszeresen írt a 
fiáról, de apa és fia számos levelet is váltottak 
egymással. Miklós a legutolsó időkben, a frontról 
is sok üzenetet küldött a szüleinek. ÷...a fődolog 
mindég az, hogy úgy teljesítse az ember a kö-
telességét, hogy lelkiismerete megnyugvást ta-
láljon és tiszta tudatában legyen annak, hogy 
mindent megtett, amit tehetett.” – olvashatjuk, 
mintegy hitvallásként, Chernel István fiának, Mik-
lósnak írt egyik levelében. Miklós a vadászat sze-
retetét édesapjától örökölte, sokat jártak együtt a 
kőszegi hegyekbe. Nemcsak vadásztak, síeltek is. 
„Délután fiammal a Kendig hegy felé mentünk 
lábszánkózni. 2 órakor indultunk az Óházon 
és a Vöröskereszten át. A ’Zeiger’ –től szinte 
szakadatlan siklással alig 20 percnyi időben 
csúsztunk le a várkertbe. Kitűnő pálya volt, s 
a hegyekben vagy 1/3 méternyi hó, sőt több.” 
A sportolás mellett a madarak tanulmányozása 
is közös, kedvelt, igazi apa-fia időtöltésüknek 
számított. István nagy reményeket fűzhetett fiá-
hoz. Több ornitológiai folyóirat hivatkozik Miklós 
egyik badacsonyi felfedezésére: „Badacsony ba-
zaltoszlopain 1912. okt. 12-én Chernel Mik-
lós látott egy hajnalmadarat.” A fiatal katona a 
fronton is feljegyezte madártani megfigyeléseit, 
de ezek már nem a boldog békeidők nyugalmas 
kedvtelései: „Ma nagyon sok fehér gólyával, 
tőkés récével és sárszalonkával (kivált a leg-
apróbb fajjal) találkoztam, meg egy Totanus-
sal, sok bíbiccel és egy réti bagollyal. Tegnap 
egész nap szólt az ágyú, tőlünk északra, 
de ma nyugalom van. Egyes repülőgépek 
szállanak el fölöttünk, különben mi sem za-
varja a csendet, amely igazán nyomasztó. A 
faluban alig lézeng egy-két ember, kint meg 
egyáltalán senkit sem látni. Mindenhol csak 
csend, végtelen csend!”

Kertépítés, Kertépítés, 
kertgondozás

Alpok k Gardendd

Kerttervezés, kertépítés
Füvesítés
Fűnyírás, szegélyezés, gyomlálás
Gyepszellőztetés
Rotálás
Sövényvágás
Gyümölcsfa-, dísznövénymetszés
Növényültetés
Növényápolási munkálatok

Horváth Attila
+
Horváth AttilaHorváth Attila
++36 30 299 1968+36 30 299 196836 30 299 1968
alpokgarden@gmail.comalpokgarden@gmail.com
facebook.com/alpokgarden
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Régészek a templomokban
Idén nyáron kezdődik a Szent 
Imre-, és Szent Jakab-templom-
ban tervezett régészeti feltárás. 
Ismeretes, hogy a Kormány 2020. 
évi döntésével közel 6,5 milliárd 
Ft-ot biztosított a kőszegi egyházi 
épületek helyreállításához. A régé-
szek a feltárástól Kőszeg közép- és 
koraújkori történetének alaposabb 
megismeréséhez sok új adatot 
remélnek. Szakmai szempontból 
szerencsés, hogy Kőszeg Város Ön-
kormányzatának beruházásaként 
2009–2012-ben zajlott a történel-
mi belváros rehabilitációja, amely-
hez kapcsolódóan régészeti feltárást 
is végeztek, és ennek köszönhetően 
a két templom környezetéről már 
vannak információk. Ezt a munkát 
Pap Ildikó Katalin régész vezette a 
Savaria Múzeum munkatársaként. 
A régész szakember 2022. május 
27-én a kőszegi városi könyvtárban 
tartott előadásában beszélt erről az 
átfogó munkáról. Három nappal 
később tettük fel dr. Pap Ildikó Ka-
talinnak a kérdéseinket.
– Kőszeg történelmi belvárosában 
viszonylag sok helyen folyt már 
régészeti kutatás. A korábbi évti-
zedekben végzett munkák ered-
ményeképp kibontakozott a város 
védműrendszere – kezdte a beszél-
getést Pap Ildikó Katalin. – Dr. Holl 
Imre a várban, Dr. Bakay Kornél a 
Jurisics téren végzett régészeti fel-
tárást. A 2009-ben kezdett kutatás 
konzulense Benkhard Lilla régész 
volt, és közreműködött a szerte-
ágazó munkában dr. Mentényi 
Klára művészettörténész és Ivicsics 
Péter műemlékvédelmi felügyelő. 
Javaslataik  segítettek a hatékony 
a kutatást. A munkák érintették 
a Diák köz, Rajnis, Táblaház és 
Schneller utca területét, valamint 
a Chernel utca egy részét, és egész 
történelmi fő teret, a mai Jurisics 
teret. Feltérképeztük a város barokk 
csatornarendszerének teljes ’főtéri’ 
(Jurisics tér) szakaszát. Az látszik, 
hogy a tér nyugatról kelet felé erő-
sen lejt, a két templom között lévő 
Kincs apát köz két vége között közel 
kettő méter volt a szintkülönbség. 
Dokumentáltuk a téren lévő, kővel 
és téglával falazott barokk csator-
narendszert, amely az esővíz és a 
szennyvíz elvezetését szolgálta a 

kora újkorban. A Gyöngyös-patak 
felé induló főágat a Levéltár épülete 
alatt találtuk meg, oda torkollanak 
a téren futó gyűjtőerek. Ezek között 
van síkfedésű és dongaboltozatos 
is. Megtaláltuk a plébánia épüle-
tébe tartó barokk kori bekötést is. 
A feltárt csatornákba kötötték be a 
felújítás során az új vezetékek egy 
részét. A téren az évtizedek alatt 
készült közművek sűrűn bolygatták 
a területet, ami korlátozta a kutat-
hatóságot.
– Milyen leleteket találtak a fel-
szín alatt?
– Kőszeg középkori főterén két 
altalajtípus találkozik. A nyugati 
oldalon szilárd, kavicsos az altalaj, 
a keleti oldalon a Gyöngyös-patak 
hordalékos, agyagos öntéstalaja a 
jellemző. A tér nyugati oldalán hú-
zódott a város kereskedelmi ütőerét 
alkotó észak-déli irányú középkori 
út. A keleti oldalon több helyen az 
épületek falait vonóvassal kell ösz-
szefogni a kevésbé teherbíró altalaj 
miatt. Az altalajváltás határa nem 
egyenes vonalú, megközelítőleg a 
tér közepén halad, és vélhetően a 
két templom alatt is húzódik. A Má-
ria-szobor előtt találtuk meg először 
a váltás vonalát. A két templom kö-
zött lévő Kincs-apát közben ez a 
vonal nem volt észlelhető, a közép-
kori temető beásásai miatt. A talaj 
jellege, stabilitása miatt épülhetett 
meg a nyugati oldalon a középko-
ri városmag. Olyan jelenségeket is 
észleltünk, amelyek arra utalnak, 
hogy a középkorban kisebb volt a 
fő tér, melynek déli és keleti részén 
beépítésre utaló rétegek és lele-
tek, edénytöredékek, pénzérmék 
bukkantak elő. A barokk csator-
narendszer alatt is voltak érintet-
len, 14-15. századból származó 
rétegek. A Bem utca torkolatánál, 
ahol a mostani parkoló helyén a 
középkorban házak voltak, olyan 
jellegzetes leleteket – főképp cse-
répkorsók és cseréppoharak töre-
dékeit – találtuk meg. Ez alapján 
arra következtethetünk, hogy az itt 
álló házak egyikében a későközép-
korban borkimérés működhetett. 
A középkorban a Lábasház helyén 
volt a mészárszék, erre utalnak a 
tér déli részén nagy mennyiségben 
előkerült állatcsontok is.

– Milyen méretű volt a város kö-
zépkori temetője?
– A temetőfal és a barokk gimná-
zium alapfalait a kivitelezés so-
rán megjelenítették a Jurisics tér 
burkolatában. Ezekhez az ismert, 
középkorban létező helyekhez kap-
csolódnak a nemrégiben elhelyezett 
fémkapszulák, pecsételési pontok. 
A város a kőszegi múzeum régé-
szével, Simon Zsófiával együttmű-
ködve készítette el a Jurisics téren 
elhelyezett régészeti információs 
táblákat és az ezekhez kapcsoló-
dó pecsételő füzetet. A burkolatba 
süllyesztett gránittáblák melletti 
fémkapszulákba rejtve egy pecséte-
lő található, mellyel a füzetbe bé-
lyegezve játékosan járható végig a 
város néhány jelentősebb régészeti 
emléke. Az egyik pont a Szent Ka-
talin-templom, a város első plébá-
niatemploma, amelynek maradvá-
nyai a Szent Imre-templom keleti 
oldalán, a sekrestye alól nyúlnak ki. 
Tábla és pecsételőpont létesült a te-
metőfal mellett is. Kőszeg középkori 
temetője a 13. századi Szent Kata-
lin-templom körül helyezkedett el. 
A Szent Jakab-templom a mostani 
ismeretink szerint legkorábban a 
14. században épült, és 1615-
1618 között emelték a Szent Imre-
templomot. A két templom között 
volt a belvárosi temető, amit fallal 
vettek körbe. A ma ismert adatok 
szerint a Szent Imre-templom észa-
ki részén megy át a fal déli része, 
míg a Bencés Rendház ráépült a 
temető északi falára. A Rajnis utcá-
ban megtaláltuk a temetőfal továb-
bi szakaszait. A Szent Jakab-temp-
lom egészében a középkori temető 
területére esik. A kutatások régóta 
sejtetik, hogy a templom alatt lehet 
egy 13. századból származó feren-
ces templom. 

– Miért fontos, hogy a régészeti 
információs táblák ott legyenek a 
város történelmi pontjain?
– Nagyon jó, hogy ez a tudásanyag 
szélesebb körben lesz ismertebb. A 
feltárásokkal jelentősen bővültek 
az ismereteink az egykori város 
szerkezetére vonatkozóan. Minden 
kutatási eredmény a közösség javát 
szolgálja, a táblák segítségével az 
új információk mindenki számára 
könnyebben elérhetőek. Az ásatá-
sok során a belvárosi temetőben 
89 sírt tártunk fel, melyek leletei 
Kőszeg gazdag időszakáról tanús-
kodnak. Találtunk többek közt egy 
míves ezüst rezgőtűt, amely egy 
férfi fejfedőjét díszítette, több pártát 
és egy sírban egy ezüst eljegyzé-
si gyűrűt, amely két egybefonódó 
kezet ábrázol. Sok új ismerethez 
jutottunk a 2009-2012 közötti idő-
szakban végzett feltárások során, és 
most a Szombathelyi Egyházmegye, 
a Savaria Múzeum, és a kőszegi 
múzeum közreműködésével újabb 
feltárások kezdődnek a Szent Imre- 
és a Szent Jakab-templomban az 
épületek felújításához kapcsolódó-
an. A kutatást közösen végezzük 
Simon Zsófiával, a kőszegi múzeum 
régészével. Sok érdekes eredmény-
re, új adatra számítunk. Most van 
arra esély, hogy a legkorábbi, a 13. 
századból származó templom falai-
ra rátaláljunk.

Kámán Z 

Vásárolunk könyveket, 
régi képeslapokat, fotó-
kat, papír- és fémpénze-
ket, kitüntetéseket, világ-
háborús és egyéb antik 
tárgyakat.
Tel: 06 30 6823830 email: 
koszegkonyv@gmail.com
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÷Biseri”- ŽVS iz Unde- su muzički oblikovali program

Dan muzeja u Prisiki
Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj 14. 
majuša je organizirala program „Dan muzeja” u 
Prisiki. U 16:00 uri početoj priredbi u prvom dijelu 
nazočni su mogli upoznati znanstveni i duhovni 
jerb Fausta Vrančića. Rođeni Šibenčanin (1551.) 
najvažniji je konstruktor i tehnički pisac Hrvatov na 
prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Neka njegova izmi-
šljenja (padobran, lančani most, malini, preše,…) 
stručnjaki kasniji vrimen su predjelali u stvarnost. 
Opise tih strojev sadržava mu knjiga: Novi strojevi 
Fausta Vrančića Šibenčanina. Izdaje petjezični 
rječnik. (latinski, talijanski, njemački hrvatski i ma-
đarski), bavio se je logikom, pisao je pjesme…bio 
je pravi humanist i polihistor, ki je preminuo 1617. 
ljeta. Pokopan je blizu Šibenika u Prviču, - smo do-

stali zanimljive uvodne riči 
od dr. sc.Marijane Borić pred 
pogledivanjem izložbe, koju 
je pratio veliki interes gleda-
teljev. U drugom dijelu pro-
grama predstavljena je knji-
ga autora Dinka Šokčevića: 
A magyarországi horvátok 
rövid története / Kratka po-
vijest Hrvata u Mađarskoj. 
Već odavno željan skupni 
pregled hrvatske manjine u 
Madjarskoj kroz zanimljiv i poticajan razgovor su 
nam autor Dinko Šokčević i voditelj razgovora dr. 
Sandor Horvath predstavili. Programe je muzički 
oblikovala ŽVS Biser iz Unde. Na kraju zanimljivoga 
i poučnoga otpodneva organizator i direktor muzeja 
Andrija Handler, zahvalio se je svim podupiračem i 
pozvao sudjelovatelje na mali agape. 
A Múzeumok éjszakája program keretei kö-
zött került bemutatásra a Magyarországi 
Horvátok Keresztény Gyűjteménye szervezé-
sében Peresznyén Faust Vrančić, a horvát Le-
onardo Da Vinci munkássága, valamint Dinko 
Šokčević: A magyarorszćgi horvátok rövid tör-
ténete c.  könyvének gradišćei promóciója.

Marija Fülöp Huljev

÷Biseri”- ŽVS iz Unde- su muzički oblikovali program

Prof. Nikola Benčić i predavačica
dr. Marijane Borić u prostoriji izložbe 

Pri predavanju autor Dinko Šokčević i
dr. Šandor Horvath

Német nemzetiségi hírek
Deutsche Messe am 13-en Mai in der Herz-
Jesu Kirche 
Minden év május 13-án német nyelvű a fatimai 
mise, melyet ebben az évben a kőszegi Wimmer 
Roland vasvári plébános mutatott be a Szűz 
Máriát tisztelő hívek, a kőszegi és kőszegfalvi 
énekesek közreműködésével. A Jurisics téren 
álló Mária szoborhoz énekelve vonultak a kör-
menettel, ahol a Lorettói-litániát imádkozták el. 

A szentmise után hagyományosan közös agapét 
tartottak a vendégek örömére.

Wallfahrt nach Steinberg-Dörfl zur Bründl-
Kapelle
Május 15-én, vasárnap közel 20 gyalogos indult 
Rattersdorfból Oberloisdorfon át a steinbergi 
Mária kápolnához. Akik nem vállalták a gyalo-

gos utat busszal és autókkal érkeztek a „Bründl-
Kapelle”-hez (Forráskápolna), ahol Pater Deiva 
a környék plébánosa és Fernandes Loyd SVD 
kőszegszerdahelyi plébános német nyelvű 
szentmisét mutatott be. A nyugodt környezetben 
agapé és közös beszélgetés tette ezt a napot 
varázslatosan széppé. Feltöltődve és hálát adva 
estefelé indult vissza a kb. 60 zarándok. 

Auf dem Weg nach Sankt Martin - deutsche 
Pilger in Güns / Szent Márton útján - né-
met zarándokok jártak Kőszegen 
Stuttgart térségéből érkezett az a német zarán-
dokcsoport, amely egy uniós ERASMUS projekt 
keretében gyalog teszi meg az utat Szent Már-
ton szülőhelyétől, Savariatól a francia Tours vá-
rosáig. A projekt magyar stratégiai partnerét Kő-
szeg Város Önkormányzatát Vaihingen an der 
Enz testvérvárosunkon keresztül találták meg a 
német szervezők.

A zarándokok május 31-én, kedden este először 
a németül tanuló árpádházis gimnazistákkal 
találkoztak a Városházán, majd a Jurisics téren 
részt vettek az utolsó májusi Lorettói-litánián, 
amelyet Dr. Perger Gyula plébános magyarul 
és Maurer Péter németül imádkozott el. Az ese-
ményen a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat kérésére közreműködött a Kőszegfalvi 
Német Nemzetiségi Kórus és az Alpensänger 
Kórus. Az áhitatot követő agapén a kórustagok 
süteményei (és a jó kőszegi bor) lenyűgözték a 
vendégeket.

Szerda reggel Básthy Béla polgármester kő-
szegi történeteket mesélt, majd a Hősök tornya 
megtekintése után Ausztria felé folytatták útju-
kat a zarándokok.  

                                     Kőszegfalvi Ágnes
                                           KNNÖ elnöke
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Együtt forog
 
A szó, ami először az eszébe juthat 
a Dance Jam bemutatójára érkező 
közönségnek: az elegancia. A fellé-
pő ruhák, a díszletelemek, csokrok, 
amelyek az érdeklődőket fogadták 
az elegancia szimbólumai. Így volt 
ez május15-én, amikor az „Együtt 
forog” című előadással – a lovagte-
remben – lezárta évadját a Dance 
Jam Táncegyüttes.
„Az ember nem sokra megy egye-
dül” – idézte Clara Sánchez sorait a 

műsor vezetője, Novák Edina. Ezzel 
vezette fel a tematikát, amelyre a 
tánckoreográfiák épültek. 
Básthy Béla polgármester üdvözölte 
a jelenlévőket, azokat, akik „mind-
annyian részesei annak a tánc-
univerzumnak, amit Földesiné 
Németh Csilla és segítői az elmúlt 
harminckettő évben létrehoztak”. 
Számos fiatal lépett új (élet)pályára 
ebből az univerzumból. Megtanulták 
a kudarcot és a sikert, a fegyelmet, 
az összetartozást. „Boldogság látni 
azt, hogy ezek a gyerekek mivé 
válnak” – mondta a polgármester.

Megtelt széksorok, izgalommal 
szemlélődő anyukák és apukák, 
profi fények és hangosítás – egy 
kellemes délután élményét ígérték.
Az egymást követő korcsoportok 
közül elsőként az óvodások léptek 
színpadra, és – ahogy vártuk – ki-
merítették a „cukiságfaktor” min-
den lehetőségét. Az est táncai a 
közösség témaköréhez kapcsolód-
tak az első lépésektől kezdve a ba-
rátság, az egymásra hangolódás, 
a vágyakozás, a bennünk élő lel-
kiismereten át, a menni, maradni 
dilemmájáig.  

A korcsoportok bemu-
tatói között Gergye Li-
liána, Németh Mira és 
Nagy Réka szólótáncait 
is láthattuk. Külön em-
lítendő a hatodik osztá-
lyosok Csoportkohézió 
című nagyszerű koreo-
gráfiája. Ugyancsak 
kiemelkedő a nyolca-
dikosok előadása: fel-
ismerhető Dance Jam-
mozdulatok, tisztaság, 

kecsesség – jó zeneválasztással 
erősítve. A műsor változatosságát 
Virág Zsuzsanna és Unger Liza 
(vers), valamint Kovács Viki és Kiss 
Gábor duója fokozta. 
Ebben az évben is ünnepélye-
sem búcsúztatták a „kirepülő” 
táncosokat. Diaképek idézték fel 
az emlékezetes színpadon töltött 
pillanatokat. Az aktív táncot befe-
jezte, de az évek alatt felhalmozott 
muníciót magával vihette: Mersich 
Evelin, Károlyi Janka, Nagy Eszter 
és Tulok Laura.
A csoport vezetője – „Csilla néni” – 
elismerései között a legfényesebb a 
Prima Díj, de csak úgy tűnik! Ami 
igazán csillog, az a sok, fiatal te-
kintet, ami ezen az előadáson, a 
fináléban is rászegeződött, és ami 
még akkor is csillogni fog, amikor a 
sajátunk már halványulni kezd. Ez 
az igazi siker, a (tánc)pedagógia – 
nagy szavak –, az élet értelme: a 
másik ember! 
Várjuk a folytatást. Hajrá Dance 
Jam!

Tóthárpád F.

Triola
Iskolások serege töltötte meg a 
Chernel Kálmán Városi Könyvtár 
gyermekrészlegének olvasótermét 
június 2-án. A Triola Alapítvány 
(TRIOLA Művészpalántákért és 
Oktatóikért Közhasznú Alapít-
vány a Gyermekek Művészeti 
Oktatásáért és Oktatóik Képzé-
séért) 20 éves évfordulóját ünne-
pelték gyerekek és felnőttek. Az 
alapítványt három édesanya hozta 
létre 2002-ben azért, hogy a fia-
talok számára hozzáférést biztosít-
sanak a művészeti oktatáshoz, és 
támogassák a képzésüket.  
Rajzokat, festményeket, kerámi-
ákat: kézműves alkotásokat, stb. 
állítottak ki. Szép és értékes tár-
gyakat láthat a közönség, amelyek 
többsége újrahasznosított anya-
gokból született. Készültek fest-
mények Bartók brácsaversenyének 
zenéjére, láthatunk szép kiállítású 
irattartókat, meseillusztrációként 
készített kollázs leporellókat, nyo-
matokat, de tűzzománc-képeket is.
Az alapítvány fenntartásában 
működő alapfokú művészeti is-

kolában két kézműves tanszak 
működik a megyében. (A zenei 
foglalkozásokat Szegeden tartják.) 
Az egyik – Hetyésy Katalin veze-
tésével Csepregen, és Kőszegen a 
másik, a Dr. Nagy László EGYMI-
ben Széplakiné Tamási Gabriella 
irányításával. Húszéves munkájuk 

eredményeként több, ma már fel-
nőtt növendékük művésszé nőtte 
ki magát. 
Az ünnep alkalmával Czeglédi Ibo-
lya alapítványi elnök, iskola igaz-
gató méltatta az elmúlt két évtize-
det, majd ajándékokat, okleveleket 
adott át a gyerekeknek. 

A TRIOLA külön érdeme, hogy sa-
játos nevelési igényű gyermekek 
képzését vállalták. Hogy mi a fog-
lalkozások sikerének a titka? Nem 
tudni, de – ahogyan Széplakiné 
„Gabi néni” mondta – a gyerekek 
nagyon szeretik.

TáF.
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Horváth László 
klarinétművész
(Életének 77. évében, május 26-án 
elhunyt Horváth László klarinétmű-
vész, tanár. Hamvait június 17-én 
14.30-kor helyezik végső nyuga-
lomra a kőszegi köztemetőben. A 
fotó 2021. november 5-én, a Kirá-
lyi Városnapon készült, amikor Hor-
váth László klarinétművész átvette 
Kőszeg Város Polgármesterének 
Elismerő Oklevelét.)
Kőszegről indult, első tanítómestere 
Édesapja, majd a győri, budapesti 
és párizsi tanulmányait követően 
az Állami Hangverseny Zenekarral 
és önálló koncertjeivel bejárta a 
földrészeket. Zenéjével, a megszó-
laltatott művekkel értő közönségre 
talált, otthonosan érezte magát 
a világ hangversenytermeiben. A 
„mindenséggel mérd magad!” 
igényességével tapasztalhatta 
meg, hogy zenei anyanyelvünkön a 
világot is meg tudja szólítani kla-
rinétjá val. Megtanulta, hogy van 
egy érzés, ami ennél is fontosabb, 
amely erősebb gyökerekkel köti az 
embert, és ez Magyarországhoz a 
történelmével; Budapesthez a csa-
ládi élet indulásának szépségével, a 
zenei pálya beteljesedésének örö-

meivel; és Kőszeghez a 
hazatérő, érett művész 
kiteljesedésével.
Három évtized után ha-
zajött, de nem pihenni, 
hanem új feladatkört 
vállalva nyolc éven át a 
Szombathelyi Szimfoni-
kus Zenekar élén, a ré-
gió zenei hagyománya-
inak folytatójaként, az 
önmagára talált nem-
zet zenei kultúrájának 
szolgálatára. Hangszere 
társaként kísérte hang-
verseny körútjaikon és 
jelenlétével, muzsikájá-
val a régió, a város zenei életének 
karakterét formálta. 
Kőszegen megpihenve a Szultán-
tetőről nemcsak szemlélte városát, 
de hagyományt teremtett a Lajtha-
Fesztiváljaival, nemzetközi kurzusi-
val. Iránymutatóként Lajtha László 
nevét választotta és táborai a mű-
vészi értékeken túl a Lajtha életmű 
felvállalásával, Veress Sándor és 
Takács Jenő műveinek felfedezte-
tésével is a nemzeti lelkiismeretet 
ébresztette, és a nemzetben gondol-

kodó hitével vitte hallgatóit és ven-
dégeit Liszt Ferenc szülőházához.
Később a tematikus nyári zenei 
fesztiváljain pódiumot biztosított a 
Fischer Anni ösztöndíjas tehetsé-
geknek, és a fellépő művész bará-
tai társaságában klarinét játékával 
hozta közénk a klasszikus zeneiro-
dalmat. Arra is vállalkozott, hogy 
egykori, kőszegi általános iskolai 
ének-tanárunk, Serényi Tibor zene-
szerzői munkásságából ősbemuta-
tón szólaltassa meg alkotását.

Nekünk, osztálytársainak, közvet-
len ismerőseinek és barátainak 
„csak” Laci volt, míg másoknak a 
távolságtartó tiszteletet kifejező 
Művész úr volt és maradt. Több ez 
a „Művész úr” megjelölés a szok-
ványos megszólításnál, mélyebb 
összefüggést, egy karaktert fejez ki, 
amely személyiségéhez, embersé-
géhez, viselkedésének megértésé-
hez is közelebb visz.
Az előadóművész képességei ré-
vén, a sorokba rendezett kottafe-
jekből kiolvassa a zeneszerző meg-
álmodott világát, és hangszerével 
azt meg is szólaltatja, sőt velünk, 
a hallgatóival meg is érteti.  Ennek 
tudásához kellett a kitartó szor-
galom, de nélkülözhetetlen volt a 
Ferencsik-, Liszt-, Lajtha-, Veress, 
és Artisjus díjakkal elismert Isten 
adta tehetsége. Fogadjuk el, hogy 
a művész ember szárnyalásainak 
mélységei, magaslatai más dimen-
ziót jelentenek, és a megszokottól 
eltérő magatartása, megnyilvánu-
lásai sokszor nehezen követhetők a 
köznapi gondolkodásunkkal. Ő így 
marad velünk sikereivel, a kottáival 
és hangszerével elegánsan megje-
lenő alakja, és az elmaradhatatlan 
aktatáskájában a feladatait, emlé-
kezetét őrző naptár-könyvével.

Szövényi Zsolt

Tanítva emlékeztetni
Díszőrség, szemerkélő eső, fel-fel-
röppenő fecskék és galambok fo-
gadták a május 29-én emlékezni 
érkezőket a Hősök Kapujánál. A 
szemerkélő esőtől a torony boltíve 
megvédte az emlékezőket.
A Himnusz hangjait követően 

Básthy Béla polgármester köszön-
tötte a jelenlévőket. Kilencven évvel 
ezelőtt 1932 májusában avatták 
fel a hősi emlékművet, amelyet az 
1880-ban lebontott régi torony he-
lyére építettek, és amely egyaránt 
emléket állít az első világháború-

ban elesett, Kőszegről 
besorozott katonáknak, 
és az 1532-ben hősi ha-
lált halt városvédőknek.  
(1917 és 1936 között 
1086 hősi emlékművet 
állítottak országszerte.) 
A polgármester több 
adattal is szolgált: „El-
mondható, hogy nem 
volt olyan család, ame-
lyet az első világháború 
veszteségei közvetle-
nül vagy nagyon szűk 
áttétellel ne érintettek 
volna.” A statisztikák 
kimutatása az első vi-

lágháború összesen 543, a máso-
dik 113 kőszegi születésű áldozat 
adatait tartalmazza. A 20. század 
tragédiái után „vajon lesz-e elég 
bölcsesség, emberség és belátás 
a világ vezetőiben ahhoz, hogy 
elkerüljék, megakadályozzák a 
hasonló nemzeteket fizikai létük-
ben fenyegető háborút?” – tette 
fel az aktuális kérdést Básthy Béla. 
Hozzátette: feladatunk, hogy me-
rítsünk a régi kőszegiek megtör-

hetetlen életerejéből, megismerjük 
és felkutassuk a példáikat. Beje-
lentette, hogy Kőszeg Város Önkor-
mányzata pályázati anyag készíté-
sét kezdte me g annak érdekében, 
hogy elkezdődhessen városunk 
szimbólumának, a Hősök Kapujá-
nak a felújítása. Kitűzött cél, hogy 
az épület „tanítva emlékeztessen 
a kőszegi hősök áldozatos életé-
re, példájára”.

TáF.
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Megkezdődött az évad
A „Grand Opening” koncertjével – a 
nemzeti összetartozás napja előes-
téjén – kezdődött a nyári, ünnepi 
évad. „Negyven év után, a Kőszegi 
Várszínház jubileumára elkészült 
az új nézőterünk, köszönjük a 
kulturális kormányzatnak, és kife-
jezetten Fekete Péter volt államtit-
kár úrnak, akinek a segítségével 
előadó-művészeti többlettámo-
gatásból sikerült beszerezni ezt 
az új nézőteret” – adott hangot 
mindannyiunk örömének Pócza Zol-

tán a szervező várszínház 
igazgatója.
A Magyar Művészeti Fesz-
tiválok támogatásának 
köszönhetően  –  az ország 
tizenöt helyszínén  – a 
nemzeti összefogás, a zene 
ünnepévé változtak ezek a 
napok. A jelentős zenei so-
rozat kőszegi főszereplője a 
Chorus Sonorum és a Sa-
varia Szimfonikus Zenekar 
volt. Külön öröm, hogy a 

koncertet kő-
szegi karnagy, Scheer 
Uwe dirigálta.
Erkel Ferenc Ünnepi 
nyitánya és Liszt Fe-
renc Les Preludes című 
szimfonikus költemé-
nye után a karnagy-
zeneszerző kutatásai 
nyomán feltárt Kárpáti 
Sándor szimfonikus 
költemény, a Feltáma-
dás csendült fel. A mű 
elhangzása előtt Mizsei 
Zoltán szólt a darabról. 
A Kárpáti Sándor éle-

tét, műveit kutató karnagy-éne-
kes felhívta a közönség figyelmét: 
„Tudják, vagy nem tudják: zenetör-
téneti eseményen vesznek részt.” 
A partitúra elején ez olvasható: „Az 
igaz ügy győzni fog!” Sokat elárulnak 
a tételek címei is: „A magyarok gyá-
sza és kétségbeesése Trianon miatt!” 
„Ne csüggedj, ébredj, magyarom!” 
„Segélykérés” – (Boldogasszony 
Anyánk) „Dolgozzál erős hittel és 
akarattal, és bízzál, az igazságos Isten 
megsegít!” – (Erős vár a mi istenünk). 
A partitúra ezzel zárul: „Hosszú, 
keserves kényszerszünetek mellett 

mégis be tudtam fejezni: 
1930 húsvét vasárnapja.”
Ha a Feltámadás ke-
letkezési dátumát nem 
ismernénk, akár kortárs 
szerzeménynek is gon-
dolhatnánk, olyan módon 
fogalmazta meg Kárpáti 
Sándor az összmagyar-
ságot sújtó tragédiát. (Az 
előadáson jelen volt Sop-
ronból a szerző unokája 
– dr. Kárpáti György – és 
felesége is.)
Kőszegi szerző művével, 
kőszegi karnagy vezényle-
tével emlékezett nemzeti 

gyászunkra a város 2022. június 
3-án, s egyben megnyitotta a 40 
éves Kőszegi Várszínház nyári prog-
ramsorozatát. 
Két nap múlva az első teltházas 
előadást élvezhettük a várudvaron. 
Néhány csepp eső hullott, de el-
kerülte a várost az átvonuló vihar. 
Az elégedett taps többször jelezte 
a hálát, ami azonban elsősorban, 
az operett-musical est fellépőinek: 
Szulák Andreának, Peller Annának, 
Szabó P. Szilveszternek és Kerényi 
Miklós Máténak szólt.

Tóthárpád F.

Gratulálunk! 
A szombathelyi Westside Tánc Sport 
Egyesület kőszegi csoportja 10 éve 
működik, de 2022 januárjában ala-
kult meg a versenycsoport.  Az idei 
évben több eredményt értek el ver-
senyeken – kaptuk a tájékoztatást 
Madarász Vivien  csoportvezetőtől. 
Márciusban a Nagykanizsán tartott 
versenyen második helyezést értek 
el, és kijutottak a ESDU Dancestar 
World Final világbajnokságra.

Szép emlék köti a spor-
tolókat Porechez május 
25 – 29. között tartott 
versenyeredmény miatt 
is. A hétfős kiscsoport a 
profi junior urban kate-
góriában 12 csapatból 
a 4. helyet szerezte 
meg. A csapat tagjai: 
Hanák Ádám, Németh 
Doris, Agg Valentina, 
Babos Imre, Balogh 
Regina, Németh Linda, 
Kardos Liliána.

A Jurisics várban hétfőn és 
szerdán tartják az edzése-
ket két – 5-13 éves, illetve 
és 13-20 éves – korosz-
tályban. Szívesen várnak 
minden érdeklődőt a szep-
temberben induló évadban. 
Addig is sokféle információt 
kaphatnak a csoport veze-
tőjétől. (Tel: +3630/941-
4522, illetve facebook, 
instagramm oldalon)

KéV

A Chernel-emlékévhez kapcsolódva 
2022. május 10-én a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete két vezetett 
sétát indított a Chernel-örökség 
nyomában. Délelőtt a budapes-
ti Chernel István Sí és Turisztikai 
Klaszter tagjait kalauzolta Dr. 
Mátay Mónika történész, aznap 
délután  Kőszegről és környéké-
ről érkezett harmincegy érdeklődő 
kapott részletes tájékoztatást. A 

Chernel-családról szóló történe-
tek és az új gyalogos útvonal GPS 
koordinátái felkerültek a Kőszegi 
Séták applikációba, melynek se-
gítségével a séta okostelefonnal 
önállóan is végigjárható. A Kősze-
gi Séták applikációból letölthető 
útvonalakról júniusban nyomtatott 
látványtérkép is készül, mely elér-
hető lesz a Zwingerben és a Tou-
rinform irodában. A Chernel-séta 

kidolgozása az Interreg Europe Lo-
cal Flavours projekt helyi akcióter-
vének keretében az iASK, a kőszegi 
Tourinform iroda, a Kőszegi Városi 
Múzeum és Könyvtár, valamint az 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársai együttműködésében 
valósult meg.

KéV
Az alábbi applikációt 2021-ben ké-
szítették a Tourinform iroda munka-

A Chernel-örökség nyomában társai, Győrffy Gábor vezetésével. 
Akkor 13 városnéző és natúrparki 
séta került feltöltésre. Ehhez csat-
lakoztunk a Chernelek történetével 
14. sétaként.
Applikáció letöltése
https://play.google.com/store/
apps/de ta i l s ? i d=hu . i r o t t ko.
trackatour

Séták letöltése Androidra: 
koszeg.hu / turizmus fül / látni-
valók / kőszegi séták - városnéző 
alkalmazás /letöltés
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Partnerváros
Kőszeg partnervárosával Bad 
Kötzting várossal szoros kapcso-
l at.  A Bajor erdőben fekvő 7500 
lakosú városka a cseh-német 
határtól 15 km-re található, és 
emiatt ott sem ismeretlen a vas-
függöny. A közeli hegy tetején 
lokátor állomáson figyelték a cse-
hek mozgását, kommunikációját. 
Ez már a múlté, mostanra turista 
látványosság, történelme hasonló 
Kőszegéhez.

Ami nekünk Kőszegen a Szőlő Jövés-
nek Könyve, az Bad Kötztingben a 
Pünkösdi Lovas bemutató, amelyet 
1412 óta évente megrendeznek.
Amikor Kőszeg a Douzelage tagja 
lett, akkor a város neve Kötzting 
volt, 15 éve kapta meg a jogot, 
hogy a Bad Kötzting nevet viselje 
– köszönhetően melegvizes fürdő-
komplexusának, gyógyvizének. A 
várost körülölelő természeti érté-
kek, hegyek, erdők remek sporto-
lási lehetőségeket kínálnak.
Több projektben is partnerek vol-
tunk: 4 évvel ezelőtt az általunk 

szervezett EULOCAL című Euró-
pai Uniós projektben dolgoztunk 
együtt. Ekkor helyezte el minden 
delegáció a város központjában 
lévő parkban a partnerek által 
odaszállított határköveket. Most az 
utóbbi 2 évben a Fiatalok az idő-
sekért lett a közös munka témája. 
A németek április végén szervezték 
meg azt a projekttalálkozót, ahol 
a fiatalok és idősek lakhatási kö-
rülményeiről beszélgettünk. Arra 
igyekeztünk egymástól jó példá-
kat, gyakorlatokat ellesni, hogy 
miként lehet a két korosztály lak-

hatási körülményein javítani, az 
esetleges együttlakást szorgalmaz-
ni. (Az eddigi találkozók összefog-
lalóit, s később a Bad Kötztingben, 
majd a Škofja Lokában szervezett 
találkozó összefoglalóit is elolvas-
hatjuk a www.koszeg.hu honlapon, 
az Európai Uniós projektek címszó 
alatt.) Egy biztos: a nemzetközi 
csoport a német merevségnek, 
kínos pontosságnak nyomát sem 
tapasztalhatta, oldott légkör, ba-
rátság, kedvesség hatotta át a ta-
lálkozót.

dr. Mátrai István 

Borkorcsolya
Ahogy a Kőszegi Borbarát Hölgyek 
Egyesülete hirdette: „2020 után 
újra terítékre kerültek az ízletes sós 
falatok”. 
A május 21-i kóstolós versenyre 
harmincegy nevezés érkezett. Érde-
kesség volt, hogy a benevezett re-
mekművek elkészítői között két férfi 
is volt. A zsűri tagjai: Básthy Béla 
polgármester, Patakiné Rába Edit 
/a 2020-as nyertes/, Mélykúti Esz-
ter a Lukácsházi Borbarát Hölgyek 

elnöke és Kampits László borász. 
Tóth Adrienn egyesületi elnök ja-
vaslatára a bírálat során a finomsá-
gok tálalását is figyelembe vették. 
A kezdetektől meglévő szokás sze-
rint látogatói is megkóstolhatták a 
borkorcsolyákat, s szavazhattak az 
általuk vélt legjobbra. Az egyesület 
hálásan köszöni az Alasz Pince, a 
Kampits Pince, a Néber-Tóth Pince, 
a Stefanich Pincészet és Varga Zol-
tán támogatását, hiszen az ő bora-
ikkal vált teljessé az ízélmény. 
Az idei versenyen két különdíj is 
gazdára talált: A „legmunkásabb 

borkorcsolya” címet Bakosné Ber-
kényi Bernadett palacsinta batyuja 
kapta, ami egyben a közönség dí-
ját is bezsebelte. A „legkreatívabb 
borkorcsolya” címet Gneisz Terézia 
chips variációi érdemelték ki. A zsű-
ri döntése alapján a Gluténmentes 
kategória nyertese Kercselics Szabi-
na sajtos-ropogós csigája lett, III. 
helyen végzett a sonkás-sajtos kifli, 
készítője Bokorné Dallos Szilvia, II. 

helyezést ért el Micskei Rozália saj-
tos-sonkás tekercse, s az I. helyet a 
Tóth Árpádné által készített medve-
hagymás-baconos tekercs nyerte 
el. Az egyesület külön is köszönetét 
fejezi ki a támogatóinak: a művelő-
dési központnak, a Kőszegi Borá-
szoknak, az Alpokalja Panzió és Ét-
teremnek, a Bakos Virágudvarnak, a 
kőszegi Biotékának és a Tupperware 
Szombathelyi Képviseletének.

Június 4-én hatvanéves érettségi találkozót tartott az 1962-ben a 
Jurisich Miklós Gimnáziumban végzett négy osztály. Az akkori 82 fő 
diákból 42-en jöttünk vissza az alma materbe. Örömteli élmény volt 
mindannyiunk számára, felidéztük a négy boldog kőszegi diákévet. 
Gyertyát gyújtottunk az elhunyt társaink, tanáraink emlékére. Köszö-
nettel vettük, hogy Keszei Balázs igazgató fogadta az öregdiákokat, és 
beszélt az iskola mai életéről. A Csikar csárdába folytattuk a múltidé-
zést, és megfogadtuk, öt év múlva visszatérünk.

Lauringer Zsuzsa

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Németh Istvánné Murányi Évát (97 
éves), Draskovics Ottó Nándorné Ti-
már Jolánt (93 éves), Tóth Jánosné 

Mika Annát (93 éves), Bánki Zol-
tánné Szikora Mariannát (92 éves) 
Randwég Ferencné Kohl Franciskát 
(90 éves), Ragasits Lajosné Lakatos 
Terézt (90 éves), Jenkei Edéné Gá-
los Ilonát (91 éves) és Lamp Vilmost 
(92 éves). A városvezető személye-
sen köszöntötte a 90 éves Alasz Ist-
vánné Karácson Ilonát.
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Információ, jegyrendelés:
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Kőszeg, Rajnis u. 9.   |  +36 94/ 360-113
info@koszegivarszinhaz.hu  |  www.koszegivarszinhaz.hu

Színre visszük 
  a nyarat!

www.koszegivarszinhaz.hu

JÚNIUS 13. 18.00 ÓRA JURISICS-VÁR, LOVAGTEREM 

FESTŐI SZENTENDRE
KIÁLLÍTÁS A SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP 
ALKOTÓINAK VÁLOGATOTT MUNKÁIBÓL

JÚNIUS 16. (ESŐNAP: JÚNIUS.17.) 20.30 ÓRA 

JURISICS-VÁR (Ingyenes)

VAJDA GERGELY: VÁRFANFÁR – ÜNNEPI NYITÁNY 
A KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ 40. SZÜLETÉSNAPJÁRA
ősbemutató

B. BRITTEN: NOÉ BÁRKÁJA – családi opera
közreműködik a Savaria Szimfonikus Zenekar

JÚNIUS 18. (ESŐNAP: JÚNIUS 19.) 20.30 ÓRA

JURISICS-VÁR (4.500.-Ft)

ALAN AYCKBOURN: HOGY SZERET A MÁSIK 
(Orlai Produkciós Iroda) 

JÚNIUS 21. (ESŐNAP: JÚNIUS 22.) 20.30 ÓRA

JURISICS-VÁR (5.000.-Ft)

CSÍK CSABA: ÖREGLÁNYOK
zenés komédia (Liliom Produkció) 

JÚNIUS 23. (ESŐNAP: JÚNIUS 24.) 20.30 ÓRA 

JURISICS-VÁR (4.500.-Ft)

SZERELMES RÖGTÖNZÉSEK – Nagy-Kálózy Eszterrel, 
Rudolf Péterrel és Kálloy Molnár Péterrel

JÚNIUS 25. (ESŐNAP: JÚNIUS 26.) 20.30 ÓRA

JURISICS-VÁR (6.000.-FT)

SUE FABISCH–JOHNNY ROGERS: ANYATIGRISEK
MUSICAL (Liliom Produkció) 

JÚLIUS 1.–JÚLIUS 2. (ESŐNAP JÚLIUS 3.) 20.30 ÓRA

JURISICS-VÁR, TORONYUDVAR (2500.-Ft)

GYŐREI ZSOLT, SCHLACHTOVSZKY CSABA: 
VÍZKERESZTI GRITTI, AVAGY A BŐRRE MENŐ JÁTÉK
- Víg farsangi atrocitás
A Kőszegi Várszínház ősbemutatója

JÚLIUS 6. 19.00 ÓRA EVANGÉLIKUS TEMPLOM

CUSTOS CONSORT: A KÖDÖS BRITANNIÁBÓL A 
NAPFÉNYES ITÁLIÁBA - Koncert (2.500.-Ft)

JÚLIUS 12. 10.00 ÓRA JURISICS-VÁR LOVAGTEREM 

JUHÁSZ ANIKÓ: PÖTTY – aprók színháza (Griff  
Bábszínház) (1500.-Ft egy felnőtt és egy gyermek)

JÚLIUS 14. (ESŐNAP: JÚLIUS 17.) 20.30 ÓRA

JURISICS-VÁR (5.000.-Ft)

W. SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
A Kőszegi Várszínház bemutatója
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Múzeum és Könyvtár hírei
A „Műtárgymesék” című irodalmi alkotópályázatunkra a pályaművek 
beadási határideje megváltozott! Az új beadási határidő 2022. szep-
tember 16., az eredményhirdetésre októberben az Országos Könyvtári 
Napok keretein belül kerül sor.
Június 25-én, szombaton 17.00 órától éjfélig tartanak a Múzeumok 
éjszakája rendezvényei a következő helyszíneken: Arany Egyszarvú Pa-
tikamúzeum, Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Lábasház, Postamúzeum, 
Tábornokház és Jurisics tér. A részletes programokról tájékozódhatnak a 
plakátokról, a honlapokon és az intézmény Facebook oldalán. A múzeumi 
helyszíneken 200 Ft/fő a belépődíj.
Az idei évre meghirdetett nyári táboraink már beteltek, jelentkezéseket 
csak várólistára tudunk fogadni!
A könyvtár nyitva tartása a következő június 15-től augusztus 31-ig: 
Felnőttrészleg: Kedd-Szerda: 10.00-17.00; Csütörtök: 13.00-18.00; Pén-
tek: 10.00-16.00; Szombat: ZÁRVA Gyermekrészleg: Kedd-Szerda: 13.00-
17.00; Csütörtök: 13.00-18.00; Péntek: 10.00-16.00; Szombat: ZÁRVA 

Megújult 
a plébánia
Isten segítségével és a Püspöki 
Hivatal támogatásával megújult a 
kőszegi plébánia épülete. Az ünne-
pélyes megáldást Dr. Székely János 
megyéspüspök úr végzi  június 
13-án, hétfőn 18 órakor a fatimai 
szentmise keretében! Ebben a 
szentmisében lesz Németh Norbert 
papnövendék beöltözése is.
Jézus Szíve ünnepén 2022. június 
24-én, pénteken 18 órakor tartjuk 
templomunk búcsúnapját. Az ünne-
pi szentmise főcelebránsa  Dr. Márfi 
Gyula ny. veszprémi érsek lesz.
Mindkét ünnepre szeretettel és tisz-
telettel várjuk a kedves testvéreket!

Dr. Perger Gyula
plébános, püspöki referens, 

igazgató

Programajánló
Június 14.  17.00 - Év Természetfotósa kiállítás megnyitója a 

természetvédelmi látogatóközpontban, 
Június 14-tól  Festői Szentendre kiállítás megtekinthető a lovag-

teremben július 31-ig
Június 17.  BORKÓSTOLÓt tart a 7/7 PINCE Helyszín: Barba-

kán Café; Időpont: 18.00; Infó: Barbakán Café, 06 30 
5244 235

Június 18. ERDEI TALÁLKA Hogyan alakult ki a Kőszegi-hegy-
ség? Beszélgetés egy geológus házaspárral. Kőszeg, 
Erdei tornapálya, Sziklakaréj tisztás; Időpont: 15.00;  
Infó: 06 30 232 2315

Június 19. GYŰSZŰVIRÁG TÚRA. Vezetett túra. Táv: 15 km; 
Túravezető: Németh Lászlóné (70/368-5084); Talál-
kozó: 7.45 Kőszeg, autóbusz állomás; Útlevél vagy 
személyi igazolvány és fürdőruha szükséges!

Június 25.  18.00 - Bocik között: séta a kőszegi legelőn. 
Június 25. KŐSZEGDOROSZLÓI FALUNAP Helyszín: Faluház.  
Június 25.  KŐSZEGI CSILLAGOK 20/10/5 km éjszakai teljesít-

ménytúrák a Kőszegi-hegységben Rajt: Kőszeg, Juri-
sics tér, Boszorkánykonyha; Nevezés: 19:00 - 20:00; 
Térkép: Kőszegi-hegység; Nevezési díj van: Infó: 
info@vasivandorok.hu. (70/938-8208)

Június 27.  SZABADTÉRI RAJZOLÁS A SZABÓHEGYEN Nyári 
program iskolásoknak Foglalkozások kéthetente, beje-
lentkezés szükséges: Kőfalvi Etelka +36 30 710 9674

Püspöki mise lesz a Szent Vid-kápolnában június 19-én 11.00 
órakor. Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök (17. old) vezeti 
a körmenettel kibővített búcsúi misét. Rendkívüli, hiszen több 
éve Velem nagy ünnepét nem lehetett megtartani. A szervezők 
tisztelettel várnak minden hívő keresztényt.

Zarándoklat
Május 28-án egynapos zarán-
doklattal tisztelegtek a gradistyei 
horvátok Mária előtt Parndorfban 
(Pándorfalu). A kőszegi csoport 
Frauenkirchenből (Boldogasszony) 
indult gyalog, és együtt haladt a 
Szentpéterfáról, Nardáról, Felsőcsa-
tárról, Horvátzsidányból, Csepreg-
ből érkező zarándokokkal, akiket a 
buszokkal érkezők népes csoportja 
fogadott. A XII. századi eredetű 
templomot megtöltötték a hívek. 
A prédikációban – az oltárképre hi-
vatkozva – elhangzott: „Ott térdel 
Szent László, a Szűzanya előtt, fog-

ja kezében a kisjézust. Biztos, hogy 
Szent László király sem magáért 
imádkozott, hanem az országért”: 
Hazánkért, nemzetünkért. 
A körbevitt Szűzanya szobrát min-
den esztendőben más település 
fogadja. Jövőre Kaiserdorf (Csá-
szárfalu), a Kőszegtől 28 kilomé-
terre lévő templom ad otthont az 
ereklyének egy esztendőn át.
A kőszegiek készülnek már a 
máriacelli zarándoklatra is. A cso-
port augusztus 24-én indul. Külön 
említendő, hogy megelőzik őket az 
Árpád-házi iskolából induló gyere-
kek és felnőttek, akik idén már a 
tizedik alkalommal zarándokolnak 
a kegyhelyre.  
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 Boksz: Hámori Luca a VB-n

Isztambulban (Törökország) rendezték a felnőtt női Ökölvívó Világbaj-
nokságot. Magyarországot 66 kg-ban Hámori Luca képviselte. Súlycso-
portjában 29-en indultak. Az ausztrál Jelena Priovska-Strachan ellen 
erősen indította a mérkőzést. Ellenfelére számolni is kellett. A második 
menetben technikai probléma miatt félbeszakadt a küzdelem. Az addigi 
teljesítményeket kellett pontozniuk a bíráknak. Második mérkőzésén, a 
nyolcaddöntőben, az üzbég Navbakhor Khamidovaval meccselt. Ázsiai Já-
tékok ezüstérmes ellenfelével kiélezett csatát vívott, de a pontozók osztott 
pontozással ellenfelét látták jobbnak.

xxxxx
Egy arany, három ezüst, egy bronz két ötödik helyezés, a legjobb serdülő 
férfi cím, és a legjobb junior női meccs elismerése a mérlege a Fitt-Box ök-
lözőinek a május 18-án kezdődő Utánpótlás Magyar Kupán, Budapesten. 
Gombai Dominik (serdülő 50 kg) három nyert mérkőzéssel aranyérmet 
szerzett. Spaci Manuel (UP 59 kg), Németh Dóra (serdülő, női 51 kg) 
és Rába Noémi (junior női, 52 kg) ezüstösek. Igaz előbbi kettő egyből a 
döntővel kezdett. Kelemen Zalán (férfi 66 kg) döntő fölénnyel kezdett. Az 
elődöntőben későn finiselt: maradt a bronzérem. Pesti József (serdülő 50 
kg) és Kiss Áron (junior, 60 kg) nem jutottak tovább.
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 Labdarúgás: 11. helyezés
Vegyes képet mutatnak a Lóránt FC utolsó mérkőzései a bajnokság haj-
rájában. Mélyütéssel ért fel a Büktől hazai pályán elszenvedett ötös, amit 
bravúrgyőzelem követett Celldömölkön. Az Egyházasrádóc elleni zakó sem 
kellemes emlék, de a zárófordulóban a régi rivális Király hazai pályán sem 
tudta legyőzni a kék-sárgákat. A Bük elleni mérkőzésről nehéz jót mon-
dani. Az eredmény magáért beszél. Celldömölkön a vendéglátók szépíteni 
is csak a 89. percben tudtak. Egyházasrádóc korán szerzett vezetést. A 
kőszegiek valószínűleg a fordításra összpontosítottak. A 75. és 78. percben 
két hiba megpecsételte a sorsukat. A Király ellen megvolt a kellő figyelem. 
A szombathelyiek nem tudtak betalálni. A Kőszegi Lóránt FC a bajnoksá-
got a 11. helyen zárta. Mérlegük 7 győzelem, 9 döntetlen és 14 vereség. 
Váratlan vereségből, de meglepő bravúrból is jutott. Ha döntetlenekből 
néhányat győzelemre sikerült volna váltani, nyugodtabb lehetett volna a 
bajnokság vége. A 38:55-ös gólarány azt mutatja, hogy a védekező és 
támadó csapatrészben is van tennivaló.

Jegyzőkönyv: 27. forduló: Kőszegi LFC-Büki TK 0:5 (0:2), 28. forduló: CVSE-
Vulkánfürdő-Kőszegi- LFC 1:2 (0:1), gólok: Szabella, Kovács Dominik 29. for-
duló: Kőszegi LFC-Egyházasrádóci SE 0:3 (0:1), 30. forduló: Király SE-Kőszegi 
LFC 0:0 (0:0).
Tabella: 11. Kőszegi LFC 30/ 7/ 9/ 14/ 38:55/ 30.

Kétszer is vereséget szenvedett az utolsó öt mérkőzésből a Kőszegfalva. A 
Sorkifalud és Bő elleni 2:1-es vereség szoros mérkőzést mutat. De az igaz-
sághoz tartozik, hogy a kőszegfalviaknak a szépítés is csak a lefújás előtti 
percekben jött össze. Rábahídvégen viszont már a fordulásra is előnnyel 
mentek. Kőszegszerdahelyen mindkét félidőben egy-egy góllal terhelték 
meg az ellenfél hálóját. A Gyöngyösfalu elleni gólzápor biztosította, hogy 
jó szájízzel menjen pihenőre a csapat. A 10 gólt is igazságosan elosztották 
a félidők között. A Kőszegfalvi SE 6. lett. Az előző években többször is a 
dobogóért küzdő csapat szurkolói lehet, hogy kissé csalódottak, de ebben 
a bajnokságban is láthattak gólzáporos győzelmeket, igaz csúnya veresé-
gekbe is belefutott a csapat. 

Jegyzőkönyv: 21. forduló: Sorkifalud-Gy. SE-Kőszegfalvi SE 2:1 (1:0), 
gól: Kovács, 22. forduló: Kőszegfalvi SE-Rábahidvég KSK 3:1 (2:1), gólok: 
Slankovits (2), Pongrácz Dániel, 23. forduló: Kőszegfalvi SE-Répcevölgye SK 
Bő 1:2 (0:1), gól: Pongrácz Zsolt, 24. forduló Kőszegszerdahelyi SE-Kőszegfalvi 
SE 0:2 (0:1), gólok: Pintér Dániel, 25. fordló: Kőszegfalvi SE-Gyöngyösfalu SE 
10:0 (5.0), gólok: Kogler Máté (2), Pongrácz Dániel (2), Juhász, Slankovits, 
Kelemen, Nagy, Schwarz, Molnár.
Tabella: 6. Kőszegfalvi SE 24/ 13/ 4/ 9/ 81:58/ 43.

 Birkózás
A Kőszegi SE birkózóit Pontyos Gábor (edzője Dorner Ágoston) képviselte 
az U20-as korosztály országos bajnokságán, Tatán. Két győzelemmel 
jutott az elődöntőbe, ahol vezetés után szenvedett vereséget. A bronz-
meccset vitatható körülmények között elveszítve ötödik helyezést szerzett.
A Diák korcsoport csapatbajnokságán (Budapest, május 28.) a KSE, 
Pusztai Szilveszter vezetésével 29 csapat közül, nagynevű egyesületeket is 
megelőzve, 12. helyen zárt. Másnap a serdülők, ugyancsak ismert klubo-
kat megelőzve, 19 csapatból 11-dikek lett. 

 Asztalitenisz Vizi Endre Kupa
Három játékos vett részt a Horvátzsidány SC csapatából a május 28-án 
rendezett Vizi Endre asztalitenisz emlékversenyen. Szabó Ildikó nyakába a 
nők nyílt versenyszámában ezüstérmet akasztottak. Szűcs János és Mol-
nár Péter csoportjában egy-egy győzelmet szerzett, de ez kevés volt a to-
vábbjutáshoz. Az amatőr kategóriában Molnár az elődöntőben szenvedett 
vereséget a későbbi győztestől. Harmadik helyen végzett. Szűcsöt a döntő 
másik résztvevője búcsúztatta a negyeddöntőben.

 Tenisz: 
KSE sikersorozat a megyebajnokságon
A Vas Megyei Tenisz Szövetség a megyei teniszbajnokságot a Kőszegi SE 
sporttelepén rendezte utánpótlás, felnőtt női, férfi, egyéni és páros kategó-
riákban. A teniszezők kiválóan előkészített pályákon meccseltek, a verseny 
jó hangulatban zajlott le. Népes mezőny nevezett, a 19 versenyszámban 
121 induló volt. A játékosok bizonyára várták már a versenyzési lehető-
séget, hiszen a megyebajnokságot az elmúlt évben a COVID helyzet miatt 
nem rendezték meg.

A KSE érmesei Felnőtt Férfi: 1. Kerecsényi Gábor, 3. Sebesi Patrik és Vágfalvi 
Simon, Férfi +45 1. Sákovits Péter, 2. Horváth Csaba, 3. Várkony Győző, Női 1. 
Kokovai Mariann, 2.Németh Zoé, Férfi páros 1. Horváth Gábor–Sákovits Péter, 
2. Lipták János/Bokor Tibor (Haladás VSE), 3. Sebesi Patrik/Tájmel Kristóf és 
Koltay Árpád/Pesti András, Női páros 1. Kokovai Mariann/Katona Mária, 2. 
Varga-Karádi Eszter/Kulcsár Viktória, 3. Németh Zoé/Balázsfalvi Noémi, Vegyes 
páros 1. Kokovai Mariann/Koltay Árpád. Play&stay piros labda U8 lány 1. 
Varga-Karádi Emili, 2. Bariska Lilla, 3. Csánits Emma, U8 fiú 1. Marton Zsom-
bor, 2. Scheck Maximilien, 3. Kiss Patrik, Narancs labda, U9 lány 1. Pádár 
Léna, U9 fiú 1. Parádi Ádám, Play, Zöld labda, U10 lány 1. Maitz Johanna, 
U10 fiú 1. Varga Karádi Benjamin, Utánpótlás U12 lány 1. Bariska Fruzsina, 
2. Jelencsics Alíz, 3. Molnár Delinda és Kondics Flóra, U12 fiú 1. Varga Karádi 
Benjamin, 2. Németh Noel, 3. Röthy-Gruber Benedek, U14 lány 1. Németh 
Zoé, 2. Balázsfalvi Noémi, 3. Bodorkós Lili és Majerhoffer Kamilla, U14 fiú 
1. Gerencsér Soma, 2. Várkony Simon, 3. Kunecz Kornél, U16 lány 1. Németh 
Zoé, U16 fiú 1. Markovits Móric, 2. Karáth Gergő, 3. Novák Nándor, U18 lány 
1. Németh Zoé, 3. Varga Petra, U18 fiú 1. Vágfalvi Simon, 2. Mayer László, 3. 
Markovits Márton és Virágh Botond.
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 Diáksport
Gymnasiade: Normandy2022

Franciaországban, Normandiában rendezte a 
Nemzetközi Diáksport Szövetség (ISF) a 19. 
Gymnasiade-t. A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság által is elismert, öt kontinens 132 nemzeti 
diáksport szövetségét tömörítő szervezet 1972-
ben alakult. Magyarország 1988 óta tagja. A 
2022 normandiai multisport rendezvényre 69 
ország több mint 3600 versenyzője nevezett a 
meghirdetett húsz sportágban. Magyarországot 
117 sportoló képviselte, köztük két kőszegi: az 
ökölvívó Buza Rafael és az atléta Iker Natália. 
Buza Rafael a 63,5 kg-os súlycsoportban az 
Ukrán Levchenkot egyhangú pontozással múlta 
felül. Az indiai Thirufinhan nem állt ki ellene, így 
mérkőzés nélkül jutott a legjobb négy közé. Az 
elődöntőből döntő fölénnyel jutott tovább a spa-
nyol Kakulov ellen. A döntőben, a korábban már 
EB érmes kazah, Taipakov sem tudta megállíta-
ni. Gyors, pontos öklözéssel Buzáé lett a súlycso-
port aranya. Iker Natália 2000 m akadályfutás-
ban képviselte Magyarországot. 7:02,17 perces 
egyéni csúccsal, brazil, észt, ugandai, mexikói és 
algériai versenyzőket megelőzve, 8-dikként ért 
célba.

Atlétika Diákolimpia Győrben

A Jurisich gimnáziumból az utóbbi évtizedek 
legnagyobb csapata kapott meghívást az Atléti-
kai Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság országos 
döntőjére. Pap Erik (800 m), Zrinszki Ármin (800 
m) és Iker Flórián (súlylökés) ugyan nem indult, 
de a meghívási szintet teljesítőkhöz (Medvegy 

András, Iker Natália, Horváth Zoé és a 4x400 
m-es lány váltó) csatlakozott Hajas Martina 
1500 és 3000 m-en. Iker Natáliát csak a diák-
olimpiai csúcsot futó tudta megelőzni. Horváth 
Vanda egy hellyel csúszott le a dobogóról. Talán 
ha felkészülését nem hátráltatja betegség? Ha-
jas Martina 3000-en érte el jobbik helyezését: 
Ötödikként ért célba. Medvegy András (3000 m) 
beverekedte magát a legjobb hat közé. A váltó 
12-dikként zárt.

Eredmények (Dobogósok és továbbjutók) V. 
korcsoport fiú 3000 m 6. Medvegy András 9:23, 
68, leány 3000 m 2. Iker Natália (testnevelője: 
Gazsi Izabella, edzője: Tusai Brigitta), VI. korcso-
port leány 1500 m 7. Horváth Zoé 5:23,5, 9. 
Hajas Martina 5:31,69, leány 3000 m 4. Horváth 
Zoé 11:52,11, 5. Hajas Martina 12:24,37, V-VI. 
korcsoport leány 4x400 m váltó 12. Jurisich 
gimnázium (Róka Bora, Németh Franciska, Mol-
nár Mercédesz Dorina, Iker Natália) 4:26:28

Többpróba

Kőszeget a Balog iskola képviselte az Atlétikai 
Többpróba Diákolimpia megyei versenyein. A 
lányok voltak eredményesebbek, mindhárom 
csapatuk a dobogó második fokára állhatott. A 
fiú csapatok 4. és 6. helyen végeztek. A 2. és 3. 
korcsoportos lányokat elért pontszámuk alapján 
meghívták az országos döntőre.

„Lóránt–foci”
110 éve működik szervezett keretek között a 
kőszegi futball. A jubileumi programsorozat ré-
szeként Lóránt Gyula halálának évfordulóján, 
városi utánpótlás labdarúgó tornát rendezett a 
város díszpolgárának nevében is adózó futball 
klub a Városi Diáksport Bizottság, a Jurisics 
Vár Művelődési Központ és a Bozsik program 
együttműködésével. Az Árpád-házi iskola két, 
a Balog és a Bersek egy-egy korcsoportban 

győzött. A rendezvénysorozat június 8-án a Teki-
Gimi mérkőzéssel folytatódott. A gimisek vissza-
vágtak őszi vereségükért. Izgalmas mérkőzésen 
4:2-re múlták felül ellenfelüket.

Eredmények: 1. Árpád-házi 6 p, 2. Balog 3 p, 3. 
Bersek 0 p, III. kcs. 1. Bersek 6 p, 2. Balog 3 p, 
Árpád-házi 0 p, IV.kcs. 1. Árpád-házi 6 p, 2. Balog 
3 p, 3. Bersek 0 p. Az összesített győztes, a legtöbb 
pontot gyűjtő iskola a Béri Balog volt.

Lóránt FC atlétika
Győrben rendezték (május 13-14.) az U14 és 
U16-os korosztály területi bajnokságában a 
nyugati régió első fordulóját. A 16 éveseknek a 
verseny minősített az országos bajnokságra. A 
Lóránt FC atlétái értékes helyezéseket és szá-
mos egyéni csúcsot gyűjtöttek.

Eredmények U14 leány magasugrás 3.Horváth 
Amira 135, 300m 15.Horváth Amira 48,33, fiú 
távolugrás 23.Fodor Botond 352, U16 leány 100 
m 5.Tóth Gréta 13,06, 7.Fekete Nóra 13,22, 300 
m gát 7.Bognár Liliána 53,28, súlylökés 4. Né-
meth Borbála 9,28, 80m gátfutás 2.Tóth Gréta 
12,08, 300m 6 .Fekete Nóra 45,58, 12. Bognár 
Liliána 48,58, távolugrás 4. Tóth Gréta 497, fiú 
100 m 4.Sáray Péter 11,75.

A gyerekcipőben járó szakosztály a felnőtt 
csapatbajnokság nyugati csoportjában (Győr, 
május 15-16.) is meg tudta mutatni magát. Az 
ország legnagyobb klubjai között 31 ponttal a 
21. helyen végeztek.

Eredmények női 400 m gát 10.Boros Abigél 
69,05, 100m 11. Kiricsi Berill 12,93, 19.Varga 
Boglárka 13.87, 200 m 18. Boros Abigél 27,71, 
23. Varga Boglárka 29,55, 100m gát 5.Kiricsi 
Berill 15,01, férfi 100m 14. Sáray László 11,22, 
távolugrás 18. Mesits Maxim 571, gerelyhajítás  
14. Németh András 37.68.

Május 21-22-én rendezték a Magyar Egyetemi-
Főiskolai Országos Bajnokságot, Miskolcon 
(május 21-22.), Kiricsi Berill 100 méteres gát-
futásban 14,78 mp-cel bronzérmes lett.
Kölyökből atléta régiós verseny, Zalaeger-
szeg. A legkisebb korosztályok Zalaegerszegen 
versenyeztek (május 22.) a kölyökből atléta 
program régiós fordulóján. Az U10-es kor-
osztály sprintváltóban, helyből távolugrásban, 
kislabdahajításban, ugrókötél hajtásban és 600 
m futásban, az U12 korosztály gátváltóban, 
helyből ötösugrásban, kislabdahajításban, 8x50 
méteres váltóban és 600 m futásban mérte ösz-
sze tudását.  A Lóránt FC mindkét csapata ne-
gyedik helyen zárt.



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV.ÉVFOLYAM, 6 . S ZÁM   2022 . JÚN IUS  13 . 

32

M
O

ZAIK
M

O
ZAIK

M
O

ZAIK

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7. • Tel.: 94/508-511 • www.autobaumgartner.hu


