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TÜNDÉRVILÁG 
A VÁRUDVARON
Pompa, varázslat és humor – ezekkel a szavakkal jel-
lemezhető a 40 éves Kőszegi Várszínház elsőszámú 
bemutatója, a Shakespeare-mű, a Szentivánéji álom. 
Az álom szereplőivel – ha jól figyelünk –, igaz hogy 
(civil) álruhában, de találkozhatunk is a város utcáin. 
Egyiküket akkor figyelhetjük meg, amikor biciklivel 
átszeli a Jurisics teret, másikukat kávét szürcsölve is-
merhetjük fel. Ők a várszínház színészei. Ha biztosan 
találkozni szeretnénk velük, akkor irány a várszínház 
bemutatója! 
Az olvasó és színpadi próbák június 20-tól folynak, s 
már kiderült, hogy a tehetséges színészi játék a ga-
rancia arra, hogy a különleges figurák hihetően életre 
kelhessenek a kőszegi várudvaron. Az előadásokon 
zűrzavaros tervek és kalandok részesei lehetünk. (Ká-
vészünet: 6. o.)
Négy szerelmes erdőben eltöltött éjszakáján megje-
lenik a civakodó tündérkirály és királynő, és hogy a 
szálak még jobban összekuszálódjanak, Pukk is meg-
teszi a dolgát: válogatás nélkül locsolja a varázserejű 
virág nedvét mindenkire. „Ezzel egy szempillantás 
alatt lesz a viszonzott szerelem viszonzatlan, az el-
érhetetlen vágy karnyújtásnyira, az emberi ábrázat 
pedig ordenáré szamárfej.” A keszekusza események 
reggelre rendeződnek. Az élet megy tovább, de vajon 
biztosan tudjuk, mi volt az álom, és mi a valóság? 
Derítsük ki együtt! 
A színészek, akik nyári álomba invitálják a közönsé-
get: Takács Katalin, Bányai Kelemen Barna, Parti Nóra, 
Waskovics Andrea, Tóth Zsófia, Karácsony Gergő, Len-
gyel Benjamin, Epres Attila, Hegedűs D. Géza, Major 
Erik, Kálid Artúr, Némedi Árpád és Marton Róbert.
A műsorfüzetben még Dicső Dániel neve szerepel 
rendezőként, de ő időközben sajnos megbetegedett. 
Az előadás rendezői feladatait a nagy színészi tapasz-
talatokkal is rendelkező Hegedűs D. Géza vette át, aki 
színpadra is lép Tompor Miklós szerepében. 
A Kedves Olvasó, a jegyet váltó néző először július 
14-én lehet az álom részese. Aki lemarad az első elő-
adásról, még megnézheti 15-én és 16-án, valamint 
július 21 – 22 – 23-án. 
Vegyünk részt a Kőszegi Várszínház erdei kalandjá-
ban! Élvezzük együtt a legnépszerűbb Shakespeare-
vígjáték fordulatait! Igazi, jubileumi színházi estékben 
lehet részünk, és nem csak a Szentivánéji álom elő-
adásain. Kérjük, nézze át a műsorajánlót! (27.old)
(A fotó a jelmezes próbán készült.)

Tóthárpád Ferenc
Fényképezte: Kámán Zoltán

SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Felső sor: Hegedűs D. Géza, Major Erik

Alsó sor: Waskovics Andrea, Lengyel Benjamin, Tóth Zsófia
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

 Szakorvosi látásvizsgálat
Gyermekszemészeti vizsgálat

és szaktanácsadás!
A vizsgálatot végzi: Dr. Gáti Éva és

Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista 
OAKLEY szemüvegkeretek és

napszemüvegek széles választékban!

 UV szűrős-, FÉNYRE sötétedő- és 
DIOPTRIÁS Napszemüveglencsék 30%,

MULTIFOKÁLIS szemüveglencse
akár 50% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Fogadóórák időpontjai
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: augusztus 17.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: augusztus 3.
DR. NAGY EDINA aljegyző: július 20.

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

Megjelenés 
Kedves Olvasók! A következő 
lapszám augusztus 15-én jele-
nik 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: AUGUSZTUS
Augusztus 1. (1. körzet) – Augusztus 2. (2. körzet)  – Augusztus 3. (3. 
körzet) – Augusztus 4. (4. körzet)

Zöldhulladék gyűjtés: JÚLIUS – AUGUSZTUS
Augusztus 5. péntek (1. körzet) – Augusztus 12. péntek (2. körzet) 
–  Július 15., augusztus 19. péntek (3. körzet) –  Július 22., augusztus 
26. péntek (4. körzet)
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Korszakalkotó emlékezés
„Ha nem ismerjük és elfelejtjük 
legnagyobbjainkat, akkor elfelejtjük 
azt is, honnan jöttünk, és egy idő 
után azt sem fogjuk érteni, hogy kik 
vagyunk.” Móczár Gábor, a Nemzeti 
Örökség Intézetének igazgatója írta 
le ezt a gondolatmenetet, amelynek 
megfordított olvasása rámutat arra, 
hogy nekünk Kőszegen talán nem 
kell aggódnunk, mégis jól tesszük, 
ha egy percig sem lankadunk. Néz-
zük csak: Ha ismerjük, és tiszteljük 
legnagyobbjainkat, akkor tudni 
fogjuk, honnan jöttünk és azt is jól 
látjuk, mi dolgunk a világban. Ha 
pedig látjuk, el is tudjuk végezni!
Kőszeg legismertebb hőse, ikonikus 
történelmi figurája vitathatatlanul 
a megszámlálhatatlan török sereg 
ellen maroknyi csapatával küzdő 
Jurisics Miklós. Az ő alakja a „kő-
szegi lélek” mintaképe: a látszólag 
gyenge, ámde a helytállásban jel-
lemóriássá váló, állhatatos és győ-
zedelmes hős, akire igaz Berzsenyi 
verssora: „Nem sokaság, hanem 
lélek s szabad nép tesz csuda dol-
gokat.”

Jurisics Miklós és Kőszeg török 
ostroma kiemelkedik Kőszeg törté-
netéből. Nincs még egy történelmi 
esemény, amelyből ennyi újkori 
hagyományunk, máig ható, a lát-
szólagos kicsinységünket megcá-
foló cselekedetünk sarjadt volna. A 
teljes felsorolás a 11 órai harang-
szótól a Hősök kapujának megépí-
tésén és gimnáziumunk névadásán 
keresztül történelmi főterünk el-
nevezéséig sok-sok fontos elemet 
tartalmazna.
2022-ben egy kiemelkedő, a vá-
ros kultúrtörténetében páratlan 
alapításra emlékezünk, melynek 
motiváló, életre hívó élménye és 
tapasztalása ugyancsak a sikerrel 
megvívott török ostrom, a nagy 
helytállás volt. Páskándi Géza Az 
ígéret ostroma avagy Félhold és 
telihold című történelmi színjáté-
kának megszületése és bemuta-
tása az értékteremtő emlékezés 
legszebb példája városunkban. 
Napjainkban, 40 évvel a Kőszegi 
Várszínház sikertörténetének nyitá-
nya után kimondhatjuk, hogy a tör-

ténelmi hőstett 450. évfordulójáról 
megemlékezve kulturális életünket 
meghatározó korszakot indítottak 
el a városvezetők 1982-ben: az 
alapítása óta folyamatosan műkö-
dő, évről évre új értéket, színda-
rabot létrehozó Kőszegi Várszínház 
történetének korszakát.
Kőszeg Város Önkormányzata ne-
vében, a város lakossága és a 
Kőszegre látogató közönség kép-
viseletében szeretném kifejezni 
köszönetünket és elismerésünket 
a Kőszegi Várszínházat megalapí-
tó, és az elmúlt négy évtizedben 

működtető intézményvezetők 
és munkatársak, illetve az 
intézményt támogató korábbi 
városvezetők felé. Köszönjük, 
hogy állhatatos munkával 
létrehozták és megtartották 
ezt a különleges intézményt, 
amely kisvárosunkat az el-
múlt évtizedekben nagyvárosi 
színvonalú kultúra helyszíné-
vé emelte. A 40. évfordulón 
kiemelten is köszönetet kell 
mondanunk a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Vár-
színház vezetői feladatait 
éppen 25 éve ellátó Pócza 

Zoltán igazgatónak és mun-
katársainak, akik a jubileumi 
évadra páratlanul gazdag szín-
házi kínálatot szerveztek: három 
hónap alatt több, mint harminc 
produkció, köztük négy ősbemu-
tató várja a Kőszegi Várszínház 
közönségét. Ünnepeljük együtt 
ezt a különleges színházi évadot! 
A 40 éves Kőszegi Várszínház ju-
bileumi programja legyen ismét 
erőt adó, a jövőbe mutató em-
lékezés!

Básthy Béla
polgármester
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Malomárok – horgászok
Július 1-jén Bálint Péter a Csónaká-
zótónál horgászott, elmondta, hogy 
jövőre lesz 50 éves a Kőszegi Sport-
horgász Egyesület. Arról beszélt, hogy 
a tó halban rendkívül gazdag, a Vas 
megyei tavak közül talán a legtöbb 
horgászélményt adja a pecásoknak, 
a „hétvégi” és „elvakult” -nak egy-
aránt. A halak gyakran ráakadnak 
a horogra. Egy-egy másfél kilós hal 
kivétele sokszor nehéz feladat, és 
élmény. A halak ritkán néznek szem-
be a megsütés veszélyével, mert a 
pecások többsége sporthorgász, és 
egy kis ’pihenő’, a horgászszerencse 

öröme után a halat visszadobják a 
tóba. Nemcsak a sporthorgászat mi-
att teszik ezt, hanem azért is, mert 
vannak korlátozások a kifoghatóság-
ra. A tó halgazdagságát jelzi, hogy 
a versenyeken nyolc éve 7 kg kifo-
gásával lehetett nyerni, a mostani 
időben az első helyhez 35 kg-ot kell 
horogra akasztani. A Téglagyári-tóval 
együtt évente közel hatvan mázsa 
halat telepít az egyesület. Idén elő-
ször a balin ragadozó fajtát, amely 
a víz felületén is látható vadászattal 
szerzi meg az ’élelmet’.
Egy várhatóan eredményes TOP pá-

lyázaton 24 millió Ft-ot fordíthatnak 
horgászhelyek kialakítására. A pá-
lyázat konzorcium vezetője a Sport-
horgász Egyesületek Vas megyei 
Szövetsége, ahol a kőszegi érdeke-
ket Horváth Ferenc elnök képviseli. 
A horgászhelyek kialakítása egyben 
partvédelmet is jelent, mert az évek 
óta ingadozó vízszint kimosta a par-
tot. Szakadt le horgász alatt partol-
dal. Dupla remény van arra, hogy 
ez a probléma a jövőben nem lesz. 
Egyik a pályázat eredményessége, 
másik az a tény, amit a kőszegi tűz-
oltóknak köszönhetnek a horgászok. 
Ők vették át a Nemezgyárhoz tarto-
zó zsilip kezelését ez év tavaszától. 
Bálint Péter elmondása szerint napi 

rendszerességgel ellenőrzik, és sza-
bályozzák a Gyöngyös-patakból a 
Malomárokba, illetve a Csónakázó-
tóba áramló friss víz mennyiségét, és 
így megszűnt a vízszint ingadozása. 
Az is tény, hogy a nemezgyári duz-
zasztózsilippel kapcsolatos döntést 
az önkormányzat először 2021 
szeptemberében hozta meg, majd 
idén márciusban hat millió Ft-ból 
megújult a zsilip kezelőhídja. Az új 
acélszerkezet biztonságos, azon áll-
va tudják az önkéntes tűzoltók sza-
bályozni a vízátfolyást. Tény, hogy 
a Malomárok az elmúlt években 
rendszerint kiszáradt, és okozott te-
mérdek problémát.

KZ

A zöld lombok jelzik
Július 2-án adta át Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő és Básthy 
Béla polgármester az Űrhajósok 
utcájában – az SOS-Gyemekfaluval 
szemben lévő területen – a 39 db 
parkolóhelyet. Az autósok ezzel új 
lehetőséget kaptak a járművek biz-
tonságos tárolására. Sokan emlé-
kezhetnek az előző parkolási módra, 

az Űrhajósok egyik oldalán álltak az 
autók, és akkor két szemből érkező 
jármű manőverezve tudott egymás 
mellett elhaladni. A fák mögött lévő 
zöld terület csökkent az új parkolók 
kialakítása miatt. Azt a fát, amely 
akadályozta az építkezést, azt át-
ültették, ha lehetett, és az autók 
közelében telepítettek újakat is, 

amit a fotó is mutat. Az átadáshoz 
kapcsolódó sajtótájékoztatón a pol-
gármester elmondta, hogy voltak 
aggodalmak arról: miként terheli 
meg a földmunka az út szélén lévő 
fákat. A zöld lombok jelzik, a fák to-
vább biztosítják az árnyékot. 
A kiváló munkával elkészült parko-
lókhoz kandeláberek biztosítják a 
közvilágítást. A bruttó 61.840.000 
Ft-ból megvalósult beruházás a la-

kótelepen élőket szolgálja. A város-
vezető elmondta, az út túloldalán 
lévő lakásokhoz a beruházó meg-
építi, megépítette a parkolókat. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
arról beszélt, hogy a Kormány által 
Kőszegnek – mostanra már – há-
rom milliárdból megvalósult út és 
parkoló fejlesztések a városlakók 
érdekeit szolgálják.

KZ 

Szénsavas kút
Több mint tíz éve működik a Hermi-
na utca elején a szénsavas kút. Egy-
kor a remények arról szóltak, hogy a 
büki melegvízhez hasonló forrásvíz-
zel lehet gazdagabb Kőszeg. Másfél 
év szünet után júniustól állandóan 
folyik a sziklák csövein át az ásványi 
anyagokban gazdag víz. A nagyobb 
vastartalma miatt íze jellegzetes, de 
a vas az ember szervezetében, az 
oxigén szállításában fontos szerepet 
tölt be.
Az arrajáró abból a forrásvízből 
ihat, amely valójában a Csőszház 
utcából érkezik le oda vezetéken. A 

nagyon erős korróziós tulajdonság-
gal rendelkező vizet 36 – 40 méter 
mély kútból búvárszivattyú nyomja 
fel a Hermina utcáig. A sok ásványi 
anyag jót tesz az ember szerveze-
tének, de a szivattyút megterheli a 
napi 24 órás működés. Ezért vált 
szükségessé egy speciális tulajdon-
ságokkal rendelkező szivattyú, amit 
a Városüzemeltető Kft. Hollandiából 
tudott beszerezni. A beépítés költsé-
geivel együtt nettó összegben közel 
fél millió Ft-ba került a működtetés 
újraindítása. A kutat a köznyelv Sár-
kányos kútként említi, de a lényeg, 
hogy működik. Érdemes megkóstol-
ni, kipróbálni a víz előnyeit. 

KZ

Felhívás népszámlálásra
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a Kőszegi Közös Önkormány-
zati Hivatal a 2022. október 1. és november 28. között zajló országos 
népszámlálás lebonyolításához való közreműködéshez számlálóbiztosok 
jelentkezését várja. A számlálóbiztosnak történő jelentkezés feltételeiről, 
a feladatokról, illetve a juttatásról az alábbi internetes címen tájékozódhat 
bővebben: koszeg.hu/hu/nepszamlalas2022

ÚJSÁGOS ZSUZSA. A Városház utcában lévő Hírlapboltban 
Számpli Józsefné 2022. július 9-én árusított újságot utoljára. és 
egyben ez volt az utolsó munkanapja. Egy szomorú hír miatt a 
bolt átmenetileg nem működik, és Zsuzsa az újraindulás után 
már nem akarja folytatni a munkáját. 44 évet dolgozott ugyan-
abban a helyiségben, ebből hét évet nyugdíjasként. Ritka évfor-
duló az ilyen. Zsuzsa hiányozni fog a boltból, ő az, aki mindenkit 
ismert, és ez igaz fordítva is. Ő a jövőben nem kér magának 
mást, mint jó egészséget. Ezt kívánjuk az olvasók nevében!
Zsuzsának köszöni a KéV szerkesztősége az újság terjesztéséért 
végzett munkáját!

Választások
Június 26-án tartottak Kőszegen 
időközi önkormányzati választást 
a 2. körzetben.  Eredmények: Fi-
desz-KDNP – Csiki István 256 

(78,05%) – megválasztott kép-
viselő • Mi Hazánk Mozgalom – 
Giczy József 39 (11.89%) • Mo-
mentum – Bányai-Németh Gábor 
33 (10.06%) • Szavazott 329 fő • 
Nem szavazott 912 fő • Érvényte-
len szavazat 1 db.



 XXXV.ÉVFOLYAM, 7 . S ZÁM   2022 . JÚL IUS  11 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

5

AK
TU

ÁL
IS

Gyermekorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az 1. és 2. számú gyermekorvosi kör-
zetben a rendelés és a tanácsadás az alábbiak szerint alakul: 
Rendelési idő: Dr. Szalados Katalin (94/360-191, 94/360-148)
 hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00 – 11.00
 csütörtök:    14.00 – 17.00 
Tanácsadás: Dr. Izer Ildikó (94/360-191, 94/360-148)
 kedd: 14.00 – 18.00
A gyermekorvosi rendelést helyettesítéssel látják el orvosaink, ezért a ren-
delésre és a tanácsadásra is előzetes telefonos időpont egyeztetés 
alapján várják a gyermekeket. 
Időpont kérés (94/360-191, 94/360-148)
 hétfő, kedd, szerda, péntek: 12.00 – 17.00
 csütörtök:    08.00 – 12.00 
Sürgős eseteket soron kívül ellátnak.
Az adminisztrációs kéréseket az alábbi e-mail címeken fogadják (táppénz 
igény, beutaló, igazolás, receptek, stb.), amelyre legkésőbb 48 órán belül 
válaszolnak:
1.gyerekrendelo@gmail.com, koszeggyermekrendelo2@gmail.com 

43 évi orvosi szolgálat után, melyből 37 
évet a kőszegi gyermekellátásban vé-
geztem, nyugdíjba vonulok. Köszönöm a 
szülők és gyermekeik bizalmát. 
Jó egészséget kívánok mindenkinek.
Szeretettel búcsúzom:

Dr. Kiss Gabriella

Köszönöm!

Doktor úr, Ön még rendel?
Dr. Sujbert Pál fogorvos a tervei 
szerint befejezi Kőszegen a rende-
lését. Az erről szóló hírek terjedtek 
a városban, egy páciens megkér-
dezte tőle: „Doktor úr, Ön még 
rendel?”. A választ a doktor úr jú-
nius 29-én, a rendelése után adta 
meg a Kedves Olvasóknak.
– Miért fogalmazta meg a fogor-
vosi munkájának kőszegi befeje-
zésére vonatkozó szándékát?
– Több kisebb indokon túl döntő 
volt az, hogy közel húsz éve hétköz-
naponként távol vagyok a csalá-
domtól, a feleségemtől. A rendsze-
res, hosszú utazás már fárasztó a 
70. életévem felé közeledve.  Ezen 
a kettősségen szeretnék túllépni, 
a szándékomat önmagamnak már 
régebben megfogalmaztam.
– Mikor érkezett Kőszegre?
– Akkor 1999-et írtunk, a mostani 

rendelővel szemben, a Várkör 24-
ben kezdtem el a fogorvosi mun-
kámat magánrendelés formájában. 
Az volt a célom, hogy ismerkedjek a 
várossal, a lakossággal és legyen ez 
kölcsönös. Most így visszagondolva 
mondom, az ismerkedés jól sikerült. 
A következő változás 2004 novem-
berében történt, amikor átvettem 
Bodó József doktor úr TB-praxisát, 
ennek végpontjaként Kőszeg Város 
Önkormányzatával kötött – területi 
fogászati alapellátásra vonatkozó – 
szerződés alapján tudtam a műkö-
dést elkezdeni. 
– Mi indokolta azt, hogy Buda-
pest után Kőszegen dolgozzon?
– Hirdetésben láttam, hogy fogor-
vosi rendelő kiadó Kőszegen. Előtte 
dolgoztam Sopronban magánkli-
nikán, ezért gondoltam azt, hogy 
magánúton lépek tovább, a város 

országhatárhoz való közelsége is 
adott okot a döntésemhez. Megér-
keztem számomra egy ismeretlen 
világba, de tettem lépéseket, hogy 
ez változzon, szélesedett az ismerő-
si kör. Talán Liebich András fodrász 
volt az elsők egyike. Azóta kiala-
kult egy széles baráti, ismerősi kör. 
Mindez a praxis indulásával bővebb 
lett. Kezdetben voltak nehézségek, 
de aztán egyre több barátságos, 
kedves embert ismertem meg. Jó 
érzés volt, amikor az emberek már 
az utcán is megismertek, és nem-
csak fogorvosként. Később ezért 
vállaltam 2006 – 2010 között az 
önkormányzatban képviselői mun-
kát. Nyugodtan mondhatom, jól 
éreztem magam Kőszegen, ezért is 
építettem meg az új rendelőmet a 
Várkör 35. szám alatt, amely még 
egyenlőre az enyém.
– Meddig? Hogyan történik meg 
a fogorvosi praxis, a rendelő át-
adása?
– Az első lépés megtörtént, beje-
lentettem az erre vonatkozó szán-
dékomat Básthy Béla polgármester 
úrnak. Kértem, hogy az átadáshoz 
járuljon hozzá, amit a képviselő-
testület is megtett. Ezt követően 
a városvezető aláírta a 39 éves dr. 
Gombár René fogorvossal az alap-
ellátásra vonatkozó előszerződést. 
Még hosszú jogi, szakmai engedé-

lyezési eljárás vezet addig, amíg a 
doktor úr átveheti a rendelést. Vál-
tópont lesz az, amikor a praxisjog, 
illetve a rendelő a berendezésekkel 
együtt a tulajdonába kerül. Ennek 
időpontja még nem ismert, nem le-
het ismert, a közöttünk megkötött 
szerződés erre október 31-et, mint 
végső dátumot jelöli meg. Ha a hi-
vatali eljárás gyorsabb lesz és min-
dent rendben talál, akkor a váltás 
korábban is megtörténhet.
– Hogyan érinti az átadás a pa-
cienseket?
– Folyamatos lesz az ellátás, talán 
csak annyiban más, hogy a beteg 
a következő alkalommal másik 
orvossal találkozik. Megmarad a 
területi ellátási kötelezettsége dr. 
Gombár René fogorvosnak is.  Min-
den létező, orvosi dokumentációt a 
doktor úr rendelkezésére bocsátok.
– Hogyan találkoztak először?
– Hirdetésemre, először március-
ban vettük fel a kapcsolatot sze-
mélyesen. Azt mondhatom, hogy 
dr. Gombár René doktor nagyon jó 
szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
Ha sorra kerül, az átadást nyugodt 
szívvel teszem meg. Addig is kö-
szönöm a város lakóinak, külön is a 
pácienseknek, hogy elfogadtak, be-
fogadtak. Továbbra is szeretnék ma-
gánemberként Kőszeghez tartozni.

Kámán Z
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monodráma és Gelencsér Il-
divel ragaszkodnak ahhoz, 
hogy én adjam elő. Megírta 
a Szénakutyák darabot, meg-
tisztelőnek, nagy bizalomnak 
éreztem.  Lehet, ilyenkor arra 
is gondolnak, kinek van húzó 
neve, bár én ezt magamról 
nem feltételezem. Ez csak az 
egyik szempont. Akit felkér-
nek az ő „kis birodalmukba” 
fontos, hogy egyfelől jól le-
hessen vele kommunikálni, 
szerethető ember legyen, 
másfelől nem elhanyagolha-
tó, hogy legyen képessége, 
netán tehetsége. Ezt megfe-
jelendő, ha egy monodrámá-
ra kérnek fel.
– Amikor a pályára kerültem, 
láttam, hogy ez egy társasjáték, de készülnek 
önálló estek is. Magamban azzal viccelődtem, 
majd ha öreg leszek és menni sem tudok, majd 
én is összeállítok ilyen önálló estet. Karinthy 
a kedvencem, de még nem éreztem idejét az 
önálló estnek. Még nem vagyok olyan öreg, 
másrészt ez nagyon veszélyes műfaj. És akkor 
52 évesen jön egy ilyen lehetőség, hát nem ug-
rottam el előle. Weöresnek sok művét olvastam. 
Azt tudtam, hogy közkincs. Iszonyú nehéz volt 
megtanulni, kibeszélni, fogyaszthatóvá tenni, 
közel vinni a közönséghez. Van benne líra, drá-
ma, humor, szép halála van ennek a képzeletbeli 
macskának, játszhatóvá vált, örömmel bíbelőd-
tünk vele. A Szentivánéji álom után július 19-én 
újra eljátszhatom. Nagyon várom, a Festetics 
Palota udvarán lesz a kamaraelőadás. 
– A Szentiávánéji álomnak különleges világa 
van azzal, hogy Shakespeare megteremtette ezt 
a tündérvilágot. El kell fogadnunk, hogy ennek 
van egy mesei, transzcendens lényege. Ha van az 
embernek Isten-hite, ha hisz valami felsőbb erő-
ben, akkor onnantól nem nehéz elrugaszkodni, 
és azt mondani: egy darabban miért ne működ-
hetne ez. Tulajdonképpen a szereplői is valami 
istenféleségek, hiszen a szervező elvet képviselik, 
ott uralkodnak az erdő és a város népe fölött.
– A történet Athénben játszódik, ahol van egy 
uralkodó. Elindul két szerelmes párnak a ci-
vódása, az egyiknek az apja nem akarja, hogy 
egybekeljenek. Ezért elhatározzák, hogy meg-
szöknek. Ez a valós világ. Közben megismerke-
dünk a tündérléttel. Ott is van egy uralkodó pár, 
Oberon és Titánia, akiknek vannak alattvalóik, a 
híres szereplő a Pukk, aki egy mindentudó, min-
denhez értő kis manó, kis kobold, attól függően 
hol, hogyan értelmezik. Oberon és Titánia között 

KÁVÉSZÜ
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Kávészünet Kálid Artúr színművésszel
 Négy éve segíti színre vinni a nyarat

Kálid Artúr színházi szerepeinek száma 
a százhoz közelít. Jellegzetes orgánuma 
révén jól ismert szinkronszínész. Mint-
egy tíz filmben szerepelt, legismertebb TV 
filmje az Angyalbőrben, aztán a Barátok 
közt, majd a Pasik, a Tanár, a Tűzvonal-
ban. Szinpadra lépett a Vígszínházban, a 
Pesti Színházban, a Bárka Színházban, a 
Kovátsműhelyben, a Gózon Gyula Kamara-
színházban, a Tháliaban, a Karinthy Szín-
házban, Miskolcon a kamaraszínházban. Az 
idén a Kőszegi Várszínházban negyedszerre 
segíti színre vinni a nyarat. Első alkalom-
mal a Hajmeresztő, majd az Öreghíd alatt 
darabokban játszott, önálló esten lépett a 
színpadra a Szénakutyák című darabban. 
Az idei várszínházi bemut ató: a Shakes-
peare Szentivánéji álom, amelyben Vinkli, 
illetve Tündér szerepet kapta meg. 
Kálid Artúr ’színészi’ pályafutása 1988-ban 
kezdődött a „Ki mit tud?”-on, versmondá-
saiért jutalmazták. 1989-től a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán kezdte meg a ta-
nulmányait, ott ismerte meg feleségét, Mu-
rányi Tündét. Együtt játszották el a Trisztán 
és Izolda címszerepeit. Fellépett még Az 
ember tragédiájában is Ádám szerepében, 
a Padlásban mint révész, a S. Ö. R.-ben 
(Shakespeare Összes Rövidítve), a Rocky 
Horror Show-ban. 1993-ban végzett a Fő-
iskolán. 1991-től a Vígszínház tagja, 1997-
től szabadúszó színész. 1996-ban Souve-
nir-díjat kapott. Főképp színházban játszik, 
gyakran szinkronizál. A házaspár kisebbik 
gyermeke a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
temen tanul építészetet. Féléves Erasmus 
ösztöndíjat kapott Barcelonába, ahol egy 
építész irodában dolgozott. A két évvel idő-
sebb testvére a Kaposvári Egyetemen ké-
szül a színészi pályára.
– Állami gondozásban nőttem fel és már 9-10 
éves koromban foglalkoztam versmondással. 
Fölfedezték, hogy eléggé pontosan értelmezek 
egy verset és úgy is mondom el, egyszerűen 
közlöm a mondanivalót. Ezt korán meglátta az 
irodalomtanárom. Ő javasolta, hogy versmon-
dással kellene foglalkoznom, mert van hozzá 
tehetségem. Amikor a gimnáziumba kerültem, 
már színész szerettem volna lenni. Középiskolá-
ban két színjátszókörben is benne voltam, min-
den versmondó versenyen elindultam.  
– Negyedszer vagyok Kőszegen. Talán három 
éve éppen Bozsokra, a Határmenti Vígadóba 
tartottunk, amikor Göttinger Pali az Öreghíd 
alatt rendezője, írója megemlítette, hogy volna 
egy jó ötlete számomra. Pócza Zoliék kérték, 
hogy Weöres Sándor apropóján jó lenne egy 

is van konfliktus, de nekik közben uralkodniuk is 
kell, de azt látják, hogy a szerelmespárok körül 
nincs minden rendben és Oberon megbízza szol-
gáját, Pukkot, hogy hozza rendbe a dolgot. Egy 
varázsitallal a megfelelő párokat hozza össze. A 
probléma az, hogy apró félreértés történik, rossz 
helyre csöppenti az elixírt és innentől kezdve 
beindul egy vígjátéki, másfelől egy nagyon mély 
drámai vonulat. Hiszen egyszercsak, akik szerel-
mesek voltak, azok elkezdik utálni egymást, aki 
reménytelenül volt szerelmes, abba mindenki 
szerelmes lesz hirtelen. Fölfordul minden. Azért 
is jó cím az álom, mert abban gyakorlatilag min-
den megtörténhet. Meg is történik. Van még egy 
harmadik vonal, ez a mesteremberek vonala, 
amelynek én most éppen tagja vagyok. Ők az 
ügyeskedők, a mai korban is megtaláljuk ezeket 
a típusokat. Ügyeskedők, akik valamilyen mó-
don jó pontot szeretnének szerezni a hercegnél 
és egy meglepetés színjátékkal készülnek a her-
ceg esküvőjére. Ebből is mindenféle bonyodal-
mak származnak, de végül minden jóra fordul, 
mindenki boldog. Szerepem szerint mesterem-
ber vagyok, a Vinkli, a másik szerepem pedig 
tündér. A két figura valahogy rímel egymásra. A 
rendező az előadást a mai korba helyezte. Így a 
mesteremberek inkább építési vállalkozók, pá-
lyázatokra készülnek, ebből próbálnak életben 
maradni. 
– A színházban el vagyok kényeztetve, a másik 
a szinkron, amiben nagyon sokat dolgozhattam.   
Szoktam viccelődni is ezzel. Előfordult, hogy a 
boltban kértem valamit és valaki odafordult, ne 
haragudjon, maga nem szinkronszínész? Vala-
hogy úgy válaszoltam, hát igen színész vagyok, 
aki szinkronizál is. 

Kiss János
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Lomilottó 
Kisorsoltuk: mutatjuk a városi 
LOMILOTTÓ júniusi nyertes szel-
vényeit!
Júniusban 465 szelvényt osztottak 
ki a kőszegi hulladékudvar munka-
társai azoknak, akik igénybe vet-
ték a lakosság számára ingyenes 
szolgáltatást. Közülük sorsolták 
ki a szerencsés nyerteseket, akik 
ezúttal összesen 245.000 Ft-ot 
kaphatnak Tesco és Coop utalvá-
nyok formájában. Ez azonban nem 
megy házhoz! A Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélfo-
gadási napjain a Városüzemeltetési 
Osztályon vehetik át utalványaikat 
a kisorsolt szerencsés nyertesek a 
júniusi pecséttel ellátott szelvény 
bemutatása ellenében. A nyere-
mények a Kőszeg és Vidéke újság 
július 11-i megjelenése utáni 10 
napon belül vehetők át. A játék-
szabályzat szerint aki addig nem 
jelentkezik a szelvényével, utalvá-
nyait újra kisorsolják. Így volt ez 
most is. 145.000 forintot sorsoltak 
újra, mert tulajdonosaik nem je-
lentkeztek érte.

Ne feledjék: A Lomilottóval min-
denki nyer! Köszönet azért, hogy 
egyre többen figyelnek a környezet 
tisztaságára, és veszik igénybe a 
hulladékudvar ingyenes szolgálta-
tásait!!!
E havi nyerőszámok:
KÉK 79: 40.000 Ft 
ZÖLD 69:  30.000 Ft 
KÉK 74: 15.000 Ft
KÉK VIRÁGOS 100:  10.000 Ft 
SÁRGA 15:  5.000 Ft
Előző hónapokról újrasorsolva:
KÉK VIRÁG 71:  40.000 Ft
PIROS 15:  40.000 Ft 
ZÖLD 49:  30.000 Ft
KÉK VIRÁGOS 93:  15.000 Ft 
KÉK 80:  15.000 Ft
KÉK 49:  5.000 Ft

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

Csúfít
A lakótelepen van évek óta egy il-
legális lomgyűjtő, rombolja az ott 
élők életkörülményeit, zavarja az 
emberek jó érzéseit. A kiválóan el-
készült parkoló közelében vannak a 
kukák, de annak környezetét töb-
ben lomlerakónak használják. 
Június 29-én két asszony felhábo-
rodva beszélt az áldatlan állapotok-
ról. Szörnyű érzésként említették, 
amikor néhány nappal korábban 
a harmadik emeletről dobálták ki 
a bútorokat. Valaki kihívta a ható-

ságot, de a válasz szerint a lomot 
majd úgyis elviszi az illetékes szer-
vezet. Azt is mondták az asszonyok: 
attól félnek, hogy ennek sosem lesz 
vége. Azért beszéltek egy remény-
sugárról, mert az előző napokban 
költözött az egyik lakásba egy fiatal 
pár, akik a régi bútorokat kivitték 
a Hulladékudvarba. Nem csak a 
két asszonyt „idegesíti” a helyzet, 
hanem másokat is. Az igények sze-
rint szigorú büntetést érdemelnek a 
tettesek, akiket kamerákkal lehetne 
tetten érni. De leginkább olyan la-
kótársakra lenne szükség, akik nem 
szórják szét a lakótelepen a lomot. 

Erről beszélt Kovács István a Vá-
rosüzemeltető igazgatója, elmond-
ta: a kft. munkatársai rendszerint 
elszállítják a kirakott lomot, az el-
múlt évben több mint 80 tonnát, és 
nemcsak a lakótelepről. Sok pénz-
be, nagyon sokba kerül a városnak.
A lomot az STKH, a kommuná-
lis hulladék kezelője nem viszi el, 
nem feladata. A Városüzemeltető 
kénytelen elvinni, hogy ne legyen 
otromba a lakókörnyezet. 
A Hulladékudvarba a lakos-
ság a lomot ingyen leadhatja, a 
LOMILOTTÓ-n nyerhet is.

KZ

Lebontják
A Liszt Ferenc utcában, a buszmeg-
állónál több mint tíz éve működik az 
adományok befogadását szolgáló 
kicsi, szociális helyiség. Amit átvet-
tek, azt tovább adják annak, akinek 
azokra szüksége van. Ruha, cipő, já-
ték, konyhai felszerelés és sok más-
féle is lehet, de egy a fontos, hogy 
azt valaki tudja még használni. A 
helyiség nem a lomgyűjtést szolgál-

ja. Ebből indul el egy egyedi szociális 
háló, amiből több rászoruló halász-
hat. Akinek ezekből a tárgyakból 
valamire szüksége van, kis összegű 
adomány átadásával tudja átvenni, 
övé lesz, használhatja. Az adomá-
nyok gyűlnek, amiből a hajléktala-
nok kapnak ebédet vasárnaponként, 
vagy ketten ebből fizetik ki a gyógy-
szert. Ez a rendszer jó szolgálatot 
tesz az embereknek. Ehhez szükség 
van szolgákra, azokra, akik ezt a 
feladatot önként elvégzik. Ők a kö-

szönetnél sokkal többet érdemelnek!
Az egyik önkéntes Engelbert Ke-
nyeri Ausztriában él, hetente kétszer 
hoz Rohoncról Kőszegre pékárut, az 
üzletek napi maradékát. Jut abból 
bőven a hajléktalanoknak. Hoz időn-
ként más hasznos terméket is. 
A szociális helység másik pontja a 
vasútállomásnál lévő romos raktár, 
amit szeptemberben vissza kell adni, 
lebontják, az intermodális csomó-
pont teljes kiépítése miatt.

KZ

2 Ft darabja
Reggel fel hatkor egy korosodó fér-
fi sárga zsákot cipelt a Pogányi út-
nál lévő kerékpárúton. Megpihent, 
messze volt a TESCO, mert oda in-
dult, hogy leadja az alumínium do-
bozokat db-ként két Ft-ért. Kétszáz 
db volt a zsákban, rögtön kifizetik 
a pénztárban – adta a férfi a tömör 
tájékoztatást. Fél kg kenyeret kap 
érte. Kora reggel kezdte a gyűjtést a 
lakótelepen, mindig talál valameny-
nyit a kukákban. Hasznos anyag az 
aluminium, ha összegyűjti, nem kerül 
a szemétdombra. Majd hozzáfűzte: 
„nekem is jó, pénzt kapok érte”. A 
férfinak annyi a havi jövedelme, amit 
alkalmi munkával keres. Negyed-
évente kap a várostól nyolcezer Ft 
segélyt. Az állomásnál lévő Claudia 
büfé a hírközpont, ott kell keresni 
a „Kopasz”-t, vállal a férfi sokféle 
munkát. Édesanyjával húzzák meg 
magukat egy lakásban, a távol élő 
gyermekeivel tartja a kapcsolatot. 
Ahogy mondta, jó volt lakni a Haj-
léktalanszállón, de jobb az önállóság.

KZ
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Katona volt és tanár
Június 19-én, a Cőgerek Napján 
Lovassy Klára történész adta át 
a városi múzeum számára Thold 
Dezső tábornok életrajzát. A Kő-
szeghez kapcsolódó dokumentu-
mot az unoka, Balogh Ferencné 
készítette el, aki Veszprémben él, 
az ünnepnapra nem tudott eljönni. 
Az adományozásról Marika nénit 
kérdeztük. 
– Nyugdíjas könyvtáros vagyok, 
foglalkoztam, folytattam az édes-
anyám, keresztanyám családkuta-
tását. A dokumentumokból írtam 
meg Thold Dezső, nagyapám élet-
történetét. Katona volt és tanár, 
olyan erősen kisugározta az öt gyer-
mekének a hazaszeretetet, amelytől 
az unokák is erős indíttatást kaptak. 
– Hogyan kötődik Kőszeghez?
– Thold Dezső 1883-ban szüle-
tett, katonaként 1903-ban került 
Kőszegre, 1919-től a Magyar Ki-
rályi Hunyadi Mátyás Honvéd Kö-
zépiskolai Nevelőintézetbe, mint 
nevelőtiszt, majd tanárként törté-
nelmet, földrajzot oktatott. Az 59 
életévéből 25 évet töltött Kősze-
gen, a cőgerek képzésével kezdte 
a nevelő munkáját, később kiér-
demelte a tábornok rendfokozatot. 
Felesége kőszegi, Nagy Stefánia a 
Gyurátz-féle leánynevelő intézet 
tanára, igazgatója volt. Öt gyer-
meket neveltek, három fiú katonai 
pályára lépett. Közülük kettő cőger 
volt. Idén emlékezhetünk a Jurisics 
vár ostromának 490. évfordulójá-
ra, és közeleg a félévszádos ünnep 
is. Ugyancsak 2022-ben a hősök 
napja egyben a Hősök tornya épí-
tésének 90 éves évfordulóját is 
jelentette, az 1932-es ünnepség 
előkészítésében részt vett a nagy-
apám. Élete döntően a városhoz 
kötődik, ezért gondoltam, hogy az 
életrajza, az ahhoz kötődő doku-
mentumok megőrzése történjen a 
város közgyűjteményében.  
– Mit tett Thold Dezső Kőszegen?
– A 1919-től a cőgereket nevel-
te, majd tanárként tanította, ka-
pott igazgató-tanár kinevezést is, 
és mindez lehetővé tette, hogy a 
hazához való kötődés történeti és 
helyi indítékait is át tudja adni. Az 
I. világháborúban harcolt a fron-
ton. Sebesülése, gyógyulása után 
1919-ben visszatért a városba, 

részt vett a Számuely-féle zavar-
gások rendbe tételében. Amikor 
1932-ben áthelyezték Győrbe, a 
méltató szavak mellett azt is le-
írták: „kitűnően értett ahhoz, 
hogy a polgári társadalommal is 
megismertesse az intézetünket”. 
A város polgármestere 1930-ban 
felkérte a várostrom 400. évfor-
dulójára rendezendő ünnepségek 
előkészítésére. Éveken keresztül 
kutatta Kőszeg és környéke táj-
földrajzát, és ebből országos hírű 
kiállítást is készített. Nagyapám 
javaslata volt az Ó-ház felépítése, 
a Jurisics szobor leleplezése, honis-
mereti múzeum létrehozása, amely 
az ő elképzelései alapján valósult 
meg. Ezt a halála után írt nekro-
lógban is rögzítették. Az ostrom 
400. évfordulójához kapcsolódó 
ünnepségért 1932-ben dolgozott, 
de az eseményre – az áthelyezés 
miatt – Győrből jött vissza. 
– Milyen volt a katonai pályafu-
tása?
– 1932-ben Győrben zászlóaljpa-
rancsnok kinevezést kapott, majd 
1935-ben Sopronban lett a gyalog-
ezred parancsnoka, 1939-től Szé-
kesfehérváron dandárparancsnok, 
1940-től tábornok Budapesten. 
Amikor 1938-ban a felvidék vissza-
került Magyarországhoz, akkor hidat 
vertek utász fia és veje közreműkö-
désével a Dunán, átkelt a folyón a 
katonáival. Ezt követően nagyapám 
látta el Érsekújvár területének kato-
nai parancsnok feladatát. Erdély te-
rületén 1940-ben Szolnok-Doboka 
Vármegye katonai közigazgatását 
vezette. Elindította a „Szóljanak 
az elnémult harangok” mozgal-
mat. Akkor Dés, a megyeszékhely 
környékén a magyarok szórványban 
éltek. Később szivárgási térképe-
ket hozott létre, történeti kutatásai 
vizsgálták: Erdély területére mikor, 
milyen nemzetiségek érkeztek. Az 
elkészült írás kiadását a II. világhá-
ború megakadályozta.

KZ

Cőgerek
Június 19-én ismét megtartották a 
Cőgerek Napját, amelynek a szer-
vezését 2015-től a város vette át 
a Művelődési Központ közreműkö-
désével. Az idős cőgerek mostanra 
már egyre kevésbé tudnak Kő-
szegre utazni az 1990-től elkezdő-
dött találkozókra. Az idén hárman 
érkeztek meg: Somogyvári Géza, 
Metz Rezső, Tóth Árpád. 1945-
től osztályidegenek lettek a cőger 
múlttal rendelkező férfiak, mégis 

kiváló teljesítményt értek el egy-
egy szakmában. 
Nagy Gábor, a Dr. Nagy László 
EGYMI korábbi igazgató kérése 
alapján készült el 2012-ben egy be-
kötött album 101 fő cőger életraj-
zával. Tíz év elteltével nyugdíjasként 
átadta Révész József számára, hogy 
őrizzék meg a város múzeumában 
kutatható formában. Ugyanezt kér-
te Thold Dezső katona-tanár élet-
rajzának átadásakor Lovassy Klára 
történész, aki Kőszeghez, a cőgerek 
múltjához erősen kötődik. 

KZ

Július 6-án délután három óra előtt néhány perccel a meghívottak 
részvételével dr. Perger Gyula plébános megáldotta a hegytetőn, az 
Óház-kilátóhoz közeli tisztáson a 636 méter magason álló Vörös-ke-
resztet. Szabó László szorgos ember munkájával újra felépítette a jel-
képet, június 24-én Tóth Zsolt segített a helyszínen felállítani (fotó). A 
szimbólumhoz Lászlót emlék köti, hiszen 1984-ben is a régi korhadt 
helyett újat állított a társaival. Akkor Groszmann József csapatával 
fűrészelte a rönkfát méretre, Tornai Endre András szobrászművész 
alkotta meg a hiteles keresztet. Kőszeg akkori plébánosa, majd egri 
érsek Seregély István áldotta meg. Az atyát titokban, az erdészet ko-
csijával vitték fel a vasfüggöny mögé. Az akkori áldáson jelenlévők 
közül a mostanira Szabó Lászlón kívül Gyarmati Mihály tudott eljönni. 
Elmondták: később rakták fel a keresztre az öntött vasból készült kor-
puszt, amit a temetőgondnok,  Domi bácsi, Rodler Domokos adott át. 
Most 2022-ben Zsolt újította fel a korpuszt, László vásárolta meg a 
farönköt, fizette a fűrészelés költségét, de kapott segítséget. A kereszt 
elemeit egyedül hozta létre, és abban bízik, hogy 60 évig ellenáll az 
időjárásnak. A lebontott kereszt meleget ad a téli hidegben. 
Dr. Bariska István azt írta, hogy az erdőrengetegben lévő Vörös-kereszt a 
Rőtfalvára zarándoklók pihenőhelye is volt. Az eredeti kereszt felállításáról 
nincs adat, de tudjuk, áll egy másik, a Hadik András utca folytatásában. 
Vélemények szerint egykor a járványok elmúltával a településeken állí-
tottak keresztet, kápolnát. Dr. Perger Gyula azt mondta: Olaszországban 
egyre többet emelnek, hogy jelezzék a megállj-t a terjedő nézeteknek. 

KZ
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Privát Hús 
Szeletelt 

Vastagkolbász 
Csemege vagy 

Csípős vagy Mix vagy 
Parasztkolbász  60g, 

5483Ft/kg 

1399 Ft/
db 1199 Ft/

db

Privát Hús
 Grillkolbász 

Bajor vagy 
Magyaros

 Csípős vagy 
Sajtos vagy 

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

Privát Hús
 Grillkolbász  Grillkolbász 

329 Ft/
db

259 Ft/
10 dkg

Kolozsvári 
Szalonna  2590 Ft/kg 

549 Ft/
db

Sió
 Smoothie 

Trópusi  Mangó 
vagy Erdei Piros 

Bogyós vagy Kék 
Balaton 100% 

0,25l, 2196 Ft/l 

Carte Dor Jégkrém 
Csokoládé vagy Vanília 1l 

GYORSFAGYASZTOTT

Nutella 
Mogyorókrém

  400g, 2 998 Ft/kg 

Pick
 Rákóczi 
Szalámi

Klasszik 
vagy  Paprikás

 Midi  Cel. 5 990 Ft/kg

599 Ft/
10 dkg

999 Ft/
db

Hajdú 
Grillsajt 
Natúr vagy  

Gyrosos 240g, 
4163Ft/kg

Tolle  Tejföl 20%
 800g, 1249Ft/kg   

Tolle  Tejföl 12%
 800g, 999Ft/kg   

999 Ft/
db 799 Ft/

db

399 Ft/
db

Chef 
Ételecet

 10% 1L 

109 Ft/
db

Theodora
Kereki 

Ásványvíz 
 Szénsavas vagy 
Szénsavmentes 

vagy Enyhe 
1.5l, 51 Ft/l 

479 Ft/
db

Szénsavas 
Üdítőital

 Coca-Cola vagy Coca-
Cola Zero vagy Fanta 

Narancs 1.75l, 274 
Ft/l vagy Kinley Tonic 

vagy Kinley Ginger 
1.5l, 319 Ft/l

vagy  Fanta Kékszőlő 
Pet 1.75l, 274 Ft/l 

Red Bull 
Energy 

Drink Classik
vagy Kaktusz 

vagy Summer
 vagy Kókusz 

0.25l, 1 716 Ft/l 

429 Ft/
db

2299 Ft/
db

Tento
  Egészségügyi  Papír

 Blue vagy Pink  Decor 3 Rétegű 16 Tekercs 144 Ft/db 

559 Ft/
db

458Ft/l

Spóroljon 
többet! 

24 DB VÁSÁRLÁSA 
esetén

24 DB VÁSÁRLÁSA24 DB VÁSÁRLÁSA24 DB VÁSÁRLÁSA229  229229    Ft/db

249 Ft/
db

Steffl Sör
 Dobozos 4.1%

 0.5l,  498 Ft/l 

KoszegiHirdetes_202207_01.indd   1 2022. 07. 04.   13:27:07
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A vasútállomás előtt helyezik el a gőzmozdonyt
Vasutas Árvaházból alakult 1953-
ban a MÁV Nevelőintézet, attól 
kezdve működött benne általános 
iskola. Ott 17 éve volt az utolsó 
tanévzáró, azóta a területén lévő 
375-ös gőzmozdony, a mögötte 
lévő kocsi az enyészettel dacolt. 
A vasutas múltat jelző járműve-
ket 1985-ben helyezték el a MÁV 
Nevelőintézet területén. 1984-ben 
hozták el Budapestről, majd egy 
évig a Szombathelyi Járműjavító-
ban „pihent”, amíg megérkezett 
hozzá a mellék kocsi, amelyre 
ráírták: KŐSZEG MÁV NEVELŐ-
INTÉZET 1913. (1913. augusztus 
10-én avatták fel a Vasutas Árva-
házat.)
A 375-ös gőzöst és a kocsit a 
szombathelyi Járműjavítóból Kő-
szegre vontatták, majd itt rakták 
trélerre, és szállították a nevelő-

otthon sportpályájára kifuttatott 
vendégvágányra. Innét húzták be 
a végső helyére, a parkban kiala-
kított peronra. A 375-ös gőzöst a 
helyszínen az intézet festője mázol-
ta feketére. 
Ezt követően – az akkor még létező 
– szocialista brigádok felajánlásá-
val szinte évente kozmetikázták. A 
mellék kocsiban közösségi termet, 
játékszobát rendeztünk be. A sze-
relvény előtt lévő téren tartottuk 
2005-ig a tanévnyitó és -záró ün-
nepségeinket, sportversenyek díjki-
osztóit. Az intézmény bezárása óta 
eltelt időben nem volt gazdája a 10 
hektáros területen belül semmi-
nek. A mozdony szinte ócskavassá 
amortizálódott, a szerelvény a Köz-
lekedési Múzeum leltárában van. 
2021 októberében keresett meg dr. 
Márkus Imre a KM műszaki szakér-

tője, hogy segítsek 
a helyszínen a terep 
bejárásával. 
Majd január elején 
az ő vezetésével 
érkezett a delegá-
ció a Közlekedési 
Múzeumból hely-
színbejárásra. Ezen 
már a felújítást 
végző Szombathelyi 
Járműjavító főmér-
nöke Varga Miklós 
is részt vett.  Dr. 
Márkus Imre előzetes kérése volt 
felém Básthy Béla polgármesterrel 
úrral történő találkozás szervezése 
a szerelvény kőszegi elhelyezésé-
vel kapcsolatban.  Tudjuk, 2023. 
augusztus 1-jén lesz 140 éves a 
Kőszeg – Szombathely vasútvonal.  
A pályaudvar átépítése, a vasútvo-

nal felújítása idén tavasszal befe-
jeződött. Modern intermodális for-
galmi csomópont épül meg, ehhez 
a vonat és buszok közös peronja 
már elkészült, használja a közös-
ségi közlekedés. A vasútállomás 
előtti parkban, a szőlőprés mellett 
lehetne a végső helye a szerelvény-
nek. A mellék kocsi ugyan felkerül 
a Közlekedési Múzeumba, de he-
lyette, Istvántelekről elhoznak egy 
másikat, amely egy büfé céljaira 
átalakítható. Kőszeg város polgár-
mestere örömmel fogadta a KM 
felajánlását. 

A 375-ös gőzmozdony, mellék kocsi 
elszállítása érdekében 2022. június 
22- 23-án megépítették a vendég-
vágányt az egykori MÁV Nevelőin-
tézet területén, a volt sportpályán. 
(Az intézmény épületeinek a felújí-
tása 2022 januárjában bontással 
elkezdődött. A KRAFT-projekt ke-

retében tudomá-
nyos kutató bázist, 
új tudásközpontot 
alakítanak ki.)
Június 27-én reg-
gel kezdődött a 
hatalmas munka. 
Két db óriásdaru 
érkezett a egykori 
sportpályájára. Itt 
várta már az újko-
ri útját a mozdony 
és a mellék kocsi 
a vendégvágányon 
(fotók). A daruk 

lassú emeléssel rakták fel a két 
múzeális értékű járművet a tréle-
rekre. Vontatványként elhagyták a 
kőszegi állomáshelyüket. 
A múltat felidézve, a diákotthonban 
élő vasutasgyerekek imádták a gőz-
mozdonyt és a kocsit, amelyben egy 
szabadidős helyiséget rendeztek be. 

Rendben tartották a szerelvényt. 
Mostanra nagyon leromlott az ál-
lapota. Az elszállítás eseményére 
eljött dr. Márkus Imre a Közlekedési 
Múzeum műszaki szakértője, aki 
régóta foglalkozik vasúttörténettel. 
Elmondta, nagyon jó, hogy a moz-
dony visszakerül Kőszegre, hiszen 
amikor a kőszegi vasútvonal meg-
épült, akkor ott ilyen gőzösök közle-
kedtek, aztán jöttek a motorkocsik, 
amelyekhez pont olyan fapados 
BCX mellék kocsit kapcsoltak, mint 
amilyen a diákotthon udvarán őrizte 
a múltat. Ezek a járművek a vasút 
és a város történelmét kötik össze. 
A felújítást követően a vasútállo-
más előtt emlékeztetnek a múltra.  
A tervek szerint a Kőszeg – Szom-
bathely közötti vasútvonal építésé-
nek 140. évfordulóra Kőszeg egyik 
új látványossága lesz az ajándékba 
kapott 375-ös gőzmozdony.    
Básthy Béla polgármester a vá-
ros nevében köszönettel fogadta 
a felajánlást, a felújított gőzöst és 
a kocsit. A 140 éves kőszegi vasút 
méltó emlékhelye lesz. 

Kiss János
MÁV gyermekintézményének 

utolsó igazgatója
 

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztá-
lya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének dönté-
se alapján versenyeztetési eljárást hirdet az önkormányzat tu-
lajdonát képező alábbi ingatlanegyüttes értékesítése tárgyában: 
• Kőszeg, Gábor Áron utca 9.

Nyilvános liciteljárást hirdet az alábbi ingatlan értékesítéséért:
• Kőszeg Ady utca 10. fsz. 1 lakás 51 m2 Kikiáltási ár: 6.681.000 Ft 

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8. 10.00 óra. 
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó 
ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529). 
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Judenburg
Ez a 10000 lakosú városka a 
Mura völgyében fekszik, Stájeror-
szág egyik gyöngyszeme. Itt lépett 
be Kőszeg hivatalosan az akkor 
még 15, ma 28 tagot számláló 
Douzelage-ba. Azóta több közös 
programunk volt. Comenius, majd 
Erasmus projektekben oktatási in-
tézmények együttműködése volt a 
cél, míg a Testvérvárosi Egyesület 
a Fiatalok Lendületben program 
kapcsán valósította meg fiatalok 
együttműködését. 
Szeptemberben a „Fiatalok az idő-
sekért” Európai Uniós program ke-
retében találkozott 10 ország ötfős 
delegációja, hogy megvitassuk, 

hol milyen gondok merültek fel az 
idősek közlekedése, hivatalok meg-
közelíthetősége, szolgáltatások elér-
hetősége kapcsán. (Az ezt megelőző 
rendezvényre Kőszegen került sor 
augusztusban.) A város honlapján 
bárki elolvashatja a projekttalálko-
zók összefoglalását.
A Covid miatt három év után idén 
június végén rendezték meg újra 
a zenés gasztronómiai vásárukat: 
„Így ízlik Európa” alcímmel. Erre 
ismét hívták városunkat, mutassuk 
be, esetleg árusítsuk termékeinket, 
ételeinket, illetve a rendezvényre 
delegáljunk zenészeket, illetve tán-
cosokat, vigyünk városunkról pros-
pektusokat. 
Kőszeg ismét jól mutatkozott be. 
A Hajnalcsillagot másfél pár kép-

viselte (sajnos az 
egyik tancos meg-
betegedett), óriási 
sikerrel szerepel-
tek. A közönséget 
nagyon meglepte 
a hagyományokat 
őrző fiatalok vitali-
tása, magas szintű 
tánctudása. Dvorák 
László – aki a tán-
cosokat elhozta 
– sok kérdést, elis-
merést kapott. 
Mi mást vihettünk 
volna kínálni, mint 
gulyáslevest, amely ugyan az ele-
jén nem nagyon fogyott, de a nagy 
meleg enyhülése után pillanatok 
alatt elfogyott. Sajnos rajtunk és az 

osztrákokon kívül Bad Kötzting volt 
még jelen. Talán egy év múlva még 
nemzetközibb lesz a rendezvény.

dr. Mátrai István 

Vetélkedtek
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
2021 novemberében meghirdette 
a 2021/22-es tanévre szóló ve-
télkedőt, melyre öt kőszegi óvo-
dából közel 130 ovis, valamint a 
gyöngyösfalusi Dr. Tolnay Sándor 
Általános Iskolából 10 alsós csa-
pat 30 fővel, és három kőszegi 
iskolából (Bersek József Általános 
Iskola, Béri Balog Ádám Általános 
Iskola, Dr. Nagy László EGYMI) 
összesen 7 csapat 21 felsős di-
ákkal jelentkezett. Az iskolásokat  
Plogging&Klímatúrára illetve téli 
alpannonia® túranapra invitál-
tuk, ahol bővítettük ismereteiket 
a Kőszegi-hegységről. A feladatok 
témáját az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület aktuális pályázatai és 
általános natúrparki ismeretei ad-

ták. Az ovisok az adott évszaknak 
megfelelő gyűjtögetős, sétálós, 
kézműveskedős versenyfeladatok-
ban vettek részt, egyik alkalommal 
virágzó „popcorn-fát” készítettek és 
csíranövényt nevelgettek. 
Az iskolások döntő játszmája két 
napig tartott,  először a felsősök 

majd az alsósok mérték össze 
tudásukat a Bechtold István Ter-
mészetvédelmi Látogatközpont 
mögött kanyargó szűk és izgalmas 
utcácskákban, négyállomásos 
körtúrán.
Alsósok eredményei: 1. Vadvirágok 
• 2. Csillagok • 3. Csípős csalánok 

• 4. Gyúrma, akik összegyúrnak és 
Fák őrzői • 5. Tengeri malacok.
A felsősöknél a tavalyi évhez ha-
sonlóan szoros küzdelem dúlt a 
verseny a Balog és a Bersek is-
kolák diákjai között, végül idén is 
a tavalyi győztes, a Fehér Tigrisek 
végeztek a dobogó tetején.

„Állatbarát Általános Iskola” 
Vilits Katalin tanárnő sikeres pályázatának köszönhetően a Bersek Jó-
zsef Általános Iskola egy évre elnyerte az „Állatbarát Általános Isko-
la” címet. Az erről szóló oklevelet június 29-én az Állatorvostudományi 
Egyetemen Dr. Sótonyi Péter rektor adta át. Méltatta azt a törekvést, 
hogy az állatok megismerésére és védelmére irányuló oktatás jelen 
legyen a kisgyermekek tanítási programjában. A kőszegiek nevében az 
oklevelet Kovácsné Szabó Éva igazgatónő vette át.  
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Migránsok
Június 21-én készült egy fotóso-
rozat Velemben az onnét Bozsokra 
vezető bicikliúton. A fák között állt 
az IVECO zárt csomagtérrel rendel-
kező kisbusz. (Részletek: Fotógalé-
ria.) Több indokkal rendelkező fel-
tételezés, hogy abban a járműben 
migránsok utaztak. Minden ajtó 
nyitva volt, de ami ennél is többet 
mond: a flakon és a ruhatömeg, 
amely a padlón hevert. Az autótól 
50 méterre egy megviselt kabát 
lógott az egyik fa törzsén. Az autó 
helyétől felfelé haladva még 700 

m megtétele után lehet elérni az 
egykori vasfüggöny, az elektromos 
határzár nyomvonalát. A sűrű er-
dőben haladva már közel van az 
1920-tól létező osztrák határ. A 
rendőrség által közzétett jelentés 
szerint Bozsok térségében június 
8-án migránsokat tartóztattak fel. 
Az IVECO autó július 8-án még a 
fotózás helyszínén volt. 
Tényszerű szóbeszéd, hogy az 
Ólmod-i erdő közelében az elmúlt 
időszakban többször szedtek ösz-
sze eldobált, hátrahagyott ruha-
darabokat. Biztosra vehető, hogy 
ott sem a falubeliek vetették le 
ruháikat. Tényszerű, mert attól 

tudjuk, aki a munkája révén részt 
vett a takarításban. Tényszerű az 
is, hogy néhány helyen lehetett 
látni a fűben kitaposott utakat 
Ausztria felé. Úgy tudjuk, hogy az 

állampolgárnak a gyanús eseteket 
törvényi kötelessége jelenteni, és 
fontos, hogy maradjon távol az 
eseménytől. 

KZ



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)
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Nem adták el 
Az SOS-Gyermekfalu kőszegi in-
gatlanjainak eladásáról szóló szer-
ződést 2022. március 2-án aláír-
ták, amit a márciusi lapszámban 
közzé tettünk. A folyamat részle-
teiről érdeklődtünk, amelyre július 
4-én az alábbi információt kaptuk 
az SOS-Gyermekfalu Magyaror-

szági Alapítványától: „A korábbi-
ak folyamán megállapodtunk a 
kőszegi SOS-Gyermekfalu eladá-
sáról egy vevővel, ám az eladás 
végül meghiúsult. Az értékesítési 
folyamatot újraindítjuk”.
Érdeklődtünk az épület lakásainak 
bérlőitől, akik elmondták: kaptak 
tájékoztatást, és maradhatnak a 
bérleményben.

Kámán Z

Egykori és jelenlegi politikusok időben elválasztva
A faluban járt: Biszku Béla, Fock Jenő, Kádár János, Losonczi Pál, Marosán György 
– Orbán Viktor, Kövér László, Fodor Gábor, Szabó Gábor, Majthényi László
Tény, hogy Velem egy zsákfalu, oda 
bejutni csak egy úton lehetett a 
rendszerváltás előtt. A hegyoldalról 
a vasfüggöny és a katonák őriz-
ték, a túloldalról, mármint a régi 
magyar területekről is volt határ-
ellenőrzés, csak ott már osztrákok 
végezték. A kis falu hídja után a 
baloldalon folytatódik a Kossuth 
utca, ott a hegyoldalban van az 
ötszobás Fischer-villa, amit a rend-
szerváltás után a falu megörökölt. 
Akkor és most is a villa elegáns, 
de egykor, a szocialista korszakban 
pártpolitikusok laktak, pihentek ott.  
A villával szemben van egy épület, 
amely a szocialista rendszerben 
az elhárítósok, a rendőrség céljait 
szolgálta. Ott az 1980-as években 
három K-vonal működött. Vagy-
is egy elkülönített telefonhálózat, 
amellyel az ország vezetőinek la-
kását és irodáit kötötték össze. A 
köznépnek nem volt telefonja sem, 
de a K-vonal megkapta a kádervo-
nal becenevet. Velembe rendszerint 
megérkeztek az akkori pártvezetők, 
nekik szükségük volt a K-vonalra.
Az is tény, hogy az 1980-as évek-
től – a fiatal értelmiségiek által 
létrehozott – szakkollégiumok a 
szocialista rendszer ellen szervez-
kedők egyik csoportja volt. Ezt a 
korszakot dokumentumokkal mu-
tatja be a Daliás idők című könyv, 
amelyben Miszlivetz Ferenc azt írta, 
hogy 1971 júniusától, harmadikos 
gimnazistaként megfigyelés alatt 
állt. A tényt közölték vele az udva-
rias civil rendőrök. Az is tény, hogy 
az FTI főigazgatója fiatal éveiben 
lakott Velemben albérletben, mert 
ott végezte a munkáját. Erről be-
szélt Horváth Miklós, aki ifjú ko-

rában a falu elöljárója volt. Leírta, 
hogy „Miszlivetz Ferenc, a bará-
tom többször töltött időt nálunk, 
biztosított a változásról”, amelyről 
– ahogy Horváth Miklós megfo-
galmazta – „békésen, higgadtan, 
jövőbe mutatóan beszélt”. A fiatal 
faluvezetőnek a biztatásra szüksé-
ge volt, hiszen az édesanyja „félve, 
nehezen engedte el az esemé-
nyekre”. A féltés tapasztalatból 
eredt, mert az édesapja 4,5 évet 
töltött orosz fogságban. Akkor már 
megvolt a szándék arra, hogy „vér 
nélkül át lehet venni az ország 
irányítását”. A változás idősza-
kában, ahogy ezt Horváth Miklós 
mondta a „szocializmus jegén 
megjelentek a rianások”, a Szent 
Korona őrzésének helyén zajlottak 
le a változásokat megcélzó beszél-
getések, viták. Velembe az 1980-as 
években többször találkoztak az 
akkor még korántsem ismert fiatal 
férfiak: Orbán Viktor, Kövér László, 
Szabó Gábor, Majthényi László, 
Miszlivetz Ferenc, Fodor Gábor, 
Nagy Imre, Kugler István, és sokan 
mások. A találkozásokra a Stirling-
villát ideális helyszínnek találták a 
Szombathelyen működő Németh 

László Szakkollégium fiataljai. 
1987. október 30. és november 1. 
között ott tartottak megbeszélést 
a szakkollégium mozgalom jele-
néről és jövőjéről. Nem ez volt az 
egyetlen találkozó, sokszor jártak 
Velemben az akkori, rendszervál-
tásra készülő, értelmiségi fiatalok. 
Horváth Miklós házában is többször 
találkoztak. 
Időben lépjünk előre, 2019-re, 
amikor Törőcsik Marit, a Nem-
zet Színészét Kossuth Nagydíjjal 
tüntették ki. A velemiek számára 
Marika kapta meg a köztársasági 
elnök magas szintű kitüntetését, 
amit a színésznő egészségi állapota 
miatt nem tudott a parlamentben 
átvenni. Másnap, március 16-án 
Orbán Viktor miniszterelnök adta 
át személyesen Velemben a díjat. 
Az akkori híradások erről szóltak. 
Arról nem, hogy a miniszterelnök 
távozásakor az autója lekanyaro-
dott a patak túloldalán lévő útra, és 
Horváth Miklós háza előtt megállt. 
A kormányfő köszöntötte az ott élő-
ket, akiket az esemény ugyancsak 
meglepett, váratlanul ért. Talán 
azért is történt a találkozás, mert 
a miniszterelnök járt már ott több 
mint harminc éve. A kapuszínben 
munkára, sütésre kész öltözékben 
fogadták a háziak a miniszterel-
nököt. Az ebédhez való kifli akkor 
nem készült el, de mindenki egész-
ségére megkóstolták a házi pálin-
kát. A találkozóról készült fotót ké-
sőbb megküldték a családnak.
Az esemény váratlan volt, de ha 
visszatérünk az 1970 – 80-as 
évekre, akkor az is váratlan volt, 
de rendszeres, amikor Velembe 

megérkeztek az állam-
párt vezetői a rendőrség, 
munkásőrség felügye-
lete mellett. Érkezett 
oda Fock Jenő, amikor 
a szénás szekérrel le 
kellett térni az útról. 
Benke Valéria, Biszku 
Béla rendszerint sétált a 
lezárt és biztonságos fa-
luban. A védett Fischer-
villa környékére nem 
mehetett civil ember, a 

hídtól felfelé már csak az ott élők 
közlekedhettek. Az osztrák határ 
közeli településekre szigorú határ-
őrizeti ellenőrzés nélkül egyébként 
sem mehetett be idegen. Velem-
ben magas antennával rendelkező 
rendőrségi Zsigulik gyakran járták 
a falu utcáit, akkor biztos, hogy 
voltak ott pártvezetők. A helyiek 
tudták, látták vagy csak sejtet-
ték, hogy Losonczi Pál, Marosán 
György, Lázár György, Kádár János 
élvezi a falu nyújtotta biztonságot. 
A hegyoldalban egy idős emberrel 
Vályi Péter gesztenyét is sütött, aki 
évekkel később véletlenül beleesett 
a forró vasolvadékba. A Velembe 
érkezők egyike volt Németh Miklós, 
a pártállam utolsó miniszterelnöke.
A Stirling-villa biztonságát, annak 
előnyeit a rendszerváltásra készülő 
szakkollégisták is látták, de tudták 
azt is, erős megfigyelés alatt voltak. 
Ők is látták az utakon közlekedő 
civil, antennával felszerelt autókat. 
Az akkori történetekről beszél a 
Daliás idők című könyv, amelynek 
kiadása okán 2022. június 19-én 
Kövér László, a parlament elnöke 
vezetésével visszatért Velembe az 
egykori fiatalok kisebb csoport-
ja. A találkozóra Horváth Miklóst 
meghívták, mint előadót, aki a 
könyvben is leírta a gondolatait, az 
egykori tényeket.

Kámán Z.
  

Fotógaléria
az újság írásaihoz 

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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Rendszerváltás előtti idők
Különleges szellemi kalandra vál-
lalkoztak a Daliás idők. A Né-
meth László Szakkollégium és 
civil társadalom felemelkedése 
című kötet szerzői-szerkesztői, 
Miszlivetz Ferenc, Sümegi István, 
Szabó Gábor, Szommer Ildikó és 
Tokaji Nagy Erzsébet. Különleges, 
hiszen a könyv csoportmunka, az 
írók saját életük egy fontos szeg-
mensét idézik meg együtt, közös 
erőfeszítéssel. A kötet műfaját 
tekintve kollektív visszaemléke-
zés, de egyben az 1980-as évek 
végén megalakuló szombathelyi 
Németh László Szakkollégium 
működésének, munkájának jól 
adatolt rekonstrukciója. A mo-

dern kori magyar történelem egy 
kiemelt időszakának értelmezése 
ezúttal nem a többnyire meghatá-
rozó fővárosi nézőpontból, hanem 
a Szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolán szerveződő 
civil mozgalom történetén keresz-
tül láttatva, elbeszélve.
Miszlivetz Ferenc Emberek, moz-
galmak, hálózatok címet viselő, 
bevezető tanulmánya több szem-
pontból is kontextusba állítja a 
szakkollégium históriáját. A rend-
szerváltást közvetlenül megelőző 
önszervező diákmozgalom, a hiva-
talos tanrendhez képest egy „má-
sik iskola” európai környezetben is 
értelmezhető, hiszen az 1980-as 

évek második felét meghatározta 
Mihail Gorbacsov új politikája. A 
hidegháború érzékelhetően a vé-
géhez közeledett, a vasfüggöny 
bomladozott. A pártállami rendszer 
irányítói is vegyesen reagáltak az új 
helyzetre, a civil társadalom egy-
szerre reménykedett és rettegett. 
A kötet kitűnően érzékelteti ezt a 
várakozó, egyszer szorongó, más-
kor optimizmussal telt időszakot, 
amikor sokan, különösen fiatal 
értelmiségiek úgy érezték, hogy 
a kezükbe akarják venni a sorsu-
kat, elegük volt abból, hogy róluk 
döntsenek, ők akartak döntéseket 
hozni magukról, a jövőjükről. Azt, 
hogy ennek a szombathelyi-velemi 
szellemi műhelynek milyen jelen-
tősége volt, jól mutatja: az egykori 
velemi találkozók fiatal értelmiségi 

résztvevői között szerepelt Orbán 
Viktor, Kövér László, Fodor Gábor 
és mások, a későbbi politikai elit 
meghatározó figurái. A kötet na-
gyon gazdag, számos fontos do-
kumentum, fotók, interjúk alapján 
válik az olvasó számára érzékle-
tessé a szakkollégium története. 
Értékes adalék a Tokaji Nagy Er-
zsébet által összeállított, az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárában található jelentések, 
amelyek a talajtvesztő politikai ha-
talom utolsó ellenőrzési kísérletei-
nek lenyomatai. A kötet és a hozzá 
tartozó, a velemi Stirling-villában 
júliusban látogatható kiállítás 
együttesen kiemelkedő kulturális 
időutazás.

Mátay Mónika
történész, FTI-iASK kutató 

Anyakönyvi hírek
Házasság: Szilvágyi Dóra – Horváth Bálint, Nagy Lilla Ildikó – Nagy 
Tamás, Horváth Gabriella – Magyar Szilárd, Tompek Gergő Zoltán – 
Csizmazia Bianka Kata, Benkő Dalma – Tamás Gábor, Pócza Dalma – 
Dreiszker Ármin, Leitner Georgina – Bozóki Balázs József, Bujdosó Ilo-
na – Barasits András, Neválovits Regina – Horváth Detre, Rába Viktó-
ria – Kiss Gergely, Horváth Nikolett – Csamári Krisztián, Varga Patrícia 
– Polczer Dávid, Nagy Edit – Varga Gábor, Szinger Dorina – Kolonics 
Dávid, Dr. Simonits Dóra – Balaskó Zsolt, Serlegi Eszter – Pikner Imre.
Halálozás: Herényi Györgyi Mária, Tátrai Henrik Józsefné szül. Nagy Karolin
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Sikeres nap
Kőszegpaty: Május 28-án 15 
órától a gyermekekre irányult a 
figyelem. A folyamatos játékos 
programokról, ügyességi vetélke-
dőkről Györe Eszter gondoskodott. 
Csodálatos mintákat festett Patyi 
Ildikó a gyermekek arcára. Közben 
meghozták a süteményeket, sütöt-
ték a palacsintát, szörpökből sem 
volt hiány, mindez történt folyton 
folyvást a gyermekek örömére. 
Aznap 18.00 órakor megtörtént a 
Klubhelyiség ünnepélyes átadása. 
Májerhoffer Attila polgármester úr 
örömmel számolt be arról, hogy a 
klubhelyiséget önerőből tudta az 
önkormányzat kialakítani. Ehhez 

szükség volt arra, hogy Cs. Tóth 
Péter a Művelődési Ház tervezé-
sekor (2019), olyan tervet készít-
sen, amely később lehetővé teszi 
a tetőtér beépítését. A belső mun-
kálatok (aljzat burkolása, festés 
stb.) Farkas József falugondnokunk 
keze munkáját dícséri. Köszönet 
Györe Eszternek a babzsák fote-
lokért, ezen kívül székek, asztal, 
darts tábla, csocsóasztal biztosítja 
egyenlőre a klubhelyiségben a já-
ték lehetőségét. 
Közben elkészültek a roston sült 
finomságok a grillpartihoz, ame-
lyeket Molnár László mestersza-
kács készített. A falatozás közben 
megtörtént a májusfa kitáncolása. 
A gyermekek este kellőképpen elfá-
radva hazatértek. A felnőttek hajna-

lig próbálgatták a játékokat, patto-
gott a labda a Művelődési házban 
felállított pingpong asztalon.  
Kőszegpatyon az önkormányzat és 
a közösség összefogása új kikap-
csolódási lehetőségeket hozott létre 
minden korosztály számára.
Adott a lehetőség kisebb-nagyobb 
találkozókra. Használjuk ki minél 
többen!  Azok is, akiknek még 
nem akadt ideje, hogy megnézzék 
és kipróbálják az új klubhelyisé-
get. Ezúton is köszönöm minden 

megjelentnek, akik eljötte k a kö-
zös ünnepünkre.
Köszönet a Kőszegpaty Jövőjéért 
Egyesület tagjainak, akik hozták a 
süteményeket, az egész napos pala-
csintáztatást szívvel-lélekkel végez-
ték. Köszönet a háttérzene szolgála-
tért Milos László Istvánnak, Farkas 
Józsefnek. Köszönet mindenkinek, 
aki időt, munkát, hozzávalókat nem 
kímélve hozzájárult ahhoz, hogy ez 
a nap sikeres legyen. 

Milos Lászlóné

Parkosítás és fröccstúra
Gyöngyösfalu: A Dr. Tolnay Sándor 
Általános Iskola tanévzáró rendez-
vényén színvonalas műsorral bú-
csúztak el a végzős diákok. Jó látni, 
hogy a közösségünk folyamatosan 
megújul és településünk lakosság-
száma folyamatosan emelkedik.  A 
diákoknak sok sikert és kitartást 
kívánok további tanulmányaikhoz. 
Június közepén érkezett a hír, hogy 

Bokor Zoltán atyát a püspök úr áthe-
lyezi, és helyette Inzsöl Richárd atya 
látja el augusztus 1-től a szolgálatot. 
Július 22-én, pénteken 15.00 óra-
kor a templomkertben közösségi 
munkát szervezünk, a kertet par-
kosítjuk, tisztítjuk. Minden dolgos 
kézre számítunk.
A Ludadi kertalatti utca vízhálózat 
fejlesztéséhez több mint tíz telek-

tulajdonos csatlakozott, az első 
munkálatok a vasúti átjáróban 
kezdődnek, itt lezárás várható júli-
us végén. Az érintettek kiértesíté-
se pontos időpontok ismeretében 
megtörténik.
Gyöngyösfalu Szent Márton Plébá-
nia Énekkarra Simkó Zsuzsa veze-
tésével a Keszthelyi Dalosünnepen 
aranyminősítést szerzett. 
Júliusban a Széchenyi utca javítását 
végezzük, ezen kívül a játszótér el-
használódott alkatrészei és a padok 

deszkáinak cseréje is megtörténik. 
Július utolsó szombatján 16.00 
órától a Pösei hegyen ismét 
fröcstúrát tartunk. A vendégeknek 
a helyi borokon kívül frissensült 
kemencés kenyérlángossal és kür-
tős kaláccsal is kedveskedünk.
A nyári gyerektáborok Kovács 
György és felesége vezetésével 
elindultak. Köszönöm a szülők bi-
zalmát, Gyuriék és a segítő helyiek 
önzetlen összefogását.

Tóth Árpád

Kalapos Napok
Bozsok: Két év kihagyása után 
május 27 – 29. között a Kökörcsin 
Egyesület megrendezte a 13. Ka-
lapos Napok és Dalos Találkozót. 
Azért ez a találkozó mégis más volt, 
mint a korábbiak. Megemlékeztünk 
egyesületünk két oszlopos tagjáról, 
Darabos Béla és Szenteleki Norbert-
né – Sziklai Zsuzsi – emlékezete ott 
volt velünk. Péntek este tartottuk 
a Dalos találkozót a  zetelakai és 
a környező települések dalárdái – 

Vadrózsa Népdalkör, Flórián Tűzóltó 
Énekkar Kőszegszerdahely, Bucsui 
Vadvirágok, Perenyei Férfi Népdal-
kör részvételével a házigazda szere-
pét a Bozsok Dalárda vállalta. 

A Zetelakai Férfi Dalárda fergeteges 
előadást tartott, klasszikus zenei, il-
letve népzenei dalokból állították 
össze műsorukat. Ünnepeltük a Bo-
zsoki Dalárda 20 éves fennállását, 
melyet a Kerekes Cukrászda hatal-
mas tortája tett még szebbé. Kö-
szöntöttük az elmúlt 20 év egykori 

és jelenlegi tagjait. A harmonikával 
kísért ének hajnalig tartott. 
Szombaton délután a kicsiknek 
ügyességi játékos versenyt tar-
tottunk, a délutáni program kö-
zéppontja volt a Kalapos király 
választása. Vasárnap tartott szent-
mise után a Bozsoki Dalárda és a 
Zetelakai Férfi Dalárda közös mű-
sorban emlékezett meg a magyar 
hősökről. Majd a szülőföldjükre 
visszatérő énekesek a viszontlátás 
reményében indultak el a hosszú 
útra.

Jakabné Kovács Ágnes

Bronzérem
Bozsok: A 2021/2022-es Megyei 
II. osztályú Bajnokság 3. helyén 
végzett a Bozsoki Sportegyesület 
felnőtt labdarúgó csapata. A negye-
dik helyezett előtti 17 pontos előny 
rendkívül kiemelkedő eredménynek 
számít. Ezzel a sportsikerrel méltó 

módon ünnepli fennállásának 20. 
évfordulóját az egyesület. A bronz-
érmes csapat tagjai:

Dévényi Zoltán, Kiss Milán, Kovács 
Patrik, Tompek Richárd, Farkas 
Gábor, Szenteleki Ád ám, Remé-

nyi Bence, Bigner Dávid, Marti 
Christopher, Kalmár Krisztián, Nagy 
Zsolt, Szenteleki Bence, Hankó Vik-
tor, Dobány Patrick, Kaposi Áron, 
Szalai Milán, Kappel Áron, Pál Sán-
dor, Radics Attila, Iker Zsolt, Pónácz 
Balázs, Szárnyas János, Möslinger 
Farkas játékosok, valamint Kratoch-
will Zoltán és Németh Róbert edzők, 
és Jakab Balázs elnök.
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Lendülettel
Kőszegdoroszló: Június 25-én tar-
tották a Falunapot, és éjszaka még 
150 bálozó ropta a táncot a faluba 
rendszerint visszatérő Zoli zenéjére. 
A programok délelőtt kezdődtek, 
9.00 órakor ökomenikus isten-
tisztelettel, amit Kalincsák Balázs 
evangélikus lelkész és Hegyal-
ja új plébánosa, Fernandes Loyd 
Pradeep SVD verbita atya tartott. 
Ez is egy hagyomány, de az el-
múlt egy évben a Hegyalján élők 
azt tapasztalták, hogy az atya a 
jó szándékával, barátságos lendü-
letével összefogta a lakosságot. A 

falunap indításakor erről értékelő 
szavak is elhangzottak. Amíg dé-
lig négy kondérban főtt az étel, a 
gyerekeknek szervezett programok 
kerültek a középpontba. Csillám-
festés, pónilovaglás, kézműves 
foglalkozások kötötték le az ifjúság 
figyelmét, mindezt lezárta a helyi 
önkéntes tűzoltók által megvaló-
sított, remekül sikerült habparti. 
Máté Balázs szakmai vezetésével 
készült tengernyi ételből sokan fa-
latoztak, a szervezők számára nem-
csak a falubeliek nagy létszámú, 
közös ünnepe volt az öröm, hanem 
az is, hogy jöttek a szomszédos fal-
vakból. De Hegyalján ez is hagyo-
mány. Délután a szórakoztató zenés 

programok vették át a főszerepet. 
Színpadra lépett a lukácsházi Derű 
Néptáncegyüttes, Kőszegszerda-
helyről a Flórián Tűzoltó Énekkar és 
a Kaméleon Színjátszókör. A koráb-
bi falunapokról sem maradhatott 
ki a Zora Horvát Énekegyüttes, és 
Meggie. Az énekesnőt erős szálak 
kötik a faluhoz, ezúttal is kétszer lé-
pett a közönség elé, tartott fergete-
ges műsort. A zenét megszakította 
a tombolasorsolás, amelyre jelen-
tős mennyiségű ajándéktárgy gyűlt 
össze. A Lajosmizséről érkezett 
házaspár is több tombolatárgyat 
hozott el, ők rendszerint eljönnek 
a falunapra, mert Kőszegdoroszlón 
mindig jól érzik magukat.

Ahol a szülei
Balázs Gusztáv 90. születésnapját 
február 22-én ünnepelte a családja 
Velemben. A 30 éve nyugdíjas fér-
fi napjai munkával telnek, nagy a 
kert, sok a munka. Június 21-én 
a nyári forróságban az utcán fel-
ügyelte a becsületkasszás árusítást. 
Akkor cseresznyét, málnát rakott 
ki az asztalkára. Arra büszke, hogy 
az őszi ünnepnapon lángon süti a 
gesztenyét. A találkozó előtti na-

pokban szedett vargányát az erdő-
ben. Ehhez a falusi élethez szokott 
hozzá az erős szervezete. Ott él, 
ahol a szülei, nagyszülei is éltek. Az 
ősök házának mestergerendájára 
ráírták az 1826-os évszámot.

Hagyomány 
Kőszegszerdahely: Július első 
szombatja a község Falunapja. 
Idén 11.00 órakor Fekete Szabolcs 
segédpüspök által celebrált szent-
misével kezdődött, majd a közös-
ségi házban folytatódott Lázár Éva 
„Dunántúli paletta” című kiállítá-

sával. Visszatérő, hazatérő fellépő 
volt a település díszpolgára dr. 
Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy 
által vezetett kórus. A helyi mű-
vészeti csoportok is közönség elé 
léptek, köztük két jubiláló énekkar. 
A legrégebbi a 40 éves múlttal 
rendelkező Vadrózsa Népdalkör, és 
a 15 éve alakult Flórián Tűzoltó 
Férfikar. Köszönet illeti a faluért 

végzett tevékenységü-
ket. Nagy sikert aratott 
a Big Mouse Band, és a 
Savaria Rézfúvós Együt-
tes műsora. A legifjabbak 
szórakoztatásáról kéz-
műves-foglalkoztatással, 
játékokkal, habpartival 
gondoskodtak a szerve-
zők. A kétüstnyi gulyás és 

szarvaspörkölt elfogyasztása után 
szomjoltásra, hangulatemelésre 
büfé állt rendelkezésre. 
Az egész napos rendezvényt je-
lenlétével megtisztelte Ágh Péter 
országgyűlési képviselő, és meg-
történt július 2-án a zártkerti pá-
lyázaton nyert 20,3 millió Ft támo-
gatásból megvalósított fejlesztés 
átadása. A kavicsos út kivitelezését 
a Németh Útépítő Kft. végezte el, 
az 57 db gyümölcsfa telepítéséről 
az önkormányzat gondoskodott. A 
képviselő-testület által elfogadott 
2022. évi költségvetésben terve-
zetteknek megfelelően zöldterület 
karbantartó gépberuházás is befe-
jeződött. Ennek részeként megvá-
sárolták a SOLIS-90 típusú traktort 
és a hozzá tartozó kiegészítőket.

Lukácsháza
Június 18-án a X. Pusztacsói 
Malacfesztiválon az Albert Mónika 
önkormányzati képviselő által szer-
vezett Lukácsházi csapat vett részt. 
A malacsütő „részlegen” már reg-
gel 6 órakor pörgött a malac az izzó 
faszén felett és 16.00 óráig tartott 
annak sütése. A „vendéglátó szek-
ció” lángossal, palacsintával kínálta 
a vendégeket. A „napos oldalon” 
a megfelelő folyadékbevitelről is 
gondoskodott a csapat. Az ered-
ményhirdetés tette fel a koronát: 
a zsűri a Lukácsházi Malackodók 
csapatát ítélte a legjobbnak. 
Június 18-án a délelőtti tanévzáró 
és ballagási ünnepség után délután 
a Dr. Tolnay S. Általános Iskola 7. 
osztálya Iliás Márta osztályfőnök 
vezetésével az Ifi házban sátoro-

zással zárta a tanévet. A gyerekek 
szalonnát sütöttek, számháborúz-
tak, éjszakai túrán vettek részt a 
Csömötei Kilátóhoz. 
Július 2-án Szombathelyen a 
VAOSZ tekepályáján megtartották a 
falunapi tekeversenyt. Férfi Igazolt: 
I. Kiricsi Sándor, II. Hegyi Gábor, 
III. Virág János. Férfi amatőr: I. Tóth 
Miklós, II. Szalay Miklós, III. Varga Ta-
más. Női amatőr: I. Mélykuti Eszter, 
II. Madár Ágnes, III. Németh Ildikó. 
Július 9-én tartották a Falunapot 
a Közösség Ház udvarán felállított 
hatalmas sátorban. Az érdeklődő-
ket, nagyon sok embert egész nap 
programok sorozata várta, éjszaka 
a Dinamit együttes zenéjével tar-
tott bálon zárták a napot másnap. 
A bőséges ebédet hét kondérban 
főzték, 18 borosgazda 33 borával 
tartotta meg a borparádét a Borba-

rát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete, 
amely a megalakulásuk 15. évfor-
dulójára munkájukért elismerő ok-
levelet kapott az önkormányzattól. 
Lukácsháza Községért Díszoklevél 
és Plakett kitüntetést vett át Nagy 
Tihamér a falu közösségi híreinek 
megörökítése érdekében végzett 
28 éves munkájáért. Képújsággal 
kezdte, a falutévé első műsorát 
1994. április 29-én láthatták a 
nézők. Nagy Tihamér tevékenysé-
ge azóta is rendületlen. Közössé-
gi Házért Díjat kapott a jelenlegi 

Velem: Június 22-én a képvise-
lő-testület döntött arról, hogy egy 
új utcát Törőcsik Mariról neveznek 
el. Törőcsik Mari 1973-tól, közel 
50 évig élt Velemben. Az utcát 
a helybeliek eddig Téglás útnak 
nevezték, de valójában névtelen 
volt. Az utcában a közelmúltban 
kezdtek új házakat építeni.
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önkéntes tevékenységéért Kovács 
Henrietta és hosszan tartó munká-
jáért Dreiszker Ernő. Az egyesüle-
tek közösségi munkájában erős a 
falu, mindezt „van egy jó csapat” 
mondattal értékelte Virág János 
polgármester, majd Ágh Péter or-
szággyűlés képviselővel átadták a 
kitűntetéseket. Mielőtt a gyerekek-
re is koncentrált programdömping 
folytatódott, a faluvezető bejelen-
tette, hogy Rezi faluval az önkor-
mányzat testvértelepülés szerző-
dést kíván kötni.



 

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 felújított Plébániaház
Június 13. rendkívüli nap volt. A 
Jézus Szíve-templomban tartott 
fatimai szentmise után, három-
negyed nyolckor sok ember előtt 
a Jurisics téren, a Plébániaháznál 
dr. Székely János megyéspüspök 
így fogalmazott: „Megköszönöm, 
mindenki nevében Gyula atyá-
nak a rengeteg munkát, oda-
adást, szorgalmat, szakértelmet, 
lelkesedést, tüzet, és a papi szol-
gálatát. Öröm látni, hogy min-
den megszépül a kezei alatt, és 
gyűlnek a mennyei atya köré az 
ő gyermekei. Köszönjük neked 
Gyula Atya! Kívánunk hozzá to-

vábbra is sok erőt és kegyelmet”.
A püspök atya szavait megerősí-
tette a felújított Plébániaház előtt 
álló hívek erős és hosszan tartó 
tapsa. Az ünnep második órájában 
dr. Perger Gyula plébános „köszö-
nöm, hogy együtt voltunk, együtt 
imádkoztunk” szavaira a jelenlé-
vők bementek az elmúlt 10 hónap-
ban felújított műemlék épületbe. 
A beszélgetős, ’családi’ találkozó 
hosszan tartott.
Mindez megerősítése volt annak az 
eseménynek, amely június 13-án 
az egyházközség életében akkor 
először történt meg a Jézus Szíve-
templomban. A híveket Gyula atya 
a következő szavakkal hívta meg: 
„Örömteli eseményre kerül sor. 
Németh Norbert papnövendék, 
aki az idei évben a plébániánkon 
teljesített szolgálatot, magára ölti 

a reverendát, amely a papság 
felé vezető út fontos állomása”.
Az ünnepen megtelt az a Jézus 
Szíve-templom, amelynek tornya 
köré kívülről akkor már építették 
az állványzatot, hogy megújuljon 
a város fontos műemléke, ne áz-
tassa az eső a benne lévőket. A 
templom sekrestyéjéből indulva a 
megyéspüspököt kísérték az atyák, 
a verbita paptársak, a templom 
egykori káplánja. Az elől lévő mi-
nistránsok mögött haladt Németh 
Norbert papnövendék, kezében 
vitte a magára öltendő reverendát. 
A püspök atya örömét fejezte ki 

a jelenlévők sokasága miatt. „A 
fatimai estéken gondolunk arra, 
hogy mindannyiunk szívébe, ott-
honaiba költözzön be a Szűz-
anya, vezessen minket áldásával” 
– fogalmazta meg a kérést. Beszélt 
papi tapasztatairól, amikor a nagy-
mama imádságával haláláig egy-
ben tartotta a szakadék szélén lévő 
családját. Egy másik eset, amikor 
a faluban élő tehetséges férfi az 
alkoholhoz nyúlt, romba döntöt-
te életét, a hívő felesége naponta 
visszajárva a végsőkig gondozta, 
és megóvta a három gyermeket. 
Az atya hittanra tanította a legki-
sebbet, aki magán viselte a család 
terheit. A püspök atya beszélt arról, 
hogy a pap Isten jele a világban. 
Egyik fiatal plébános hosszú útra 
indult, de magára öltötte a reve-
rendát. Észrevette őt egy férfi, aki 

a reverendát látva annyit 
mondott: „mégsem te-
hetem meg”, egy bűnt a 
hűség ellen.
A püspök atya a szent-
misén Németh Norbert 
kispap felé irányította 
szavait, megfogalmazva 
kérését: „Urunk, Jézus 
Krisztus Te magadra 
vetted emberi természe-
tünket, irgalmas bőke-
zűségeddel áld meg ezt 
a ruhát. Aki azt magára 
ölti, Téged is magára ölt-
sön, viselje a reverendát 
alázattal. Add, aki ebben 
a ruhában lesz a szolgálatodra 
olyan szentként éljen az emberek 
között, hogy felismerhető legyen: 
tehozzád tartozik. …Öltöztessen 
téged az Úr új emberré, aki téged 
Isten hasonlóságára, tiszta igaz-
ságára szerénységgel alkotott”.
Az elhangzott szavak után dr. Per-
ger Gyula plébános segítségével öl-
tötte magára a reverendát Németh 
Norbert. A kispap ezzel az erősebb 
elhatározással indult el a papi hi-
vatás útjára. Gyula atya beszélt a 
fatimai szentmisén, „amelyben az 
égi édesanyákat köszöntöttük. 
Hálát adtunk Norbi hivatásá-
ért, és a megkezdett útért, hálát 
adunk az eltelt hónapokban el-
végzett munkájáért.” 
Ők ketten, Isten szolgái az elmúlt 
évben együtt szolgálták erős kitar-
tással a kőszegieket. Azért is, hogy 
megújuljon a kőszegi, műemlék 
Plébániaház, amelynek keletkezé-
sét a kutatók a 14 –15. századra 
határozták meg. A katolikus egyház 
részeként a 19. századtól plébánia-
ként működik. Erről beszélt Gyula 
atya, és elmondta, hogy a legutolsó 
teljes felújítást 1938-ban végezték 
el, dr. Székely László apátplébános 
Kőszegre érkezése előtt. Azóta ki-
sebb-nagyobb átalakítások történ-
tek, de teljeskörű nem. Ezért vált 
időszerűvé a mindenre kiterjedő 
mostani a külső és belső felújítás. 
Az atya példaértékűnek nevezte a 
munkát végző mesterek, a „segítsé-
gemre siető jó szándékú emberek 
hozzáállását a feladathoz”. Hang-
súlyosan mondta a jelenlévőknek a 
több mint hetven személyről szólva 
a következőt: „Köszönöm elsősor-
ban a gondviselő Istennek, hogy 
erőt, lendületet, kitarást adott 

az előttem álló, embert próbáló 
munkához. Köszönöm, dr. Szé-
kely János püspök atyának, hogy 
tudva az épület történelmi múlt-
ját, felismerte annak patinás jel-
legét, és rendelkezésre bocsátotta 
a felújításhoz szükséges anyagi 
forrást”. Mindezeknek köszönhető, 
hogy tíz hónap után megtörténhe-
tett a plébániaház felszentelése.
Majd az atya hangsúlyosan mond-
ta: „külön köszönöm a toronyi 
plébánia tagjainak, hogy segítet-
ték a költözésemet. Szintén külön 
köszönöm a kőszegi és toronyi 
asszonyok takarításban nyújtott 
segítségét. Nem lenne teljes a 
köszönetsor, ha nem mondanék 
köszönetet az édesanyámnak, a 
családtagoknak, valamint Nor-
binak, akik óvó, féltő szeretettel, 
gondoskodással álltak mellettem 
az eltelt időszakban is.” Záró sza-
vaiban Gyula atya hálát mondott a 
JóIstennek: „Az ő áldása kísérje 
továbbra is közösségünket, hogy 
megújult plébániaház a kőszegi 
és kőszegfalvi közösségek össze-
tartozását szolgálja és erősítse”. 
A püspök atya szentelt vizet hin-
tett a felújított plébániaház falaira, 
hogy „emlékeztessen bennünket 
a keresztségünkre”, és akik oda 
nyitott szívvel belépnek, találjanak 
hitet, békét, szeretetet, hogy min-
denki felfedezze a közösség nevelő, 
bátorító, megtartó erejét.

Kámán Z

H
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Fotógaléria
az újság írásaihoz 

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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Dr. Horváth Lajos Kőszeg egykori plébánosa (1933 – 2022)

÷Kedves Testvérek! 
1997 augusztusában 
megígértem, hogy visz-
szajövök Kőszegre. Tíz 
évet kellett erre várni” 
– mondta Dr. Horváth 
Lajos pappá szentelé-
sének 50. évfordulóján 
a Jézus Szíve-templom-
ban. Életpályájához szá-
mos település köthető, 
számunkra mégis a há-
romszori kőszegi vissza-
térés a legfontosabb. 
1946-ban Jáki Zénó 
és Kurbélyi Vince osz-
tályába, a kőszegi 
Bencés Gimnáziumba 
szülőfalujából, Hegy-
hátszentpéterről került. 
(Két osztályt végzett 
egy év alatt.) Az álla-
mosítás után a szom-
bathelyi püspöki, majd 
a Kisszemináriumban 
tanult. Azt is betiltot-
ták, az érettségit titok-
ban tette le, és a Győri 
Hittudományi Főiskolán 
folytatta tanulmánya-
it. 1957. június 23-án 
szentelték pappá, elő-
ször Letenyén szolgált 
káplánként, majd au-
gusztusban Kőszegre 

érkezett hitoktatónak. A következő 
állomás: Rábagyarmat volt. Elvé-
gezte a Hittudományi Akadémiát, 
a szombathelyi Főplébániára, majd 
Zalaszentgyörgyre került. Hat évet 
töltött ott, aztán tizenhatot Szent-
gotthárdon. Egy rövid sárvári szol-
gálat után 1990-ben harmadszor 
tért vissza Kőszegre, 1997-ig volt 
a város plébánosa. 1997. szeptem-
ber 1-től Szombathelyen központi 
szolgálatot látott el a Jézus Szíve 
Plébánia vezetésével – az egyház-
megye szolgálatában. 
A szívekért és a szívekben végzett 
munkája nem mérhető, de meg 
kell említeni néhány kimagasló 
más teljesítményét is. Elsőként 
talán az 1994-es ünnepségeket, 
amikor a kőszegi Jézus Szíve Plé-
bániatemplom építésének a 100. 
évfordulóját ünnepeltük. Megújult 
a templom belseje, emlékérmeket, 
a templom történetét összefoglaló 
kiadványt készíttetett, és az akkori 
polgármester – Básthy Tamás – 
megújította Kőszeg város felajánlá-
sát Jézus Szívének. A többi mellett 
(kiadta a pápa lelki naplóját) nem 
feledkezhetünk meg arról a mun-
káról sem, amely során megépült 
a (2005) szőlősi templom. Több 
újmisés pap elindulását is segítet-
te, Kőszegen Wimmer Roland és 
Kálinger Roland atyákért tett sokat. 

Volt szerencsém közelebbről is 
megismerni Őt, egy nagy munka-
bírású, precíz, elhivatott embert. A 
Jézus Szíve tisztelet vezérelte, már 
kis ministránsként belépett a Szív 
Testőrségbe. Mint a Kőszegi Hétfői 
Társaság ’bejegyzett’ tagja, ha ide-
je – majd ereje – engedte, meg-
örvendeztetett bennünket a társa-
ságával, és anekdotáival. 2007-es 
infarktusa után az orvos csak napi 
négyórás munkavégzést javasolt 
számára, attól kezdve találkozása-
ink ritkultak. 
Lajos atya észrevétlenül is tanított, 
és mindig hozott valami mosolyfa-
kasztó történetet is. A tudományos 
fokozattal bíró atya nyugalmazása 
után még a kosárfonás tudomá-
nyával is megismerkedett. Sokat 
foglalkoztatta, mit tehet másokért, 
a közösségért. Életének utolsó éve-
it Vasváron töltötte. A vasmiséjét 
tervezte, de a következő találkozá-
sunk meghiúsult. Kórházba került: 
2022. június 12-én „hazatért a 
Mennyei Atyához”. 
„Aki szent szívemet tiszteli, an-
nak nevét beírom a szívembe” – 
szól a tanítás. Dr. Horváth Lajos ka-
nonok úr – jó barát – a saját nevét 
az életével íratta be abba a szívbe, 
ahová mindig is vágyott! Kedves 
Lajos atya! Érezzük hiányodat! 

Tóthárpád F.

65 éve pap
A Verbita közösségben Szabó Alajos 
atya június 17-én 10.30 órakor 
tartotta a vasmiséjét Kőszegszer-
dahelyen a Mindenszentek Plé-
bániatemplomban. Lojzi atyát 
Egerben szentelték pappá 1957. 
június 16-án. A 65. évfordulón 
sokan köszöntötték a Verbita Rend 
tagját. Róla a fotó június 13-án a 
Jézus Szíve-templomban készült dr. 
Székely János püspök szentmiséjén.  
Szabó Alajos atyával június 22-én 
beszélgettünk Kőszegszerdahelyen 
a Plébánián, a verbita atyák átme-
neti szálláshelyén, mert a Kőszegen 
lévő rendházat felújítják.
Lojzi atya 1932. március 6-án Ga-
lántán született, gyermekkorában 
találkozott a rend tagjaival. Az ál-

talános iskolát a szülőfalujában és 
Pozsonyeperjesen végezte. Kőszegre 
először 1944-ben érkezett növen-
dékként, de a világháború ezt meg-
szakította. Újra visszatért 1947-ben, 
de akkor átszökött a Csehszlovák-
magyar határon. Ott kint külhonban 
is magyar volt, azt látta fenn a híd-
ról, véletlenül, amikor a kitelepítés 
miatt a nagyszüleit vagonba rakták. 
Szülőfalujába, a visszaútra külön 
engedélyt kapott, ott tartotta meg 
az újmiséjét, – egy évvel az ’56-os 
forradalom után – nem mondhatta 
el papi gondolatait. 
Az Egri érsekség területén világi 
papként szolgált, először hat falu-
ban káplánként. Az első plébánosi 
állomáshely Hangács volt Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében. 
1990–93 között plébános volt 
Füzesabonyban, ekkor már fel-

fedett verbita szerzetespapként. 
A rendszerváltásig csak titokban 
élhette meg szerzetesi missziós hi-
vatását. Amikor Hirth Vilmos atya 
visszatért a misszóiból, azt köve-
tően történhetett meg a rendhez 
tartozás bejelentése. A Verbita Ren-
det képviselve több helyen szolgált, 

a 1998 – 1999-ben Kőszegen a 
Szent Jakab-templomban. Majd 
nyolc évig volt Vaskeresztes plé-
bánosa, és nyugdíjasként még hét 
évet töltött el ott. Majd visszatért 
Kőszegre, a rendházba.
Lojzi atya vágya volt, hogy külhoni 
misszióba menjen, de neki a JóIsten 
nem ezt az utat jelölte ki.

Kámán Z.

Horváth Lajos atyáról a fotó 2015. 
október 18-án készült dr. Székely 
László apátplébános Kőszegi Krónika 
könyvének bemutatóján. Az atya akkor 
paptársa életéről emlékezett meg. 
2022-ben, húshagyó kedden az atya 
így beszélt önmagáról a kőszegieknek.
÷Komolyan kell készülni a Jóistentől 
érkező hívó szóra, amelyre minden 
nap gondolok. Foglalkoztat az örökélet, 
hogy annak ajándékát kapják meg 
az Isten gyermekei. Törekednem kell 
arra, hogy az irgalmas Isten nekem 
oda adja a lelkipásztori munkámért 
ezt az ajándékot, és adja meg minden 
hívőnek az örök élet ajándékát”.
– Atya, mit üzen a kőszegieknek?
÷Tartsanak ki a hitükben. A Jézus Szíve 
tiszteletét ápolják tovább, mert sok 
kegyelem fűződik hozzá”.  

H
ITÉLET

Brenner József nagyprépost 
július 10-én tartotta vasmiséjét 
a Jézus Szíve-templomban. Két 
testvére is a papi hivatást vá-
lasztotta, Boldog Brenner János 
plébános gyilkosság áldozata 
lett. Az atya pappá szentelésé-
nek 65. évfordulóján vasmisés 
áldást adott a hívőknek, arról 
beszélt, hogy a papi hivatás 
méltóság Isten kegyelméből.
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Kórus – 50 év
Kőszegfalva múltja 309 évre tekint 
vissza. Az alapítás 300. évfordu-
lóját 2013. június 7 – 8-án ünne-
pelték. Akkor tették ki a bejárati 
utakhoz a Schwabendorf táblát. A 
sváb hagyomány él, ennek egyik 
őrzője a Kőszegfalvi Nemzetiségi 
Kórus, amelynek tagjai 2022. júli-
us 2-án ünnepelték a fennállásuk, 
működésük 50. évfordulóját. A kó-
rus két ének blokkban mutatkozott 
be a közönségnek, ezúttal is Maitz 
József harmonikával kísérte az 
énekeseket. Vendégként érkezett a 
Pochánné Polesznyák Ágota vezette 
Alpensänger Kórus, amely dalcso-
korral köszöntötte az ünnepelteket. 
A közönséget a házigazdák egy tán-
cos, maskarás jelenettel lepték meg. 
Másodszor is meg kellett tenniük,  
kiérdemelték a hangos tapsot.  
Az ünnepi program 15.00 órakor 
kezdődött, sok szép és magasztos 
percet adott a nézőknek. Mindezt 
megelőzte a játszótéren a kőrisfa 
ültetése. Básthy Béla polgármes-
ter arról beszélt, hogy a fa hosszú 
életű, ezért a jövőben emlékeztet a 
jelenre és a múltra is. 
Az arrajáró látja, hogy a játszótér, 
és mostantól már az emlékfa is kö-
zel van a hősök és a kitelepítettek 
emlékművéhez. Onnét még hiány-
zik egy emléktábla vagy oszlop, 
amely a falu alapítására emlékez-
tet. A majdani elhelyezés reménye 

egy évvel mindig tovább csúszik. 
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus 
alapításának 50. évfordulója ün-
nepét a Kultúrházban tartották. A 
kicsi, fehér asztalkán lévő táblára 
írták az elhunyt 20 kórustag nevét. 
A gyertya fénye „nem felejtünk”-
re adott jelzést. Az elődökről való 
megemlékezést fontosnak tartotta 
a polgármester. A jelenlévők kö-
szöntése után főhajtással azokra a 
kórustagokra emlékezett, akik már 
az ünnepen nem lehettek jelen. Ar-
ról beszélt, hogy vállalások nélkül 
nem létezhet elkötelezettség. A kó-
rus 50 éve teljesíti ezt. Megteremti 
a kapcsolatot az alapító ősök nyel-
véhez, kultúrájához, „létrehozzák 
az összetartozás generációkon 
átívelő élményét”.
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
úgy fogalmazott, hogy „összetartó, 
erős közösség ünnepén vagyunk. 
Kőszegfalva egy ilyen település. 
Ehhez járult hozzá a nemzetiségi 
kórus”. A képviselő átadta Majthényi 
László a megyei közgyűlés elnökének 
üdvözletét, és oklevelét, amelyet a 
kórus a „német kultúra megőrzésé-
ért, a település kulturális életének 
gazdagításáért” kapott.
Friedl Tamás Vas Megyei Német 
Önkormányzat elnöke az elmúlt 
időszak alapján kívánta a kórusnak 
a következő 50 év képviseletét. 
Hangsúlyozta, hogy a magyarorszá-
gi német kultúra megőrzéséért so-
kat tettek. Sok-sok örömet kívánt a 
következő esztendőkre az ősök kul-

túrájának megőrzéséhez. Velkyné 
Ball Andrea röviden bejelentette 
belépési szándékát a Kőszegfalvi 
Nemzetiségi Kórusba, amiért hatal-
mas tapsot kapott a jelenlévőktől.
Ezt követően a kórus vezetője, 
Klobetzné Debrei Hajnalka beszélt 
az elmúlt 50 évről. Arról, hogy a kó-
rus tagjai mindig tisztelettel tekin-
tettek az elődökre, a múlt és a jelen 
értékeire. Büszkék azokra a díjakra, 
amelyet a kórus megkapott, Kőszeg 
Város Önkormányzatától kettőt is. 
Értékesek számukra a versenyeken 
elért arany minősítések vagy a rá-
diókban történt bemutatkozások. 
Mindezek jobban összekovácsolták 
a csapatot, akkor is, amikor nehe-
zebb időszakot éltek át. Szíves fi-
gyelmébe ajánlotta a jelenlévőknek 
és a távollévőknek a kórus 50 évét 
bemutató kiadványt. Arról beszélt, 
hogy az énekkar tevékenyen részt 
vett Kőszeg, Kőszegfalva életében, 
a nemzetiségi szervezetek prog-
ramjain. A tagok baráti társasággá 
alakultak, sok időt áldozva készül-
nek a fellépesekre. Az évforduló 
összegzés és számvetés is egyben, 
de mindig a legfontosabb a követ-
kező időszakra való felkészülés. En-

nek egyik fontos része az új tagok 
felvétele, az elmúlt években négyen 
léptek be az egyesületbe. Mindezek 
mellett értékesnek nevezte a lakos-
ság napi szintű támogatását. Az 
elnök idézettel nyugtázta a beszá-
molót, hogy volt kivel megosztani 
a muzsika szép örömét. Az indu-
lásnál, 1972-ben a kórosvezetővel 
és harmonikással együtt ezt meg-
tehette 20 fő, az évfordulón 16 fő.
Az ünnepségen minden régi tagnak 
megköszönték a tevékenységét, 
aki nem volt jelen és nem tudta 
átvenni, ők később kapják meg a 
köszönetet jelképező ajándékot. A 
kórustagok személyesen vették át a 
jubileumi füzetet és az ajándékot. 
Básthy Béla polgármester átadta 
Kőszeg Város Polgármesterének 
Elismerő Oklevelét a következő kó-
rustagoknak: Schatzl Józsefné; Sza-
lai Barnabásné; Kőszegfalvi Ágnes; 
Klobetzné Debrei Hajnalka.
A kórus ünnepe zenés, baráti talál-
kozóként folytatódott kora esetétől 
késő éjszakáig, a résztevők szerint 
kiváló hangulatban. A 18 óra tájban 
kezdődött tánc előtt felszeletelték a 
város által ajándékozott tortát.

Kámán Z

Alpokalja Társasházkezelés – Kőszeg
0-24 órás átláthatóság, dokumentumok – számlák – bank ellenőrizhetősége minden

tulajdonosnak saját ügyfélfiókból. 1.600 Ft / albetéttől
Tulajdonosi szemlélet – megbízható – átlátható – ellenőrizhető

infó: +36 20 468 1191
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Köszöntések
Básthy Béla polgármester ké-
peslappal köszöntötte a város 
szépkorú lakóit születésnapjuk 
alkalmából: Hargitai Ferencné 
Horváth Irmát (94 éves), Széles 

Lászlót (92 éves), Simon Gyulá-
né Pintér Irmát (92 éves), Tomsits 
Gyulát (101 éves), Rege József-
né Mihály Magdolnát (91 éves), 
Nagy Zsigmondné Horváth Mag-
dolnát (94 éves), Tompek Józsefet 
(94 éves), és Illyés Zoltánné Róth 
Margitot (94 éves).
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Vjerničko svečevanje pri blagoslovljenju 
kapele
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Posvećenje Belovićeve kapele u Plajgoru
O Belovićevoj kapeli, moram priznat, do sada 
nisam ni znala, ni čula. Na posjeti kod vele-
časnika u mirovini, kod Štefana Dumovića, ki 
se je nezdavno vratio domon iz sambotelske 
bolnice u obnovljenu faru u Hratski Židan, sam 
čula prvi put za ovo vjersko odmarališće na 
brigu „Glavica” u Plajgoru . Prošla sam na biš-
kupsku svetu mašu 12. junija u 10 ura početoj 
i čekalo me je pravo presenećenje. U čudesnoj 
prirodnoj okolini, u hladu jelvov i hrastov, bi-
jelinom svojom je čekala obnovljena kapeli-
ca vjernike. Povidaju da su se odavle strijali 
ugarski „kuruci” i habsburgovski „labanci” u 
ugarskom boju za neovisnost od 1703 – 1711. 

ljeta. Prije dvimi ljeti se je  Vince Hergovich na-
čelnik Plajgora razgovarao o potriboći obnov-
ljenja ove kapele sa Leventom Dreiszkerom, ki 
se je zeo za obnovu. Svoja djelovanja je familija 
Dreszker ponudila dobrovoljnim, - ča su Plaj-
gorci s tablicom hvale zabilježili na stijeni ka-
pele. Svetačno slavlje s pozdravnimi riči otvorio 
je farnik Štefan Dumović, a svetu mašu pred-
vodio biškupski vikar Laszló Németh. Pjevački 
zbor Peruška Marija pod peljačtvom kantorice 
Žuže Horvath, muzički je oblikovao ov vjerski 
susret, kojemu je bio važan akt, - blagoslov-
ljenje obnovljenje kapele. Vince Hergovich se je 
na kraju mašnoga slavlja zahvalio farnikom i 

familiji Dreiszker na sudjelovanju i podupira-
nju. Madjarskom i gradišćanskom himnom se 
je završilo svečevanje, ča je bilo samo ganutljiv 
početak programov „Dana sela Plajgora” ovu 
nedilju.

Június 12-én áldotta meg Ólmodon, a 
Dreiszker család által felújított kápolnát Né-
meth László püspöki megbízott, Dumovits 
István ny. lelkész együttműködésével, ami 
csak megindító kezdete volt az ÷Ólmodi fa-
lunap“ eseménysorozatának ezen a vasár-
napon.

Marija Fülöp Huljev

Vince Hergovich se zahvaljuje na suradnji 
podupiračev i vjerskih sudjelovateljev

Obitelj Dreiszker je dobrovoljno obnovila 
kapelu

A szívek mellett mostantól emléktábla is őrzi 
a kitelepített 351 kőszegi és 91 kőszegfalvi 
német emlékét.
„A 30-as években népszámlálás volt. Szüleim 
veszekedtek a nemzetiségről, mert apám azt 
mondta, beleírjuk, hogy magyar. Édesanyám 
viszont az mondta: NEM, mink németek va-
gyunk. Ez volt a hibánk és a bűnünk. 1946 
májusában jött egy lovaskocsi ismeretlen 
paraszttal és egy bőrkabátos fegyveressel. 60 
kilót vihettünk magunkkal zsákokban. Mar-
havagonokban szállítottak el bennünket…” 
Egy kitelepített leveléből idézett az emléktábla 
avatóján Kőszegfalvi Ágnes, a Kőszegi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
Dr. Perger Gyula plébános megáldotta a táblát, 
melyen ez áll: 

„Zur Erinnerung an Alle, die gezwungen 
waren Heim und Heimat zu verlassen.
Mindazok emlékére, akik otthonuk, hazájuk 
elhagyására kényszerültek.”
Az 1946. május 20-án kitelepített kőszegi és 
kőszegfalvi német ajkú polgárok tiszteletére 
állíttatott táblát a vasútállomás peronjára a 
Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Kő-
szeg Város Önkormányzata és a GYSEV Zrt.
Básthy Béla polgármester hangsúlyozta, hogy 
az egyik legfontosabb jog, amit biztosítani 
kell minden nép számára, az emlékezés. Hogy 
emlékezhessen az őseire, tragédiáira, a fájdal-
maira. Ezt a jogot a németségtől hosszú időre 
megvonták.
Az ünnepi szónok, Kővári Lajos kollégiumigaz-
gató egy 1946. májusi szégyenletes újságcikk-

ből idézett, amelyben a magyarországi német-
séget tették felelőssé a háborúba sodródásért, a 
német megszállásba való belenyugvásért, és az 
utána következő eseményekért. 
A kitelepítésre ítéltek 60 %-uk nincstelen volt, 
a többi kisbirtokos. Milyen élet várt rájuk, mikor 
elszakították a kulturális gyökereiket? – tette fel 
a kérdést, amelyre a válasz: fájó.
Az ünnepség végén a márványtábla alatt elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit. 
Az eseményen a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kó-
rus és az Alpensänger Énekkar énekelt.
Az ünnepség a Chernel Kálmán Könyvtárban 
a „Mi svábok mindig jó magyarok voltunk” 
című film vetítésével folytatódott, amely sok 
néző szemébe könnyeket csalogatott.
Méltón emlékeztünk ezen a májusi délutánon a 
76 évvel ezelőtt történtekről.

                                Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnöke

 Gedenktafel der Vertreibung
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Ápolom szüleim anyanyelvi örökségét 
A Kőszeg és Vidékében évtizedek 
óta olvashatjuk Huljevné Fülöp 
Mária írásait a kőszegi horvátok 
életéről. Ezúttal neki tettük fel a 
kérdéseket.
– Horvátságát a családjából hoz-
ta?
– Szüleim horvát ajkú emberek, 
kötődésem a „gradišćei“ horvát 
nyelvhez a születésemtől kísér. 
Pedagógusként is horvát nyelvet 
oktattam, tankönyveket is írtunk 
kolléganőmmel, Payrits Erzsébet-
tel. Férjem horvát, aki Šibenikből 
(Horvátország) költözött Undra. 
Két lányunknak a horvát nyelv 
használata természetes. A Kőszegi 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
kérésére három cikluson át oktat-
tam a horvát nyelvet felnőttképzés 
keretei között. Nyugdíjazásom után 
is vállalok a horvátsággal kapcso-

latos feladatokat: vetélkedők zsű-
ritagságát, részt veszek szókincs-
gyűjtésben, horvát nyelvű felíratok 
dokumentálásában.
– Miután korábbi rovatszerkesz-
tő, Brigovich Lajos elhunyt, 2007-

től vesz részt a Kőszeg 
és Vidéke nemzetiségi 
oldalának a készítésé-
ben. 
– A felkérést 2007 no-
vemberében kaptam 
Petkovits Sándor, a Kő-
szegi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől. 
Mint az undi Általános 
Iskola vezetője intézmé-
nyünk, illetve szülőfalum 
horvát nemzetiségű hí-
reiről korábban is írtam 
anyagokat (Hrvatski 
glasnik /H/, Zornica no-

va/H/, Hrvatske novine /A/, de ez 
a felkérés rendszerességet hozott. 
Lehetőségem van a kőszegi és a 
környéken élő horvátok életét be-
mutatni bővített formában a már 
említett hetilapokban a hazai és a 

határon túli olvasóknak is. Szem 
előtt tartottam Petkovits Sándor 
kérését: „Bármiről, de horvátul írj!”  
Egyetértve a gondolattal, éltem is a 
nyelvi megmaradás eszközével, az 
anyanyelven történő írással. 
– Lírai vénájáról a közeli isme-
rősök eddig is tudtak, önálló kö-
tetének bemutatója a közelmúlt-
ban volt. 
– Öröm volt számomra, amikor 
2019-ben megjelent gradišćei 
nyelven írt első verseskötetem, 
amelyet elhunyt férjem iránti ér-
zéseim ihlettek. Azóta az írás más 
témákban is rám talált, ezekből egy 
kis szelet bekerült az Ausztriában 
kiadott háromnyelvű, a horvát di-
aszpóra kortás költészetét felsora-
koztató gyűjteményébe. Számomra 
a családi kapcsolatok alkotják a 
legfontosabb köteléket, öt unokám 
‚követése’, mindennapoknak a mi-
kéntje meghatározó. Ápolom szüle-
im anyanyelvi örökségét.

Csillagászok a Kendig csúcson
Április 30-án a Kőszegi Rádióklub 
versenyállomásán, a Kendig-csú-
cson töltöttek el egy fél éjszakát a 
Gotthard Jenő Csillagászati Egye-
sület tagjai. A csillagászat elkö-
telezettjeit az elnök, Polgár József 
fogadta az ugyancsak elszánt, 
lelkes rádiósok társaságában. A 
vendégek elhoztak egy nagy telje-
sítményű távcsövet, hogy a szabad 
szemmel nem látható csillagokat is 
meg tudják figyelni. Amíg üzembe 
helyezték a távcsövet, tájékoztatást 
kaptak a rádiósok versenyállomá-
sának történetétől, a klub működé-

sének 50 évéről.  Majd a figyelem 
középpontjába kerültek a nagy tel-
jesítményű lézer mutatóval szem-
léltetett, kivételesen felhőmentes 
égbolton látható ismertebb csilla-
gok és csillagképek. Ki gondolná, 
hogy távol a várostól észlelték a 
fényszennyezést, amit az éjszakai 
közvilágítások és reklámok okoz-
nak, és ez gátolja a csillagászati 
megfigyeléseket. Mégis mindkét 
szakmai csoport számára értékes 
volt az éjszakai megfigyelés.
Okkal büszkék a Kőszegi Rádióklub 
tagjai a megalakulásuk óta eltelt 50 

évre. Az ünnep évfordulója 2021-
ben volt, amit a pandémia háttérbe 
szorított. Nemcsak a megemlékezés 
maradt el, hanem a Kendig-csúcson 
lévő toronyba még az URH anten-
nákat sem szerelték fel. Elmaradtak 
az éves versenyek, nem szerezhet-
tek sportminősítéseket. 
Az elmúlt év nagy részében szü-
neteltették a kedd esti klubnapo-
kat, ahova mostanra már várnak 
minden érdeklődőt. Ami tavaly 
elmaradt, azt idén pótolják. Május 
23-án felszerelték az antennát, 
ezzel jelezték, hogy részt vesznek 

az idei versenyeken, és küzdenek 
tovább a működésük biztonságá-
ért. Sikertelen volt a Városi Civil 
Alaphoz benyújtott pályázat, ame-
lyet – nyolc millió Ft értékben – a 
Kossuth utcában lévő klubhelyi-
ségük tetőszigetelésére kívántak 
fordítani. Az idei évben kétmillió 
Ft-os pályázatuk is elutasításra 
került forráshiány miatt. Ezért nem 
vásárolhatnak adó-vevő készülé-
ket. Az újra életre kelt csapatmun-
kára került egy „korona”, hiszen 
február 12-én  két rádiós vett részt 
a MRASz gálán, ahol átvették a 
2020-as évben megnyert HA-VHF 
versenyért járó kupát.

KéV

A Jurisics Bandérium az Ostromnapokra készül
Június 24-én, pénteken kezdődött 
a háromnapos VI. Kapu Vára Fesz-
tivál, ahol a kőszegi Jurisics Mik-
lós Bandérium Hagyományőrző 
Egyesület a várvédőket erősítette. 
A kőszegi ifjú hagyományőrzők az 
Ostromnapokra készülve fogadták 
el a Kapuvári Hajdúk és Gartai 
Muskétások meghívását. A nyári 
forróság nem vette vissza Jurisics 
katonáinak a lelkesedését, először 

tábort vertek, korhű körülmények 
között, amely számukra mindig 
fontos. Aznap este a többi várvédő 
csapattal együtt vis szaverték a tö-
rökök első támadását. 
Szombaton volt a fesztivál köz-
ponti napja, ahol a hagyomány-
őrzők felvonultak a nagyközönség 
előtt. A napot színesítették a ki-
sebb csaták, majd dúlt a látványos 
harc a törököket és a magyarokat 

megszemélyesítő hagyomány-
őrzők között. A törökök győze-
delmeskedtek, a védők hősiesen 
elestek, a honvédő győzelmet 
később vívták meg. A harc szerint 
vesztes csaták után kezdődött a 
jókedvű táborélet, ahol a régi kap-
csolatokat erősítették a kőszegiek, 
és kötöttek újakat is. Vasárnap 
ismét élénk lett a fesztivál több-
féle programmal. A jól felkészült 

hagyományőrzők fegyvert fogtak, 
ádáz küzdelemben a keresztények 
visszavették a várat.
A bandérium júliusban Sárváron, 
a Nádasdy Fesztiválon képviseli a 
magyar csapatokat. A kőszegi vi-
tézek küzdenek majd az Ostrom-
napokon, és készülnek a szigetvári, 
a felvidéki, a sárospataki hagyo-
mányőrző programokra.

KéV 
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Idén 490 éve, hogy Jurisics Miklós várkapitány 
vezetésével mintegy félszáz hivatásos katona, Kő-
szeg város polgársága és a környező települések 
lakossága – kevesebb mint 1000 fő – megvédte 
városunkat az óriási török túlerővel szemben. Nem 
túlzás kijelenteni, hogy Kőszeg ezzel nemzetközi 
hírnévre tett szert, hiszen felkerült a korabeli Eu-
rópa és Kis-Ázsia híreinek élére. Krónikás énekek, 

metszetek születtek róla, s hamarosan az európai 
hírfolklórnak, továbbá a kereszténység védelme-
zője toposznak is részévé vált. Ennek a hírnévnek 
a betetőzése volt, amikor 1777-től pápai enge-
déllyel az ostromra való emlékezetül megszületett 
Kőszegen és fíliáin a 11 órás harangszó.
10 év múlva kerek jubileumhoz érkezünk. Talán 
távolinak tűnik még a 2032-es dátum, azonban 

a Kőszegi Ostromnapok Egyesület már most 
készül az 500 éves évfordulóra, hogy méltó 
módon, egy országos, sőt európai jelentőségű 
rendezvény-sorozattal emlékezzünk meg váro-
sunk számára talán legkiemelkedőbb történelmi 
teljesítményéről. Hogy ismét Magyarország és 
Európa híreinek élére kerüljön ez a történelmi 
ékszerdoboz. Ezért kérünk minden kőszegit, hogy 
legyen partner ennek megvalósításában, hogy 
évről évre színesebb rendezvényt tudjunk meg-
rendezni, mely 10 esztendő múlva egy nagysza-
bású ünnepségsorozattal koronázódhat meg!

Kőszegi Ostromnapok Egyesület

Program
AUGUSZTUS 4. csütörtök 
18.00 Harro Pirch -Találkozás című kiállítása
A Kőszegi Művészeti Egyesület kiállítás megnyi-
tója /Jurisics-vár, Lovagterem/

AUGUSZTUS 5-6. csütörtök-péntek
Végvárak kesztyűs vitézei - XIV. Ostrom 
Kupa /Fő tér, rossz idő esetén Balog Iskola 
Sportcsarnoka/

Ostromhétvége programja
AUGUSZTUS 5. péntek
15.32 XV. Kőszegi Ostromnapokat megnyi-
tó puskalövések /Hősök tornya/
Az időpont nem elírás – ezzel is az 1532-es év-
számot idézzük meg.
16.30 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes /Ju-
risics-tér/
16.50 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
17.00 Kőszegi Vonósok /Jurisics tér - Tábor-
nokház loggia/

18.00 Az ostromállapot kihirdetése /Jurisics 
tér - Tábornokház loggia/
20.00 „Ég a város, ég a vár is” – tüzes török 
támadás /Lépcsős várárok/
A korábbi években megszokott, látványos kato-
nai hagyományőrző programmal készülünk, sok 
újdonsággal, hiteles történelmi forrásokra ala-
pozva az ostromot felvezető időszakot.
21.15 Fáklyás bevonulás a várárokból a Ju-
risics térre
21.30 „Török lesen” – Jelmezes túra
Találkozó és regisztráció: 21.00-tól a Tourinform 
irodánál, Fő tér 2. (zseblámpával)
21.30-22.00 BE-JÓ Történelmi Táncegyüt-
tes tűztánca /Jurisics tér/
22.00 AGE zenekar koncertje /Fő tér/
A zenekar rock, blues-rock és hard rock műfajú 
saját számokat és feldolgozásokat játszik. Kriti-
kusaik szerint a 80-as évek dallamos rock vilá-
gát idézik fel dalaikkal.

AUGUSZTUS 6. szombat
9.00 Éjszakai patronok kilövése /Hősök tor-
nya/
9.15 Kőszeg védművei /Hősök tornya/

Történelmi séta az ostrom helyszínein. Vezeti: 
Révész József múzeumigazgató
9.30-13.30 „Hetedíziglen” Prím(A) Kőszegi 
történelmi pályaíjász verseny /Várárok-ját-
szótér/
10.00-15.00 Gyermek ostrom 5-14 év kö-
zötti gyermekeknek /Várárok/
A gyerekek kedvenc programja az ostromhét-
végén, mikor ők is kipróbálhatják, milyen érzés 
belebújni a várvédők, vagy éppen az ostromló 
törökök szerepébe. Tavaly óta egy mobil várfal 
szakasz teszi még élethűbbé a legkisebbek szá-
mára ezt a szórakozást. Minden egész órában 
egy ostrom indul, melyek előtt felkészítés zajlik 
végzett pedagógusok segítségével.
10.00-16.00 Élőszereplős ostrom-társasjá-
ték /Várpark, török tábor/
10.00-16.00 Apródpróba – 12-13 óra között 
szünetel /Jurisics-vár, katonai táborok/
10.00 A török sereg sétája a belvárosban
Senki sincs biztonságban, a török minden vásá-
rost megvizsgál, minden turistát átkutat és aki 
nem vigyáz, könnyen török rabságban találhatja 
magát.
11.00 Várvédő mustra /Jurisics tér/

15. Kőszegi Ostromnapok – 2022
Hagyományőrző találkozó és vásár
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11.00 Tárlatvezetés a Jurisics-vár Ostrom-
termében /Érvényes várbelépő vagy Múzeum-
ostrom bérlet szükséges!/
11.30 Vásárütés /Fő tér, Jurisics tér/
13.00 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
13.30 Tárlatvezetés a Jurisics-vár Ostrom-
termében /Érvényes várbelépő vagy Múzeum-
ostrom bérlet szükséges!/
14:00 Batthyány Lovas Bandérium bemu-
tatója /Várárok/
15.30 Kőszegi Orientális Táncklub - hastánc 
bemutató /Fő tér/
17.00 Ostrom felvonulás /a Fekete kerttől a 
Fő térig/
18.00 Kőszegi Tornyosok /Hősök tornya/
18.30 Várostrom /Várfal, Diáksétány/
Minden évben igyekszünk újítani valamit az 
ostromhétvége csúcspontjának tekinthető ostro-
mon. Idén sem lesz ez másképp: számos látvá-
nyos új programelemmel bővül ez a bemutató, 
melyeknek célja a látványosság mellett történel-
mi hitelességgel bemutatni az eseményeket. 
A várostrom megtekintése támogató jegy vál-
tása mellett lehetséges, a helyszín befogadó 
képességének figyelembevételével. Támogató 
jegyek (gyerek) 1000,- illetve (felnőtt) 2000,- 
forintos ártól válthatók – rossz idő esetén a va-
sárnapi várostromra érvényesek.
20.00 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara 
A hétvége egyik legnépszerűbb programja idén 
várhatóan új, meglepetés helyszínen lesz meg-
tartva, de a jó hangulat és a hatalmas élmény 
garantált!
21.30 Régi Világzene - szelindek koncert 
/Fő tér/ A banda a tavalyi évben már bizonyított 

egy akusztikus koncerttel a Diáksétányon. Idén 
a szombat esti záró műsorszámként egy nagy-
koncertet adnak a Fő téren, de muzsikájukat 
egész hétvégén élvezhetjük, mert már péntektől 
a török tábor minden mozdulatát kísérik.

AUGUSZTUS 7. vasárnap
10.00-15.00 Gyermekostrom 5-14 év kö-
zötti gyermekeknek /Várárok/
Minden egész órában egy ostrom indul.
10.00-17.00 Kézműves foglalkozás a Csók 
István Művészkörrel /Jurisics-vár, elővár/
10.30 „Harangszóig” – csatazajos megemlé-
kezés a 11 órás harangszóról (török elvonulása 
11.00-kor) /Diáksétány/
A 11 órás harangszó a kőszegi identitás egyik 
legmeghatározóbb része. Ennek kívánunk em-
léket állítani ezzel az új programelemmel, mely 
egyúttal a katonai hagyományőrző harcok záró 
programja is (persze kisebb „csetepaték” még 
előfordulhatnak a belváros különböző pontjain). 
Bemutatjuk az ostrom utolsó napjainak, óriáinak 
kilátástalan helyzetét, Jurisics Miklós és Ibrahim 
nagyvezír utolsó, sorsdöntő találkozását, majd 
a török csapatok elvonulását, melyet a 11 órás 
harangszó kísér le.
11.00 ESŐNAP
Szombati rossz idő esetén várostrom.
11.30 Tárlatvezetés a Tábornokházban és a 
Hősök tornyában /A részvételhez érvényes vár-
belépő vagy Múzeumostrom bérlet szükséges!/
14.00 Gyulaffy Bandérium bemutatója/Fő tér/
14.30 Tárlatvezetés a Tábornokházban és a 
Hősök tornyában /Érvényes múzeumi belépő-
vel vagy Múzeumostrom bérlettel!/

15.00 Barátkozás Marton-Szállás lovaival 
/Várárok/
15.32 Hagyományőrző csapatok koszorú-
zása /Jurisics-vár, Jurisics szobor/
Az időpont nem elírás – ezzel is az 1532-es év-
számot idézzük meg, keretbe foglalva a hétvégi 
hagyományőrző rendezvényt.
16.00 Gyermek-felnőtt ostrom – ifjú vitézek 
és hagyományőrző katonák közös ostroma /Di-
áksétány/
Tavaly óriási sikert aratott, amikor Jurisics Miklós 
várkapitány vezetésével a hagyományőrző vité-
zek közül nehányan beálltak a gyermekvárfal 
mögé, míg Szulejmán szultán hívó szavára a 
török hagyományőrző katonák is besegítettek az 
ostromló gyermekeknek. Az eredmény hatalmas 
móka, sok-sok nevetés – melyet a felnőttek leg-
alább annyira élveztek, mint a gyerekek.
17.00 „A magyarok nyilaitól…” – Marton-
Szállás lovas íjászainak bemutatója a magyar 
könnyűlovas harcmodorról /Várárok/
18.00 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes /Fő tér/
19.30 Mistral koncert /Fő tér/
A Misztrál együttes a magyarországi zenei élet 
egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi 
költők versei (pl. Balassi), valamint népdalfel-
dolgozások szerepelnek repertoárjukon. Meg-
zenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyo-
mány, amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos 
világzenei irányzatokkal is. Dalaik önálló minő-
séget, sajátos „Misztrál-hangzást” hordoznak.
21.00 Ataru Taiko ütőegyüttes koncert /
Jurisics-vár/

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Ha valakinek kedve támad
Az Ostromnapok hagyományőrző program egyik 
jellemzője, hogy az önkéntes tagokkal működő 
Kőszegi Ostromnapok Egyesület szervezi. A má-
sik, hogy 2022. augusztus 5–7. eseménysorozat 
összeállítását az elmúlt évi zárása után, 2021. 
augusztus 9-én elkezdték.  Ennek okáról beszélt 
Horváth Gábor elnök, önkéntes tűzoltó: „Kiér-
tékeltük az elmúlt évi Ostromnapokat, amely 
a hagyományőrző csapatok részvételére épül. 
Kezdeményeztük a meghívásokat, egyeztet-
tük az időpontokat”.
Mostanra már több város nyári programja a régi 
kort idéző harcosok színre lépését jelenti, ezért 
a csapatok időpontjai gyorsan foglaltak lesznek. 
Jönnek hozzánk Kőszegre is, így az egyesület 
tagjai a darabontok, martalócok szinte heten-
te indulnak el egy-egy programra. Idén a Tatai 
Patarán kezdték Pünkösdkor, július 15-től Sár-
váron harcolnak a Nádasdy Fesztiválon. Egy-egy 
hétvégi eseményre 20 – 30 fő megy el, viszik a 
felszerelést, sátorban alszanak, ezek szervezése 
embert próbáló feladat – adta a tájékoztatást 
Horváth Gábor. Egy tízfős, martalóc csapat au-

kezve, 15.32 órakor nyitják meg puskalövéssel 
az eseménysorozatot.
„Hangos lesz az ostrom, mert a hagyomány-
őrzők hozzák a kézi puskákat, fényes lesz, 
mert péntek este megtartjuk a várárokban az 
Ég a város, ég vár is nevet kapott tüzes, török 
támadást” – utalt a tervezett programokra az 
egyesület elnöke, aki a cél érdekében hatalmas 
munkát vállal(t). Szombaton délelőtt az oszmán 
janicsárok dézsmálják a vásárosokat, piacosokat. 
Érdemes alaposan áttekinteni a programajánlót, 
abban a gyermekek központi helyet kapnak több 
napon át. Nyitott az egyesület a lakosság felé. Ha 
valakinek kedve támad a részvételre, segí-
tésre, akkor vegye fel a honlapjukon megta-
lálható elérhetőségen a kapcsolatot. 
Horváth Gábor elmondása szerint, a 15. Kősze-
gi Ostromnapok célja a pandémia után a „régi 
fények visszahozása, megújítva”. Az előzetes 
tervek számolnak mintegy háromezer fő ér-
deklődővel és sok-sok programajánlattal. A fő 
attrakció lesz a létrás támadással fűszerezett 
várostrom, amely kőszegi specialitás. Csak erre 
– a meglepetéseket tartalmazó – programra lesz 
belépő, a többi ingyenes.

Kámán Z

gusztus 1-jén érkezik haza Lengyelországból, 
Wieliczka – sóbányáról ismert – városból, ahol 
mintegy hatszáz fő hagyományőrző részvételé-
vel rendezik meg a turista látványosságot. Majd 
két nap múlva elkezdődik a kőszegi ostromot 
szolgáló tábor felépítése, legalább száz fő ha-
gyományőrző érkezik, kiegészülve a kísérőkkel.
„Az étkezés adja az egyik feladatot, amit mi 
itt Kőszegen megtanultunk az elődeinktől, azt 
folytatjuk. A három nap alatt négy főétkezést 
adunk a vendégcsapatoknak” – mondta Hor-
váth Gábor. Mindez nem jellemző más városok-
ra. A kölcsönösség igen, amikor „benzinpénzért 
megyünk. Ez felel meg az igazi hobbinknak, 
saját zsebünkből vesszük ki a többit”. A továb-
biakban az is elhangzott, hogy „az egyesületnek 
nincs erre méretezett zsebe”, de kaptak több 
helyről pályázati és önkormányzati támogatást.
Az önkéntesen dolgozó egyesületi tagoknak 
a legfontosabb, hogy a három nap alatt a kő-
szegieknek, a hozzánk érkezőknek emlékezetes, 
látványos programokban legyen része. Az első 
napon, pénteken az 1532-es évfordulóra emlé-
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A karnevál mindenkié
Négyszázkilencven esztendőt ugrot-
tunk vissza az időben Györei Zsolt 
és Schlachtovszky Csaba Vízkeresz-
ti Gritti, avagy a bőrre menő játék 
című vígjátékával, vagy, mint ahogy 
az előadást meghirdették, a móká-
zó farsangi, „atrocitással”. 
Játékot láthattunk a játékban, mely 
során egy vidám kis „színtársulat” 
gúnyos előadást tervez, amelyben 
kifigurázza Magyarország kor-
mányzóját. A készülő mű, ahogyan 
a szerzőjének motivációja is, átala-
kul lassacskán, más értelmet nyer. 
Kikerekedik egy kormányzó ellenes 
előadás. 
A szenzációs maskarába öltözött 
„színtársulat” már az első percben 
meghozta az étvágyat: „Túrós ré-
tes, mákos rétes” – szólt a felvezető 

ének. A vígalomba ágyazott ferge-
teges-forgatagos cselekmény akár 
a jelenben is játszódhatna, de nem! 
Már az első percben azt érezhettük, 
hogy de jó volna együtt énekelni 
a torony udvarra bevonuló „cincogi 
bandával”. 
A poénokra éhes közönség nem 
maradt kielégítetlen, érezhettük, 
hogy a karnevál mindenkié, s re-
mélhettük, hogy a színes forgatag-
ban a szerelem sem csak amolyan 
„hettyenpitty”, hanem olyan, amely 
akár „diadalra is vergődhet”. 
A nagyszerű kecskerímekkel tarkí-
tott előadásbéli előadás kudarcba 
fulladt, nem úgy a valóságban. A 
toronyudvart bejátszotta a társu-
lat. A Kőszegi Várszínház megren-
delésére a Bartók Kamaraszínház 

közreműködésével létrejött előadás 
nagyszerű színészi játékkal aján-
dékozta meg a közönséget. Ősbe-
mutatót láthattunk Vízkeleti Zsolt, 
Jágercsik Csaba, Ágoston Péter, 
Göttinger Pál, Bede-Fazekas Sza-
bolcs, Alberti Zsófia és Fekete Linda 
alakításával. A rendkívüli jelmezek 
Cselényi Nórát dicsérik, a játéktér-

be komponált díszlet Kovács-Yvett 
Alida munkája. A dramaturg Kará-
csony Ágnes, a rendező Őze Áron 
volt. 
Előadás után azzal keltünk fel a 
székekről, hogy valóban: „Karne-
válkor – ilyen szereposztással – 
minden lehet.”

TáF.

Várfanfár – ősbemutató
Nem volt még olyan Britten: Noé 
bárkája előadás, amikor ne esett 
volna az eső, tudtuk meg június 
16-án, a kőszegi bemutató alkal-
mával. Délután a városra is rásza-
kadt az ég. A szervezők jobbnak 
látták, ha a Savaria Szimfonikus 
Zenekar a lovagteremben mutatja 
be a Kőszegi Várszínház 40. év-
fordulójára komponált Vajda Ger-
gely-nyitányt: Várfanfár-Ünnepi 
Nyitány a Kőszegi Várszínház 40. 
születésnapjára. A hangzás a te-
remben is hatásos volt. A közönség 
sorait közrefogta a nagyzenekarra; 

valamint a három harsonásra és 
két trombitásra osztott együttes.
A karnagy-zeneszerző a múlt évi 
Grand Opening előadás után kapta 
a felkérést egy születésnapra szóló 
szerzemény megírására, amelyet 
Vajda Gergely örömmel vállalt. „A 
lelkében már akkor megszólaltak 
azok a hangok, és megkompo-
nálta a Várfanfárt” – emlékezett 
vissza felvezetőjében Pócza Zoltán. 
A bemutatón megjelent Básthy 
Béla polgármester és Benedekfi 
István, a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium főosztályvezetője. 

Méltatták a várszínház eredmé-
nyeit. „Büszkék vagyunk, hogy 
Kőszegen, egy pici, távoli vidéki 
városban jelen van az a szín-
vonal, ami Magyarország nagy-
városaiban is elismerésre lenne 
méltó” – mondta a polgármester. 
Benedekfi István tolmácsolta Csák 
János kultúráért és innovációért fe-
lelős miniszter és dr. Hoppál Péter 
kulturális államtitkár üdvözletét 
és gratulációját. Szólt arról, hogy 
elismerésre érdemes, ha egy kultu-
rális intézmény alkot maradandót: 
állandóságot és értékazonosságot 
képviselve. Számadatokkal támasz-
totta alá mondatait, azzal, hogy az 
elmúlt 5 évben számos pályázatot 

nyert a várszínház, amely összesen 
384 millió forint kormányzati tá-
mogatást eredményezett.
Amire a várfanfárok elcsende-
sedtek, ismét „kitisztult” az ég, a 
várudvari játéktér új széksorairól 
tapsolhattunk Britten: Noé bár-
kájának. Az egyfelvonásos misz-
tériumopera szereplői voltak: a 
Lautitia Gyermekkórus és a Bu-
dapesti Énekes Iskola diákjai. Noé 
szerepében Fülep Mátét láthattuk, 
a feleségét Rőser Orsolya Hajnalka 
alakította. A többiek mellett Hor-
váth Gábor vezényletével főszere-
pet kapott a Szombathelyi Savaria 
Szimfonikus Zenekar. 

TáF.

KözJáték – Színházi fesztivál
A 40 éves Kőszegi Várszínház gaz-
dag programkínálatát megkoro-
názva július 14. és 24. között 10 
napos színházi fesztivált szervez. 4 
helyszínen várják az érdeklődőket a 
szervezők. A Jurisics várban a saját 
bemutatót – Shakespeare: Szent-
ivánéji álom – láthatják, nagysze-
rű színészek előadásában. A vár 
külső udvarán ingyenes koncertek 
lesznek, míg a Festetics Palota kis 
udvarában kamaraszínházi előadá-
sokat láthat a közönség, az előadá-
sok után pedig szakmai beszélgetés 
zárja az estéket. A Zwinger átala-
kul gyerekszigetté, hiszen minden 

nap több programnak örülhetnek 
a legkisebbek. Délutánonként 
diafilmvetítés – mesekuckó lesz, 
majd különböző korosztálynak 
szóló meseelőadások, kézműves 
foglalkozások és Felhővadászat is 
várja a családokat. Július 16-án 
szakmai konferenciát tartanak az 
Európa Ház Bibó Termében 14:00 
órától Dr. Nagy András (IASK kuta-
tó) vezetésével. Július 17-én 19:00 
órakor a lovagteremben Páskándi 
Géza: Az ígéret ostroma, avagy 
félhold és telihold című drámája 
felolvasószínházi újra-bemutató-
jával ünneplik a 40. évet, hiszen 

1982-ben ezen a napon került be-
mutatásra ez a darab. 
A KözJáték Fesztivál teljes prog-
ramját a www.koszegivarszinhaz.

hu oldalán megtekinthetik. Min-
den érdeklődőt szeretettel vár-
nak a 40 éves Kőszegi Várszínház 
munkatársai.
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Göttinger Pál, Alberti Zsófia és Bede-Fazekas Szabolcs



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

2022. JÚLIUS 14-15-16.; 21-22-23. 20.30 ÓRA

(ESŐNAPOK: JÚL. 17.; JÚL. 24.) 

WILLIAM SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM 
Fordította: NÁDASDY ÁDÁM 
A színpadi változatot készítette: DEÉS ENIKŐ 

Szereplők: 
PUKK: TAKÁCS KATALIN 
THÉSEUS/ OBERON: BÁNYAI-KELEMEN BARNA
HIPPOLYTA/TITÁNIA: PARTI NÓRA 
HERMIA: WASKOVICS ANDREA 
HELÉNA: TÓTH ZSÓFIA
LYSANDER: KARÁCSONY GERGŐ 
DEMETRIUS: LENGYEL BENJÁMIN 
ÉGEUS: EPRES ATTILA 
TOMPOR MIKLÓS: HEGEDŰS D. GÉZA 
TETŐFI PÉTER/TÜNDÉR: MAJOR ERIK 
VINKLI/MUSTÁRMAG: KÁLID ARTÚR 
KÓRÁSZ RÓBERT/BORSÓVIRÁG: MARTON RÓBERT 
SIPÁK FERENC/PÓKHÁLÓ: NÉMEDI ÁRPÁD 

Díszlet: ZÖLDY Z. GERGELY 
Jelmez: CSELÉNYI NÓRA 
Zene: SZÁSZI PETRA 
Dramaturg: DEÉS ENIKŐ 

Rendező: HEGEDŰS D. GÉZA

JÚLIUS 17. 19.00 ÓRA, JURISICS-VÁR

PÁSKÁNDI GÉZA: AZ ÍGÉRET OSTROMA, AVAGY FÉLHOLD 
ÉS TELIHOLD - felolvasószínházi bemutató a 40 éves 
Kőszegi Várszínház alapítóinak tiszteletére a Bartók 
Kamaraszínházzal együttműködésében

JÚLIUS 26. (ESŐNAP: JÚLIUS 28.) 20.30 ÓRA, JURISICS-VÁR

JERRY MAYER: KERESZTÜL-KASUL (Rózsavölgyi Szalon)

Szereplők: POKORNY LIA, KIRÁLY DÁNIEL 
Hangfelvételen közreműködik: BÁNFALVI ESZTER

JÚLIUS 27. 20.30 ÓRA, JURISICS-VÁR LOVAGTEREM 

BODOR JOHANNA: NEM BAJ, MAJD MEGÉRTEM 
(Orlai Produkciós Iroda)

SZEREPLŐK: BÁNFALVI ESZTER, ÖTVÖS ANDRÁS, 
KEREKES ÉVA, GYABRONKA JÓZSEF

JÚLIUS 30. (ESŐNAP: JÚLIUS 31.) 20.30 ÓRA, JURISICS-VÁR

MUZSIKÁLÓ FILMKOCKÁK: UTAZÁS A FILMSLÁGEREK 
VILÁGÁBAN 2 RÉSZBEN, SOK HUMORRAL (Négy Arc Színház)
Szereplők: CSENGERI ATTILA, GREGOR BERNADETT, 
SZÁSZ KATI, GÖTH PÉTER, SZABÓ SZILÁGYI ÉVA, 
NEUMARK ZOLTÁN, SZÁNTI LÁSZLÓ

AUGUSZTUS 1. (ESŐNAP: AUGUSZTUS 2.) 20.30 ÓRA 

WIL CALHOUN: BALKON KILÁTÁSSAL (Orlai Produkciós Iroda)
Szereplők: PÉTER KATA - KAREN, ÖTVÖS ANDRÁS - ALVIN, 
FICZERE BÉLA - PAUL

AUGUSZTUS 3. (ESŐNAP: AUGUSZTUS 4.) 21.00 ÓRA

GERGYE KRISZTIÁN: EMLÉKEZÉS - 
„40 ÉVES A KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ”
A Kőszegi Várszínház és a Gergye Krisztián Társulat 
közös ősbemutatója
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Múzeum és Könyvtár hírei
A Tábornokház-Hősök Tornya kiállítóhelyünkön minden kedden 10.00 
órától a belépőjegyet váltó látogatók ingyenes tárlatvezetésen vehetnek 
részt. Ugyancsak ingyenes tárlatvezetéssel tekinthetik meg csütörtökön-
ként 10.00 órától az Arany Egyszarvú Patikamúzeumot a belépőjegyet 
vásárló érdeklődők.
Meghosszabbítottuk a „Műtárgymesék” beadási határidejét 2022. 
szeptember 16-ig.
A könyvtár nyitvatartása augusztus 31-ig: Felnőttrészleg: Kedd-Szerda: 
10.00-17.00; Csütörtök: 13.00-18.00; Péntek: 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 
A gyermekrészleg július 11-15-ig, illetve augusztus 1-5-ig zárva 
tart a nyári táborok miatt! Ebben a két hétben a gyermekolvasók is a 
felnőttrészlegben adhatják le a visszahozott könyveket.

Mága Zoltán
III. Templomi Jótékonysági Sorozat

Kőszegen, a Jézus Szíve-templomban,
közreműködik Sebestyén Ernő hegedűművész.

2022. július 15. 20.00 óra
Az adományokat az Ukrajnából menekült

gyermekek javára ajánlják fel.

Júliusban és augusztusban
„Minden napra friss kaland”

garantált programok
Hétfőnként: 20% kedvezmény a Kisvonat hegyi kalandozásaira, 
maximum férőhely 40 fő, előfoglalás: 06 70 315 4741; Ingyenes 
„audio guide” a Jurisics Várban belépőjegy vásárlással; Kedden: 
10.00 órakor ingyenes vezetés a Hősök Tornya/Tábornokházban 
belépőjegy vásárlással; Szerdán: 9.00 órakor ingyenes vezetés a 
Virágudvarban; 11.00 órakor ingyenes városnéző séta a Fő térről; 
Csütörtökön: 10.00 órakor ingyenes vezetés az Arany Egyszarvú 
Patikamúzeumban belépőjegy vásárlással; Pénteken: Chernel-kerti 
belépővel ingyenesen látogatható a Bechtold István Látogatóköz-
pont; Hétvégén: napi kétszer Kisvonatozás a hegységben az időjárás 
függvényében, előfoglalás: 06 70 315 4741.

„Hass, alkoss, de ne gyarapítsd!”
alkotói pályázat zöldművészet & zöldhumor témakörökben 

Beküldési határidő: 2022. július 31. 
Jelentkezés: tisztazold.naturpark@gmail.com 
További információ: Írottkő Natúrpark 06-20/665-4977.

Július 1 – augusztus 31. BENSŐ TÁJAKON Bíró Sándor fes-
tőművész kiállítása. Helyszín: Festetich Palota, Istálló; 
Kiállításmegnyitó időpontja: 18.00; Látogatható: Hétfő-
Csütörtök 08.00-17.00, Péntek 08.00-16.00. Bővebb 
információ: 20/516-6010.

Július 16. FORRÁS-TÚRA vezetett túra az Írottkő Natúrparkban. 
Útvonal: Kőszeg, Fő tér 2.,Tourinform – Bechtold István Ter-
mészetvédelmi Látogatóközpont - József-forrás/Tőkés-for-
rás - Sí-lesikló - Kincs-pihenő - Okmányos-parkoló - Csil-
laghúr tanösvény - Hétforrás - Kálvária templom - Borterasz 
- Szulejmán kilátó - Király-völgy – Kőszeg. Táv: 14 km, 
Emelkedő: 390 m; Időtartam: 5 óra; Túravezető: Hegyvári 
Ferenc (30/396-8050) Találkozó: 9.00 óra, Kőszeg, Fő tér 2.

Július 23. CÁKI FALUNAP kézműves és helyi termék vásár, gasztro-
nómiai különlegességek és kulturális műsorok.

 Helyszín: Cák, Közösségi Ház udvara; További információ: 
Fehér Csabáné +36-20/246-0180

Július 23. HÉTFORRÁS PIKNIK szabadtéri zenés szemléletformáló 
rendezvény a Hétforrásnál.

 További információ: Írottkő Natúrparkért Egyesület, 
PureGreen munkacsoport 06-94/346-687

Lepkészés az Alsó-réten
2022. július 24. vasárnap 10.00. 
Nappali lepkék megfigyelése, fogása, határozása a kőszegi Alsó-réten 
A foglalkozást vezeti: Dr. Szentirmai István zoológus, Őrségi Nemze-
ti Park Igazgatóság. Találkozási pont a program kezdetén: a kábelgyár 
parkolójában (Cáki út). Ajánlott: túracipő, hosszú nadrág, kézi távcső. 
A szakemberek várhatóan 10 és 14 óra között vizsgálódnak a területen.

ÖNKÉNTES ÖRÖMZENÉSZEK jelentkezését várják a Hangzó Város szer-
vezői. Akarsz a Városkúton játszani? Még erre is lesz lehetőség! Augusztus 
27-28-án a török seregek 1532. évi elvonulására emlékezve ismét hallat-
ja hangjait Kőszeg. A Hangzó Város programsorozat keretében műfaji és 
hangszer megkötöttség nélkül várják elsősorban a Jurisics térre, de akár 
a belváros más pontjára is önkéntes zenészek jelentkezését. Érdeklődés, 
jelentkezés, időpont egyeztetés: stadt@koszeg.hu vagy 06-30-861-3491.
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Speciális Kosárlabda
Május 14-15-én Körmend adott otthont az első 
Egyesített, „speciális” kosárlabda tornának Olas. 
(A Speciális Olimpia Szövetség versenyrendsze-
rében az egyesített csapatban ép és fogyaték-
kal élő sportolók vegyesen alkotnak csapatot.) 
A kőszegi fiúk a „Hungary B” csapatban léptek 
pályára, s az elsőszámú olasz és az elsőszámú 
magyar csapat mögött harmadik helyen végez-
tek. A lányok a jövő évi berlini világjátékokra 
készülő magyar „A” válogatottban pattogtattak, 
s végeztek a belga csapat mögött a második 
helyen. 

A trevisoi csapat meghívására lépett pályára 
Olaszországban (június 4-5) kétnapos tornán az 
egyesített kőszegi csapat. A legerősebb divizió 
kilenc csapata között, a nemzeti „A” válogatottak 
mögött negyedik helyen végeztek a kőszegiek.
Partnerjátékosok: Szakos Kata, Szabó Ferenc, 
Zsigmond Balázs, SO játékosok: Laczkó Dániel, 
Laczkó Gábor, Laczkó Péter, Hajdu Szabolcs. Ba-
logh Natália a 9. helyen végző női válogatottat 
erősítette.

Triatlon: Klubcsapat érem
Június első hétvégéjén Tiszaújvárosban rendez-
ték a Triatlon Klubcsapat Országos Baj-
nokságot. A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub U2 
korcsoportos csapatai indultak. A lányok a do-
bogó harmadik fokára állhattak, a fiúk negyedik 
helyen végeztek. A második versenynapon után-
pótlás és sprint távú ranglistaversenyt rendez-
tek. A legjobb eredményt Hóbor Zalán érte el. 
A juniorok között bronzérmes lett. Remek úszás 
után - nagyobb bolyban - egyenletes teljesít-
ménnyel tartotta magát, s a 183 fős mezőnyben 
abszolút 7-dikként ért célba.

Eredmények Klubcsapat OB UP2 korcso-
port leány csapat 3. Kőszegi Triatlon és Úszó 
Klub 1:10:08 (A csapat tagjai: Stumpf Anna, 
Básthy Katalin, Kulcsár Amira Zsóka), fiú 
csapat 4. Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 59:20 
(A csapat tagjai: Laki Barnabás, Hóbor Zalán, 
Hóbor Lehel, Medvegy András, Varga Tamás) 
UP verseny gyermek (0,3-8-2) lány 9. 
Hóbor Enikő 28:33, serdülő (0,5-12-3) fiú 
51. Hóbor Álmos 43:23, 26. Sprint távú 
verseny (0,75-20-5) férfi ifjúsági 12. Hóbor 
Lehel 1:00:02, 18. Laki Barnabás 1:12:05, 
23. Varga Tamás 1:05:07, junior 3. Hóbor 
Zalán 55:29, női ifjúsági 13. Kulcsár Amira 
Zsóka 1:07:42, 14. Stumpf Anna 1:07:47, 
elite 8. Medvegy Nóra 1:10:31, felnőtt női 1. 
kcs. 4. 1:08:39.

A triatlon szezon Zalaegerszegen folytatódott 
(június 26.) újabb ranglistaversennyel. Újonc 2 
korcsoportban Kovács Levente ezüstérmet szer-
zett, Hóbor Zalán a juniorok között megismétel-
te tavalyi győzelmét.

Eredmények UP verseny újonc 2 (0,2-4-
1) fiú 2. Kovács Levente gyermek (0,3-8-2) 
lány 9. Hóbor Enikő 28:33, 36. Kiricsi Fló-
ra 41:09, 40. Kiricsi Fanni 43:30, serdülő 
(0,5-12-3) fiú 30. Hóbor Álmos 50:40, 
lány 30. Kovács Fanni 59:52. Sprint távú 
verseny (0,75-20-5) férfi ifjúsági 2. Hóbor 
Lehel 1:02:29, 7. Laki Barnabás 1:05:25, 8. 
Medvegy András 1:05:31, 16. Varga Tamás 
1:12:11, junior férfi 1. Hóbor Zalán 1:00:03, 
női ifjúsági 4. Kulcsár Amira Zsóka 1:11:04, 
9. Stumpf Anna 1:13:36, elite 2. Medvegy 
Nóra 1:13:53.

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

Vásárolunk könyveket, régi ké-
peslapokat, fotókat, papír- és 
fémpénzeket, kitüntetéseket, 
világháborús és egyéb antik 
tárgyakat.
Telefon: 06 30 682 3830 
email: koszegkonyv@gmail.com

Hulladékmentes
Lehetne kicsit hulladék-mentesebb? Már-
mint az életünk. Teljesen elkerülni szinte le-
hetetlen, de vannak apró lépések. Ilyen az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület Puregreen 
(Tisztazöld) projekt vászonzsákos akciója. 
A natúrpark önkéntesek által varrt 250 db. 
vászontáskát helyezett ki a Győrvár Tejivó 
és Tejbolt (Kőszeg, Rákóczi Ferenc u. 1.), a 
László Zöldség-Gyümölcs (Kőszeg, Várkör 
27.) üzleteibe, valamint „Z öldség-Gyümölcs 
Zsira” őstermelő-kiszállítónak. A vásárlók 
ezekben a boltokban ingyenesen használ-
hatják vásárlásukhoz a vászonzsákokat, 
amennyiben műanyag zacskó helyett ebbe 
szeretnék kérni a vásárolt terméket, csök-
kentve a hulladékot.  Az akció sikere esetén 
más natúrparki boltoknak is ajánljuk a lehe-
tőséget. A Győrvár Tejivó és Tejboltban ezen 
kívül egy fonott állványról elvehető befőttes 
üvegekbe kérhetik a vásárlók a kimért tej-
termékeket. Horváth Péter őstermelő és fe-
lesége, Éberhardt Éva maguk is termelnek 
zöldségféléket, gyümölcsöket, állítanak elő 
savanyúságokat, lekvárokat is, és szereznek 
be regionális termelőktől és a nagybani pi-
acról sajtot, tejterméket. Mindezeket házhoz 
is szállítják, mint „Zöldség-Gyümölcs Zsi-
ra”. Mindezt  környezettudatosan. A termé-
kek Kőszegről rendelhetők: 30/240-5778 
(Horváthné Éberhardt Éva), e-mail cím: 
eberhardt.vica@gmail.com. A rendeléseket 
szerda 18.00 óráig lehet leadni, a kiszállítás 
pénteken. Ajánljuk  hulladék-mentesebb élet 
reményében!

Illés Péter
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Utánpótlás foci 2021-22.
Gazdag az eredménysora a Kőszegi Lóránt FC utánpótlás labdarúgó és 
futsal csapatainak. Szabadtéren a 19 évesek bronzérmesek lettek. A 13 
évesek csoportjuk megnyerése után szintén harmadik helyen zártak. A 14 
évesek nemcsak csoportjukat, hanem a Bajnokok Tornáját is megnyerték: 
a megye élén végeztek. Futsalban a 9 és a11 évesek is élen végeztek a 
felsőházi körben is. Ráadásul a 11 éveseknél a 2. helyezett a KLFC „B” 
csapata lett. A 13 és 15 évesek is bajnoki bronzéremnek örülhettek.
U19 bajnokság 3. Kőszegi LFC 28 mérkőzés/ 19 győzelem/ 1 döntetlen/ 
8 vereség/ 90:58 gólarány/ 58 pont. Legjobb góllövők: Németh Olivér 
19, Márton Gergő és Tóth Dominik 11-11. Legtöbb sárga lap: Kolarich 
Vilmos Lukács, Németh Ádám Ede, Seper Noé Krisztián 8-8. Piros lap: 
Fehér Máté, Lakihegyi Patrik, Varga Szabolcs József 1-1.1.
U16 „Észak” bajnokság 8. Kőszegi LFC 18/ 7/ 2/ 9/ 66:77/ 23. Leg-
jobb góllövő: Kolarich Vilmos Lukács 27. 
U14 „Észak” bajnokság 1. Kőszegi LFC 20/ 19/ 0/ 1/ 164:15/ 57. 
Legjobb góllövők: Lakatos Kristóf 37, Janó Zoltán Sándor 31, Nagy Adrián 
Erik 26, Kelemen Gergő 18.
A csapat részt vett a Bajnokok Tornáján, ahol Szentgotthárd VSE-t 
5:0-ra, a Szombathelyi Haladás VSE- t 1:0-ra legyőzve bajnok lett.
U13 „Kőszegi” csoport 1. Kőszegi LFC 12/ 10/ 0/ 2/ 35:11/ 30. Felső-
házi bajnokság 3. Kőszegi LFC 20/ 12/ 2/ 6/ 38:21/38.

Futsal
Futsal U15 bajnokság 3. Kőszegi LFC 14/ 8/ 2/ 4/ 58:41/ Legjobb 
góllövő: Bauer Marcell 17.
Futsal U13 bajnokság „B” csoport 2. Kőszegi LFC „A 8/ 6/0/ 2/ 
29:15/ 18. Legjobb góllövő: Varga Jenő10.
Felsőház 3. Kőszegi LFC „A” 20/ 10/ 4/ 6/ 34:24/ 34. Legjobb góllövő: 
Mozsolicz Simon 4. „C” csoport 3. Kőszegi LFC „B” 7/ 4/ 0/ 3/ 30:14/ 
12. Legjobb góllövő: Csutorás Mátyás 9.
Középház 9/ 2/ 1 /6/ 19:37/ 74. Kőszegi LFC 4. Legjobb góllövő: Hor-
váth Krisztián 5
Futsal U11 bajnokság „A” csoport 1. Kőszegi LFC „B” 10/9/ 0/ 2/ 
88:15/ 20.. Legjobb góllövő: Vámos Kristóf 20. „B” csoport 1. Kőszegi 
LFC „A” 8/ 7/ 1/ 0 81:6/ 22 Legjobb góllövő: Csánits Máté .

Asztalitenisz: Horvátzsidány a második

Remek eredményt ért el a zömmel kőszegi játékosokkal versenyző Hor-
vátzsidány Sport Club asztalitenisz csapata Kolarich Sándor vezetésével a 
megyei első osztályban. Az utolsó fordulóig nyílt küzdelem folyt a bajnoki 
címért, a feljutásért. Az aranyérmek a celliekhez kerültek. Horvátzsidány 
a második helyezést, a csapat eddigi legjobb eredményét ünnepelhette. 
Győzelmi mutatója alapján a bajnokság TOP 20 játékosa közé került: 
11. Karádi László (73 %), 14. Szücs János (67 %) és 16. Molnár Péter 
(66 %). A csapat további játékosai: Ihász Tibor, Lévai Márió, Agg Patrik, 
Kolarich Sándor és Pausz Ádám.

SPO
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Futballév 2021-22.
Jelentős célokkal vágott neki a bajnokságnak a Kőszegi Lóránt FC a me-
gyei első osztályban, aztán másképp alakult. Az őszi fordulók után csupán 
három győzelem állt a csapat neve mellett. A tavasz is rosszul indult. Néha 
már a kiesés réme fenyegetett. Szerencsére a szezon közepén egy jó so-
rozat kiragadta a kátyúból a szekeret. Négy egymás utáni mérkőzésen 
maradt veretlen a csapat, s nyolc pontot szerzett. A finisben újra inkább 
a vereségek jöttek. Fájó vereségek –Táplánban 1:5, Kőszegen Bük ellen 
0:5) – mellett bravúrok mutatják a csapat többre hivatottságát. A pontok 
harmadát a dobogósok ellen gyűjtötték. Mindhárom csapat ellen sikerült 
győzni is, sőt a celliek ellen a mérleg is pozitív. A hárompontos rendszerben 
a döntetlenek nagy száma is a kőszegiek ellen dolgozott. Az élmezőny 
messze volt, de ha néhány „ikszet” sikerült volna győzelemmé alakítani, a 
középmezőny első felébe kerülhetett volna Őry Gábor csapata.

A bajnokság jegyzőkönyve:
Tabellák Végeredmény 11. Kőszegi FC 30 mérkőzés/ 7 győzelem/ 9 
döntetlen/ 14 vereség/ 38:55 gólarány/ 30 pont. Ősz 12. Kőszegi FC 
15/ 3/ 5/ 7/ 21:25/ 14. Tavasz 11-12. Kőszegi LFC 15/ 4/ 4/ 7/ 
17:30/ 16. Hazai 13-14. Kőszegi FC 15/ 2/ 6/ 7/ 14:28/ 12. Vendég 
7-8. Kőszegi FC 15/ 5/ 3/ 7/ 24:27/ 18. Góllövőlista Fehér Dániel 
13, Kovács Dominik 7, Réti Milán 6, Szabella Olivér 4, Csák Dominik, 
Prán Adrián 2-2, Molnár Csaba, Németh Olivér, Szücs Norbert 1-1. 
Sárga lapok összesen 68, legtöbb sárga Fehér András, Lintner, Né-
meth András 7-7, Csák, Prán Adrián, Rákhely 5-5, Kovács Dominik 
4, 3 sárga 5 játékos, 2 sárga 4 játékos, 1 sárga 5 játékos. Piros lap 
Lintner, Toldi 2-2, Prán Adrián, Fehér András, Németh András, Németh 
Márk 1-1.
Játékoskeret Csák Dominik Hunor, Csuka Levente, Fáth Dániel, Fehér 
András, Fehér Dániel, Horváth Levente, Kelemen Péter, Keresztes And-
rás, Kiss Bence, Kolarich György Máté, Kovács Dominik, Krug Ádám 
Tamás, Lakihegyi Patrik, Lintner Dénes, Molnár Csaba, Németh And-
rás, Németh Loránd, Németh Márk, Németh Olivér, Őri Gábor, Pfeiffer 
Péter, Prán Adrián Ferenc, Prán Dominik Tibor, Rácz Balázs, Rákhely 
Martin István, Réti Marcell, Réti Milán, Riegler Péter, Seper Noé Krisz-
tián, Szabella Olivér, Szűcs Norbert, Toldi Sándor, Tóth Dominik István. 
Edző Őry Gábor.

x x x
Nem a védekezésről szólt a Kőszegfalvi SE bajnoki menetelése. A 26 mér-
kőzésből 20-on legalább négyszer zörgött a háló, 16-on esett legalább 
öt gól. A nagy gólkülönbségű győzelmek mellett néhány méretes zakót 
is elszenvedtek a kőszegfalviak. Hatodik helyen zártak. A dobogóra most 
nem volt esély, de a 8. helyezettet már 12 ponttal előzték meg. A csapat 
legeredményesebb góllövője sokadszor Slankovits Oszkár lett, aki 43 éve-
sen is átlagosan minden második mérkőzésen betalált. 2006 óta az MLSZ 
adatbankja szerint 231 gólnál jár.

Jegyzőkönyv:
Tabellák Végeredmény 6. Kőszegfalvi SE 26 mérkőzés/ 13 győzelem/ 
4 döntetlen/ 9 vereség/ 81:58 gólarány/ 43 pont. Ősz 7. Kőszegfalvi 
SE 13/ 5/ 4/ 4/ 39:32/ 19. Tavasz 5. Kőszegfalvi SE 13/ 8/ 0/ 5/ 
42:26/ 24. Hazai 5. Kőszegfalvi SE 13/ 8/ 2/ 3/ 52:25/ 26. Ven-
dég 7-8. Kőszegfalvi SE 13/ 5/ 2/ 6/ 29:33/ 17. Legjobb góllövők 
Slankovits, 17, Pongrácz 11, Földesi, Pongrácz Zsolt 8-8, Kovács Sza-
bolcs 7, Pintér 6. Legtöbb sárga lap Karacs, Kogler Máté, Kovács 
Szabolcs, Schwarz 3-3, 2 sárga 14 játékos, 1 sárgí két játékos. Piros 
lap Kogler Máté, Schwarz, Kovács Gergő, Molnár Zsolt, Slankovits 1-1. 
Játékoskeret Földesi János, Horváth Norbert, Juhász Zsolt, Karacs 
László, Kelemen Tamás, Kogler Gábor, Kogler Máté, Komáromi Kázmér, 
Kovács Gergő, Kovács Szabolcs, Mihácsi Márk István, Molnár Gergő, 
Molnár Zsolt, Móricz Csaba, Nagy Milán, Németh Norbert, Pintér Dá-
niel, Pongrácz Dániel, Pongrácz Zsolt, Pongrácz Zsolt, Schwarcz Martin, 
Slankovits Oszkár, Szántó József, Szár Csaba, Wurst Antal.
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Diáksport
Többpróba országos döntő
A Balog iskola két csapata is eljutott az atlétikai Többpróba Diákolim-
pia győri országos döntőjébe. A 2. korcsoportos leány csapat kiegyenlített 
teljesítménnyel a 8. helyet szerezte meg. A 3. korcsoport lányai közül ki-
emelkedett Gérnyi Zoé eredménye, aki egyéniben is az élmezőnyben, a 12. 
helyen végzett. A csapat 11. helyen zárt.

Eredmények 2. korcsoport négypróba (60 m, távolugrás, kislabdaha-
jítás, 4x100) 8. Balog iskola 1899 pont (42. Wölfinger Ramóna Katalin 
369, 58. Frank Bianka 347, 64. Halper Hanna 342, 70. Döbrösi Fanni 
335, 82. Gergye Diána 322, 84. Ettinger Lara 321, a 4x100 méteres 
váltó 184 pontot ért el.) 3. korcsoport négypróba (60 m, távolugrás, 
kislabdahajítás, 600 m) 11. Balog iskola 2925 pont (12. Gérnyi Zoé 
692, 70. Gergye Liliána 568, 71. Füzi Dalma 564, 73. Horváth Amira 
Viktória 560, 82. Nagy Réka 541, 89. Szabó Tamara 537)

Iker Natália érmei
Két számban is dobogóra állhatott Iker Natália a Jurisich gimnázium tanu-
lója a Csepel SC versenyzője a 18 évesek atlétikai Magyar Bajnokságán. 
2000 méter akadályfutásban másodikként ért célba (7:10,21). Idei ered-
ményei alapján meghívót kapott a korosztályos válogatottba és képvisel-
heti Magyarországot Jeruzsálemben a júliusi Európa Bajnokságon. 3000 
méteren, egyéni csúccsal (10:25,13) a dobogó harmadik fokára állhatott.

Foci Diákolimpia
Négy korcsoportban 33 mérkőzésen dőlt el, hogy melyik iskolák nyerik a 
körzeti Labdarúgás Diákolimpia küzdelmeit. Az alsó korcsoportokat az Ár-
pád-házi iskola csapatai uralták. A bajnoki címet csak a legnagyobbaknál 
csipte el a Bersek iskola. A két felső tagozatos korcsoportban a második 
helyezés is továbbjutást ért. Mindkét helyen a Balog iskola érdemelte ki 
a megyei döntőt.
Az Árpád-házi csapata 1. korcsoportban a megyei döntőt is megnyerte. 2. 
korcsoportban 4. helyen végeztek. A 3. korcsoportban a Balog iskola 4. a 
Bersek 7. helyezést ért el.

Az 1. korcsoport orszá-
gos döntőjét Szombat-
helyen rendezték. Az 
Árpád-házi csoportjá-
ban négy mérkőzésé-
ből egyet nyert meg és 
egyet csak büntetőkkel 
veszített el. A 17-20-dik 
helyért folytathatta. A 
helyosztók mindkét mér-
kőzését megnyerve 17. 
helyezést ért el, az Őry 
Gábor vezette csapat.

Eredmények csoportkör Árpád-házi-Kaposvári Csokonai 3:3 (bünte-
tők 1:2), -Gödöllői Hajós Alfréd 2:4, -Vári Emil 1:4, - Paksi Deák Fe-
renc 5:1, helyosztók -Székesfehérvári Vörösmarty 2:1, - Zalaegerszegi 
Petőfi 3:2.

Foci Balog Kupa
A Balog Kupa teremlabdarúgó tornát már eleve a téli időszakról halasz-
tották el, de a sűrű iskolai programnaptár miatt végül csak a IV. korcsoport 
tornáját tudta megrendezni az iskola. A tervek szerint a másik három kor-
csoport mérkőzéseit ősszel pótolják. A Magyar Snapszerszövetség Kupát a 
házigazda Balog iskola első csapata nyerte az Árpád-házi iskola és a Balog 
második csapata előtt. A torna különdíjasai: gólkirály Csóri Ádám (Balog 
I.) 5 góllal, legjobb kapus Holczer Bence (Zsira), legjobb játékos Kelemen 
Gergő (Árpád-házi) Legjobb hazai játékos Vert Bence (Balog I).

Lóránt FC atlétika
Régiós bajnokság és LIGA Kupa Érmeknek örülhettek a KLFC atlétái 
Székesfehérváron (május 10-11.) az U14 és 16 korosztály területi verse-
nyén és értékes pontokat gyűjtöttek az ARAK Ligaversenyen.

Eredmények U16 fiú 100 m 2. Sáray Péter 11.59, leány 100 m 2. 
Fekete Nóra 13.10, súlylökés 2. Németh Borbála 10.15, 300 m 14. 
Bognár Liliána 49.29, 80m gát 1.Tóth Gréta 11.95, távolugrás 5. Tóth 
Gréta 4.87, gerelyhajítás 3. Németh Borbála 29.88, diszkoszvetés 2. 
Németh Borbála 24.05, 300m gát 5. Bognár Liliána 55.68. U14 leány 
80m 16. Horváth Amira 11.49, ötösugrás 12. Horváth Amira 10.95, 
súlylökés 6. Nagy Szimonetta 8.78. Liga kupa (idősebb korosztálynak) 
U20 férfi 100 m 8. Sáray László 11,24, női 400 m gát 5. Boros Abigél 
71,35.

Vidék bajnokság és WHC Kupa Az idősebb versenyzők közül Gulyás 
Zóra és Kiricsi Berill 100 m gátfutásban indultak a vidék bajnokságon 
(Zalaegerszeg, június 17.). Gulyás U18-ban Kiricsi a felnőttek között lett 
ezüstérmes. Idejük 16,00 illetve 15,03. A fiatalabbak, az U12-es kor-
osztály WHC Kupa, „Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb” versenyén négy 
dobogós helyezés a KLFC termése. Váltókban két negyedik és egy ötödik 
helyezés a kőszegieké.

Eredmények U12 leány 50 gát 2. Gerencsér Hanna, 1000 m 2. Biczó 
Nóra, fiú 1000 m 2. Bozzay Boldizsár, 3. Lamp Olivér.

Paulínyi Jenő Emlékverseny A 48. Paulínyi Jenő Emlékversenyen 
(Budapest, június 19.) Varga Boglárka a 18 évesek között 100 méteren 
14,17-tel nyolcadik,lett. Sáray László 20 évesek között 100 méteren 
11,44-gyel a dobogó harmadik fokára állhatott. A liga sorozatba értékes 
pontokat gyűjtöttek.
Magyar Bajnokság A 127. Atlétikai Magyar Bajnokságon (Budapest jú-
nius 24-26.) Kiricsi Berill 100 méteres gátfutásban, szezonbeli legjobbjá-
val a 12. helyet szerezte meg (14.84).
Sopron Trail Horváth Krisztián júniusban, a Sopron Trail (június 19.) elneve-
zésű versenyen 10,7 km-es távon (370m szintkülönbség) 51:48 perccel kor-
csoportjában a második, míg abszolútban a harmadik helyet szerezte meg.

Kosárlabda: Árpád-házi Kupa
Hagyományteremtő jelleggel rendezett kosárlabda villámtornát az Árpád-
házi iskola. A három kőszegi középiskola körmérkőzése után a Jurisich 
gimnázium csapata emelhette magasba a kupát. A legjobb dobó is a 
Jurisich csapatát erősítette: Gáspár József. Gáspár 22 kosarat ért el.

Eredmények: Jurisich-Árpád-házi 45:21, Jurisich-Evangélikus 40:38, 
Árpád-házi-Evangélikus 19:18 (a rendesjátékidőben 14:14).
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Dance Jam sikerei
A Dance Jam táncosokról készült 
fotó bejárta a nagyvilágot, a lányok 
örömét mutatja a csillogó érmék-
kel. A pandémia időszakában az 
edzéseket óvatosan, de kitartóan 
végző táncos lányok az elmúlt éva-
dot bomba sikerrel zárták. Ők álltak 
a dobogóra, amely valójában sok-
kal nagyobb. Ott állhattak lélekben 
mindig a szülők, és a versenyeken 
sokszor fizikailag is jelen voltak. Az 
ő örömük csak azért lehetett teljes, 
mert a táncos lányokat sikerre vit-
te az együttes művészeti vezetője, 
Földesiné Németh Csilla, aki meg-
alkotta a produkciók koreográfiá-
ját. Való igaz: a közösséget építő, 
kitartó vezető nélkül alig lehet si-
kert elérni, és kell hozzá a kitartó, 
közös munka. 
Az idei versenyszezont a Magyar 
Látványtáncok Szövetsége, és a 
Modern Táncok Magyar Szövetsé-
ge is nemzetközi versennyel zárta. 
A verseny színpadára csak azok a 
tánccsoportok léphettek, akik előt-
te már bizonyítottak. A kőszegiek 

mindkét versenyre meghívást 
kaptak. Júniusban az MTMSZ 
Budapesten várta a legjob-
bakat. A junior korosztályban 
a Csoportkohézió koreográ-
fia erős mezőnyben lett első 
helyezett. A szóló kategória 
eredményhirdetésén a dobo-
gó két legfelső fokán is Dance 
Jam-es lányok álltak. Ném eth 
Mira első, Gergye Liliána 
második helyezett lett a népes 
mezőnyben. A dobogó köze-
lébe volt, negyedik lett Nagy 
Réka. A felnőtt kategóriában 
induló A közösség fogságá-
ban koreográfia az 5. helyet 
szerezte meg. 
A táncost próbáló, erős verseny 
után a lányok ott voltak a Magyar 
Látványtáncok Szövetsége Európa-
bajnokságán, amit június utolsó 
hétvégéjén Balatonfüreden ren-
deztek meg. A kőszegi lányok kiér-
demelték a három Európa-bajnoki 
címet. A junior csapat a kortárs ka-
tegóriában lett bajnok a Csoport-

kohézió című koreográfiával. A 
dobogó legfelső fokára állhatott fel 
Nagy Réka a Megtalálni önma-
gam című táncával, valamint A kö-
zösség fogságában koreográfia. 
Az országos versenyzést idén kezdő 
lányok a gyermek kategóriában a 
2. helyet szerezték meg. Nagysze-
rű teljesítmény volt, hiszen a me-
zőnyben ők voltak a legfiatalabbak. 

A koreográfia a zsűri különdíját is 
kiérdemelte. Németh Mira 2. helye-
zése és Gergye Liliána 3. helyezése 
is kiváló. 
Nagyszerű teljesítmény volt! Elis-
merés a táncosoknak a kitartásért, 
szorgalmukért, kiváló eredménye-
ket értek el. 
Gratulálunk!!!!

KéV


