
AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA  XXXV.ÉVFOLYAM, 9. SZÁM  2022. SZEPTEMBER  12.

RITA NŐVÉR
Kakucs Adél Petra nővér az Árpád-házi iskola vezetője szep-
tember 1-jén átadta feladatkörét, és megbízta Egyed Ber-
nadett Rita nővért az intézmény vezetésével. Előző este, a 
Veni Sancte után az iskola kápolnájában készült a fotó Rita 
nővérről, aki felidézte a megbízásáig tartó utat. 
– 2014-ben léptem be a Domonkos Rendbe. Felnőtt meg-
térőként a Jó Isten annyira megragadott, hogy sok gondol-
kodás, imádkozás, tanácskérés után a szerzetesség mellett 
döntöttem. Megismerkedtem a domonkos nővérekkel, és 
éreztem, hogy velük együtt szeretnék dolgozni, majd új életet 
kezdtem ebben a szerzetesi közösségben. Megtaláltam azt, 
amit kerestem. Először a budakeszi rendházunkban éltem, 
elvégeztem a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főisko-
lát, majd Kőszegre kerültem, ahol negyedik éve vagyok. A 
Kőszegi Vonósokkal többször koncerteztem, ugyanis koráb-
ban oboatanárként, oboaművészként dolgoztam. A Kőszegre 
érkezésem első évében az ötödikes diákok osztályfőnöke let-
tem, valamint éneket és hittant tanítottam.
A másik ember fontos számomra – életkorától függetlenül –, 
hogy Őt tudjam szolgálni. Tenni valamit érte vagy csak figyel-
ni rá, úgy, ahogy neki szüksége van erre. A fiatalokkal való 
munkámban lényeges, hogy ők hova jutnak el, milyen közös-
séghez tartoznak. Szeretném erősíteni bennük azt, hogy ami-
kor tőlünk kilépnek, tudják tovább vinni a közösségi tudatot, 
tudjanak egy másik, de értéket képviselő csoporthoz csatla-
kozni, építsék tovább az emberi kapcsolatokat. Legyen meg 
a kötődésük az Isten felé, legyen meg a tudásuk a szakmai 
érdeklődésük szerint. Ebben igyekszem segíteni őket. Sok 
minden rajtuk múlik, de személyes példával igyekszem irányt 
mutatni nekik. Az elmúlt évben érettségizett diákjainkat fel-
vették valamilyen felsőfokú iskolába. Büszke vagyok rájuk!
Akiket tanítok, ők valamilyen szempontból a gyermekeim, 
felelősnek érzem magamat értük. Számomra a tanítás nem 
pusztán a tananyag átadása. Nemcsak tudásban akarom 
őket növelni, hanem az emberi értékek megtartásában is. A 
most már nyolcadikos diákjaimmal három éven át, minden 
reggel imádkoztunk. Jó volt látni, hogy nem kell őket noszo-
gatni erre, mindig volt sok imaszándékuk. Olyan jó volt látni 
azt is, hogy egymásért, a családért, a pandémia időszakában 
az orvosokért, a szomszéd néniért, aki kórházba került, vagy 
bajba jutott, számukra ismeretlen emberekért imádkoztak, a 
szüleimért is.
A családom elfogadta a Domonkos Rendhez való csatlako-
zásomról a döntésemet. Látják, jól érzem magam, hogy egy 
értékes közösségben megtaláltam a saját utamat és az Isten 
felé vezető életcélomat.
Új feladatomban nyitott leszek a kihívások felé. Elfogadom 
azt, amit Isten ad a tanév során. Vele együtt, Érte dolgozva 
a nővérekkel, kollégáimmal együtt megteszünk mindent a 
gyermekekért.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Látásvizsgálat
gyermekszemészet és szaktanácsadás!

Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista
Dr. Gáti Éva 

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ:
felületkezelt, kékfényszűrős szemüveglencsék

25% kedvezménnyel!

 MULTIFOKÁLIS szemüveglencse
akár 30% kedvezménnyel!

NYÁR VÉGI NAPSZEMÜVEG LEÁRAZÁS 
egyes modellek 20% kedvezménnyel

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: október 5.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: szeptember 14., október 12.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: szeptember 21., október 19.

DR. NAGY EDINA aljegyző: szeptember 28., október 26.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

KISS ZOLTÁN MIKSA önkormányzati képviselő
október 3-án (hétfőn) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Rákóczi út 15. szám alatti üzlethelyiségben. 

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
október 12-én (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Városháza földszinti ügyfélfogadó helyiségében.

Megjelenés 
Kedves Olvasók! A következő 
lapszám október 10-én jelenik 
meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 1204

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

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

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

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24. 
+36 30/286-1363

Hulladékszállítás napjai 
Szelektív gyűjtés: OKTÓBER
Október 3. (1. körzet) – Október 4. (2. körzet) – Október 5. (3. körzet) 
– Október 6. (4. körzet)

Zöldhulladék gyűjtés: SZEPTEMBER – OKTÓBER
Október 7. péntek (1. körzet) – Október 14. péntek (2. körzet) –  
Szeptember 16., október 21. péntek (3. körzet) –  Szeptember 23., 
október 28. péntek (4. körzet)

Változatos fémipari műhelymunkára keresek fiatal 
GÉPI FORGÁCSOLÓ munkatársat.

Motiválható, tanulékony, sokoldalú, érettségizett 
munkavállaló is megfelel.

FELADATOK:  anyag előkészítés, gépi forgácsolás, 
hegesztés, szerelés, síkköszörülés.

1 műszak, szabad hétvége, korszerű géppark, jó 
munkafeltételek, versenyképes munkabér megegye-
zés szerint.

lukacsmuhely.hu
Tel:+3630/348-7261
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Egészségünk
Fő az egészség! Csak egészség le-
gyen! Jó egészséget! Mindegy, csak 
egészség legyen! – se szeri se szá-
ma mondásainknak, melyek üzenete 
ugyanaz: ha egészségesek vagyunk, 
akkor a többi feladattal, a nehézsé-
gekkel valahogy csak megbirkózunk.
Kőszegen is fontos, hogy biztosít-
suk az egészség megőrzésének és 
visszanyerésének feltételeit. Talán 
soha nem foglalkoztunk annyit 
ezzel a kérdéskörrel, mint nap-
jainkban és a közelmúlt éveiben, 
amikor az egészségügyi ellátás fi-
zikai és személyi feltételeinek biz-
tosítása és megújítása egyszerre 
állít bennünket komoly kihívások 
elé. Az aktuális feladatokról min-
den héten tárgyalunk a Városháza 
vezetői értekezletein, és a feladatot 
ellátó orvosokkal is rendszeresek az 
egyeztetések.
Feladataink közül most talán a 
fizikai feltételek biztosítása tű-
nik egyszerűbbnek. Nem volt ez 
mindig így! A 2015-ben átadott 
Egészségház a korábbiaknál össze-
hasonlíthatatlanul kedvezőbb felté-

telek között fogadja a betegeket. A 
magyar kormánytól országgyűlési 
képviselői segítséggel elnyert tá-
mogatásból a szomszédos telken 
hamarosan megkezdheti az új 
mentőállomás építését egy kőszegi 
cég. Ugyanarra a telekre, a men-
tőállomás tervezésével összehan-
goltan, megszülettek az új orvosi 
ügyeleti épület létesítésének tervei, 
amit pályázati forrásból szeretnénk 
megvalósítani.
Az egészségügyi ellátásnak persze 
személyi feltételei is vannak, me-
lyeket szintén biztosítani kell. Kü-
lönösen nehéz feladat ez, amikor 
egyszerre több távozó orvos pótlá-
sát kell megoldani, és az orvoshi-
ány országosan is nagy probléma. 
Hálás szívvel búcsúzunk egy olyan 
orvosgenerációtól, amely évtizede-
ken át szolgálta városunkat. Neve-
iket évtizedekig fogják emlegetni a 
kőszegiek!
A praxisváltások folyamata, az új 
orvosok megtalálása búcsúzó or-
vosaink és önkormányzati hivatali 
munkatársaink legjobb erőfeszíté-
sei ellenére is gyakran elhúzódik, 
és a feladatot helyettesítéssel kell 
ellátni. Köszönjük a helyettesítő or-

vosok segítségét, és az assziszten-
sek helytállását, akik nélkül ez az 
időszak kezelhetetlen lenne!
Nagy megkönnyebbülés, hogy a 
fogorvosi ellátás terén nem lesz 
ilyen hosszú átmeneti időszak: 
Dr. Sujbert Pál praxisát szeptem-
ber végén Dr. Gombár René, egy 
alig 40 éves fogorvos veszi át. Dr. 
Pusztai Gergő és Dr. Prugberger-
Németh Lilla után tehát ismét fiatal 
orvos kezdi meg működését Kősze-
gen. Szeretettel köszöntöm váro-
sunkban, kívánom, hogy család-
jával együtt évtizedeken át érezze 
magát nagyon jól nálunk! 
A felnőtt háziorvosi praxisok te-
hermentesítése és elérhetőségének 

javítása érdekében a Képviselő-
testület egy új eszköz beszerzéséről 
döntött 1,6 millió forint értékben. 
A betegek hosszas telefonhívások 
helyett közvetlenül foglalhatnak 
majd rendelési időpontokat egy 
elektronikus rendelési naplóban. 
Az Erodium rendszer szeptember-
októberben kezdi meg működését.
December végéig megoldott a he-
lyettesítés a gyermekorvosi körze-
tekben, és folyamatosan hirdetjük 
a gyermekorvosi praxisokat, me-
lyekhez szolgálati lakást, jó állapo-
tú és felszereltségű rendelőket és 
igény szerinti egyéb feltételeket is 
szívesen biztosítunk. Ezt a szándé-
kunkat hangsúlyozza a Szív-hang 
koncert szervezőivel meghirdetett 
gyűjtés is: egy CRP automata la-
borkészüléket szeretnénk beszerez-
ni a gyermekorvosi rendelő részére, 
ezzel is jelezve, hogy jól dönt, aki 
a kőszegi gyermekek orvosa lesz. 
Szeretettel várjuk!
Zárásul mi mást kívánhatnék? 
Jó egészséget minden kőszegi la-
kosnak, a többit valahogy együtt 
megoldjuk!

Básthy Béla
polgármester
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Gyermekorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az 1. és 2. számú gyermekorvosi kör-
zetben a rendelés és a tanácsadás 2022. október 1-től az alábbiak 
szerint változik: 
1. és 2. számú körzet: (94/360-191, 94/360-148)

Hétfő   08.30 – 11.30 Dr. Gábriel András János 
Kedd   14.00 – 17.00 Dr. Szalados Katalin
Szerda  08.00 – 11.00 Dr. Szalados Katalin
Csütörtök  08.00 – 11.00 Dr. Fenyvesi Krisztina
Páratlan héten péntek  08.30 – 11.30 Dr. Sárosi Barbara Réka
Páros héten péntek 13.00 – 16.00 Dr. Gábriel András János

Tanácsadás:  csütörtök    12.00 – 16.00 Dr. Izer Ildikó
A gyermekorvosi rendelést továbbra is helyettesítéssel látják el orvosaink, 
ezért a rendelésre és a tanácsadásra is előzetes telefonos időpont egyezte-
tés alapján várják a gyermekeket. 
Időpont kérés (94/360-191, 94/360-148)

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek:   12.00 – 17.00
Kedd     08.00 – 12.00

Sürgős esetben hétfőtől péntekig 08.00 és 17.00 óra között fenti tele-
fonszámok hívhatók, indokolt esetben orvos rendelkezésre áll. 
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 

A Gyöngyös utca a Felsőváros rész 
egyirányú utcája, ami az Árpád térre 
vezet, majd a Sziget utca a folytatá-
sa. Malomárok utca a Felsőgyöngyös 
hídtól a Dózsa György utca végéig 
tart. Itt a legszűkebb a két ág közötti 
lakott, házakkal beépített rész. 
A Gyöngyös és a Malomárok sokak-
nak ugyanazt jelenti, pedig két kü-
lönböző folyam, és Kőszeg felett válik 
ketté, majd a város alatt újra egyesül.
A Gyöngyös-patak Ausztriában ered. 
A Kőszegi-hegység vízgyűjtője. A 
patak két összefolyásból jön létre, a 
hosszabb ág Alsó-Ausztria délkeleti 
Zöber, s a másik ága a Borostyánkő-
nél ered, Güns néven. Lékánál folyik 
össze a két ág Güns néven, majd át-
lépi a határt, keresztülfolyik a város-
on. A Gyöngyös nevet Ge ncsapátiig 
a patak eredeti medre, innét pedig 
valószínűleg a rómaiak által épített 
csatornában elterelt patak viseli. 
Kőszegen mindig Gyöngyös-patak 
volt. Régen mind a külső mind a 
belső várárkot víz borította, melyet a 
Gyöngyösből és a hegyről jövő vízfo-
lyásokból töltöttek fel. A mai Gyön-
gyös utca nevét a házai előtt elcso-
bogó patakról kapta. Több pincében 

malmok keréknyomait találták meg 
és az Északi városrész „sziget” elne-
vezése is erre utal. A vadpatak mel-
lett az évszázadok során alakították 
ki a mai Malomárkot, melynek épí-
tett medre szabályozható vízhoza-
mával sokféleképpen volt haszno-
sítható. Több malom épült: portörő 
(kalló), Eitner, Gulner, Stipkovits, és 
a 19. században a Gyöngyös két 
partja lett a kőszegi iparfejlődés fő 
területe. A bal parton lelt otthonra 
1894-ben a Kőszegi Sörgyár Rt. is. 
A Gyöngyös árkát is szabályozták, 
amely ma a Malomároknál 2 méter-
rel mélyebben halad, néha eltávo-
lodva, néhol megközelítve azt. E két 
patakág öleli közre 3 km hosszan a 
város teljes hosszában elterülő zöld 
„szigetet”.

Plechl Ildikó

Gyöngyös utca,
Malomárok utca

Vásárolunk könyveket, régi 
képeslapokat, fotókat, pa-
pír- és fémpénzeket, kitün-
tetéseket, világháborús és 
egyéb antik tárgyakat.
Telefon: 06 30 682 3830 
email: koszegkonyv@gmail.
com

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Reczetár Istvánné Lakatos Olgát 
(94 éves), Mészáros Ferencet (91 

éves), Straus Gusztávné Ruisz 
Magdolnát (92 éves), Szekeres An-
talné Patyi Ilonát (90 éves), Hor-
váth Lajosné Pálfi Ilonát (90 éves), 
Móritz Lászlóné Németh Máriát 
(90 éves), Silye Lászlóné Hujber 
Irént (99 éves) és Gősy Árpádot 
(91 éves).

Utcakép
Aki Kőszegen bármerre jár, látja az 
út- és parkoló felújításokra fordított 
három milliárd forint eredményét. 
Aki a hegyoldal felé halad, érzékeli 
további 300 millió Ft folyamatban 
lévő felhasználását a csapadékvíz 
elvezetés megoldására. 
Egyik királyvölgyi ház tulajdonosa 
örömmel várja a befejezést. Szept-

ember második hetében a Geszte-
nye és Festetics utcában az építők 
elkészítették az aszfaltozás előtti 
alapburkolatot. Onnét rá lehet 
kanyarodni a sztráda minőségű, 
felújított Hunyadi útra. Szeptember 
elején zajlott az építkezés a jelen-
legi mentőállomás előtt, mögött a 
Szőlőskert utcáig. Ki hitte volna öt 
éve, hogy a Hegyalja utca romos 
járófelülete megújul. A végered-
ményre várni kell, de a felszín 
alatti munkákat (szennycsatorna, 
ivóvíz) augusztusban befejezték, a 
padka kiépítését megkezdték. Az 
előbbi útszakasz és a Várkör – Or-
szágzászlótól a Károly Róbert térig 
tartó – felújítása hosszan tartó 
munka a felszín alatti közművek 
építése miatt – erről beszélt Básthy 

Béla polgármester a Rómer Flóris 
utca hivatalos átadásakor (fotó). 
Mostanra teljesen elkészült az 
utca második szakasza 230 méter 
hosszban és 7 méter szélességben 
28 millió Ft beruházási összegben. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
beszélt az átadáshoz kapcsolódó 
sajtótájékoztatón a városkép új-
jászületéséről, amely kormányzati 
támogatásból valósult meg. 
A fejlesztések nem fejeződtek be, 

a munkagépek dolgoznak több 
helyen, a Gyöngyös utcában is. Ott 
már szeptemberig megépítették az 
út szélén a padkát, kialakítottak 
járdát ott is, ahol korábban kes-
keny volt (fotó). A közművek újjá-
építésével a munkákat a tavasszal 
kezdték el. A Dózsa György utcai 
sarkon lévő műemlék ház felújí-
tását kitartóan végzik az építők 
egy kft. beruházásában. Ez is ér-
tékesebbé teszi a felsővárost, ahol 
több utca kapott új külsőt az elmúlt 
években és az idén is. Legutóbb az 
Ólmodi út, amelynek az aszfaltozá-
sát a Felső körúttal egyidőben, júli-
usban végezték el. Az összhatása is 
kiváló, különösen, ha visszaidézzük 
a régi utcaképet.

KZ  
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Felemelő élmény volt, amikor zenésztársuk sikeres újraélesztése után Dr. Csaba Miklós és ze-
nésztársai nemeslelkű kezdeményezésére az egész város együtt mozdult meg tavaly ősszel egy 
életmentő berendezés, defibrillátor beszerzése érdekében. Nagy öröm, hogy idén újra megren-
dezik a Szív-Hang koncertet,  a Kőszegi Szüret programjába illesztve. Bízom abban, és előre 

is köszönöm, hogy most is rengeteg 
adakozó csatlakozik a jótékony célú 
gyűjtéshez, és sikerül beszerezni azt 
a diagnosztikai berendezést, mely 
lényegesen megkönnyíti a gyermek-
orvosok munkáját. Szeretnénk ezzel 
annak is jelét adni, hogy szeretettel 
várjuk leendő, állandó gyermekorvo-
saink jelentkezését, és készen állunk 
segíteni munkájukat!

Básthy Béla

Adományozást szolgáló SzívHang Koncert
Kőszegi Szüret – 2022. szept ember 25. vasárnap 13.00 – 20.00 óra, Kőszeg, Fő tér 

Az adományozás célja a Kőszegen dolgozó gyermekorvosok számára
egy rendkívül fontos készülék beszerzése.  

PROGRAMOK – KONCERTEK

13.00 – 13.15
KÖSZÖNTŐ – BÁSTHY BÉLA
Kőszeg Város polgármestere 

13.15 – 14.00  
KŐSZEG VÁROS IFJÚSÁGI 
FÚVÓS ZENEKARA 

14.00 – 14.30   
ALPENSÄNGER NÉMET 
NEMZETISÉGI KÓRUS 

14.30 – 15.00  
KŐSZEGFALVI NEMZETISÉGI 
KÓRUS 

15.00 – 15.30  
KŐSZEGI VONÓSOK 

15.30 – 16.10  
NEMVÉLETLEN 

16.10 – 16.50  
VÁROSI FIÚK 

16.50 – 17.30  
TRIO PICANTO 

17.30 – 18.10  
MEGGIE ÉS TOMSA 

18.10 – 18.50  
KVARC 

18.50 – 19.30  
ARTRAKCIÓ 

19.30 – 20.10  
PROKOFJEV 

Konferál: Dr. Csabáné Király Erzsébet
Hangosítást és színpadot a Gyurácz Gyu-
szi (Yamata) szolgáltatja. Dobszereket a 
NemVéletlen Zenekar felajánlja a zenélés-
re. Minden kedves zenésztársnak tiszte-
lettel köszönöm az önkéntes vállalást és 
a segítséget! Küldi üzenetét a szervező, 
dr. Csaba Miklós szakgyógyszerész.

Gyermekek gyógyításához
szükséges készülék vásárlását segíti a 

Segítő Kéz Alapítványnak történő átutalás.
Számlaszám: 11747051-20008316-

00000000
Kérjük, írja a közlemény rovatba:

CRP készülék

Ebben az évben a gyermekorvosi ellátásban 
több változás is történt. Ennek technikai fejlesz-
tését szolgálja a szeptember 25-én, a Kőszegi 
Szüret vasárnapján az adománygyűjtő koncert. 
A CRP meghatározó kislabor készülék orvosi al-
kalmazásáról kérdeztük Dr. Gábriel András János 
gyermekorvost, aki ezen kívül még rendelkezik 
aneszteziológiai és intenzív terápiás, valamint 
újszülött-gyógyászat szakorvosi képesítéssel is. 
A doktor úr a kőszegi gyermekorvosi ellátásban 
történt változások után vállalta a rendelést. Ja-
vaslatát elfogadta a városvezetés, hogy történ-
jen meg a CRP meghatározó kislabor készülék 
beszerzése. 
– Milyen információt ad az orvos kezébe a 
CRP meghatározó kislabor készülék?
– A CRP - vagyis C Reaktív Protein - egy vér-
fehérje, ami többszázmillió éve alakult ki a 
törzsfejlődés során, és azóta is szolgálja minden 
gerinces élőlény védekező képességét. A CRP 
feladata, hogy a szervezetbe került – fertőzést 
okozó – baktériumokhoz kötődjön, és segítse 
az elpusztításukat. Bakteriális fertőzés esetén a 
vér CRP-koncentrációja jelentősen megemelke-
dik. Ezt a tulajdonságát használjuk a fertőzések 
diagnosztikájában. Általánosságban azt lehet 
elmondani, hogy ha a lázat okozó fertőzést ví-
rus idézi elő, akkor csak kismértékben emelke-
dik meg a CRP-szint. Ha a növekedés komoly 
mértékű, akkor a betegséget nagy valószínűség 
szerint bakteriális fertőzés okozza. Ha egy lázas 
gyermeknek magas a CRP-szintje, akkor a gyer-
mekorvosnak leggyakrabban antibiotikumot kell 
rendelnie. Természetesen ilyen esetben vizsgálni 

kell, hogy konkrétan milyen fertőzés zajlik. Ha 
a CRP-szint nem magas, akkor vélhetően vírus 
okozza a lázat okozó fertőzést, és nem kell anti-
biotikumot alkalmazni, hanem tüneti kezeléssel 
lehet a beteg gyógyulását segíteni. 
– Milyen a készülék?
– Cipősdoboz méretű. Gyorsteszt formájában 
végzi el a vizsgálatot. Ehhez az ujjbegyből kell 
venni mikromennyiségű vért, amit hozzá kell 
adni a reagenshez. A készülék öt perc alatt el-
végzi a mérést, és az orvos látja a CRP értékét.
– A készülékkel végzett vizsgálat fontos az 
orvos szakmai döntéséhez.
– Így van. Segít a gyermek betegsége diagnó-
zisának felállításában. A lázas gyermekkori be-
tegségek leggyakoribb oka a különböző vírusok 
által okozott fertőzés. Ezekben az esetekben az 
orvosi vizsgálat során – láztól eltekintve – több-
nyire nem találunk semmit. Ha alacsony a CRP-
szint, akkor nyugodtabban tanácsolhatjuk a szü-
lőknek, hogy alkalmazzanak tüneti kezelést, és 
nem kell feleslegesen antibiotikumot alkalmaz-
ni. Ha magas a CRP-szint, azaz nem vírusfertő-
zés a betegség oka, akkor az orvos tudja, hogy 
még további vizsgálatokat kell végezni a meg-
felelő kezelés megválasztása érdekében. Egyéb-
ként el lehet végezni a mérést Szombathelyen, a 
kórházi laboratóriumban is, csőben levett vénás 
vérből. Ez azonban időigényes.
– Azt lehet mondani, hogy mostanra már a 
készülék eléggé elterjedt?
– Igen. Becslésem szerint Magyarországon a há-
ziorvosi praxisok fele-harmada rendelkezik ilyen 
készülékkel. Természetesen a felnőtt betegek kö-
rében ugyanazt a célt szolgálja a készülék, mint 
a gyermekgyógyászatban.

KZ

Szakorvos a készülékről

AK
TU
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dobogó legfelső fokára. Eljutottunk 2002-ben 
Moszkvába, 2003-ban Lengyelországba, illetve 
2004-ben Rodosz szigetére is. Ez volt az első 
verseny, ahol az egyesített sporttal ismerkedhet-
tünk meg közelebbről. Itt az ép partnerjátékosok 
segítik sérült társaikat. A pályán egyszerre két 
partnerjátékos és 3 SO sportoló szerepel. Nagy 
megtiszteltetés volt, hogy mint partnerjátékos 
segíthettem a sportolókat, magamra ölthettem 
a címeres mezt. Egy ezüstéremmel és fantaszti-
kus élményekkel tértünk haza. 

– A 2007-es világjátékokra két lányt is bevá-
logattak a Kínába utazó keretbe. Ez volt az első 
SO világjáték, ahova kőszegi kosaras eljutott. 2. 
helyet szerezték meg.
– A 2011-es athéni világjátékokra egy lánynak 
sikerült bekerülnie a válogatottba. Mint edző én
is a helyszínen segíthettem a csapatot. 2. helye-
zéssel jöttünk haza.
– Időközben igény mutatkozott, hogy fiúk is szí-
vesen járnának edzésre. Az edzések az EGYMI 
tornatermében folytak heti két alkalommal. Le-
hetőség nyílt a városi sportcsarnok használatára
is. Itt a pénteki edzésen a felnőtt kőszegi csapat 
együtt edzett az SO csapatommal. Ez az úgy-
nevezett egyesített edzés volt, aminek eredmé-
nyeként a 2014-es belgiumi Európa Játékokra 
a teljes magyar válogatott kőszegi sportolókból 
állt, a 4. hely lett a miénk.
– A 2015-ös olimpiára válogató budapesti 
versenyt megnyertük, így a magyar válogatott 
gerincét mi adhattuk. A los-angelesi versenyre 
4 kőszegi sportoló utazhatott. Ezen a versenyen 
felértünk a csúcsra. A dobogó legmagasabb 
fokára állhatott fel a magyar válogatott. Mint 
edző a helyszínen éltem meg ezt a csodát. Jó 
volt kint magyarnak lenni. Bármerre mentünk, 
fényképezkedni szerettek volna velünk, ha meg-
kértünk valakit az utcán, hogy fotózzon le min-
ket, rögtön elkezdte mesélni magyar kötődését. 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Barabás Krisztián edzővel
 Sportolóival bejárta a világot

Krisztián 1973. november 14-én született 
Szombathelyen. Velemi származású édes-
anyja és soproni édesapja akkor már Kő-
szegen éltek. Anyai nagyszülei – Molnár 
Dezső és felesége – vezették sokáig a Ku-
lacs Éttermet, illetve a Poncichter Borozót. 
Édesanyja is a  kereskedelem, a vendéglá-
tás területén működött, az egykori Kőszeg 
és Vidéke ÁFÉSZ kereskedelmi vezetője 
volt. Krisztián az általános iskolát 1980-tól 
az akkori Kossuth Zsuzsannában járta ki, 
ahol a felső tagozatban Molnár Tibor volt 
az osztályfőnöke és a testnevelő tanára. A 
labda, a sport, a mozgás szeretetét ő ne-
velte beléjük. A kézilabdát favorizálták és 
Tibor bácsi vezetésével a megyei bajnoksá-
got is megnyerték korcsoportjukban. Nyol-
cadik osztály után felvették a szombathelyi 
Savaria Szakközépiskola vasútgépész sza-
kára. Itt kezdődött barátsága a kosárlabdá-
val. Edzője Hollósy Tibor tanár úr volt. Élete 
meghatározó időszaka lett ez a 4 év. Na-
gyon sokat kapott a sportágtól. Az 1989-es 
nyarat, sok más társával együtt, a gimná-
zium kosárlabdapályáján töltötte. Sok kor-
társával, későbbi csapattárssal szövődtek 
nagy barátságok. 1992 nyarán belekezdtek 
egy kőszegi kosárlabda csapat szervezé-
sébe. Még ebben az évben el is indultak a 
megyei bajnokságban Kolesánszky György 
edző irányításával. Húsz év után indult újra 
kőszegi kosárlabdacsapat hivatalos baj-
nokságban. A mai napig büszkeséggel tölti 
el, hogy részese lehetett a kosárlabda újra-
éledésének Kőszegen. A tavalyi volt a 30. 
szezonjuk. Felesége jelenleg is gyermek-
védelmi ügyintézőként dolgozik a kőszegi 
gyermekotthonban. 2005-ben megszületett 
Bence fiuk, aki jelenleg a Jurisich gimnázi-
um harmadéves tanulója. 
– Az érettségi után technikus minősítést szerez-
tem. A seregben fogalmazódott meg bennem a 
gondolat, hogy tovább szeretnék tanulni. A főisko-
lára 1995-ben vettek fel, matematika-testnevelés 
szakra. 1999-ben végeztem és még ebben az év-
ben Rába István állást és szolgálati lakást ajánlott 
a Dr. Nagy László EGYMI-ben. Óriási segítség volt 
ez akkor. 2000. május 27-én megnősültem.
– 2000-ben kerültem kapcsolatba a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetséggel (SO). Rába Ist-
ván és Pintér István kért fel, hogy szervezzek 
egy leány kosárlabda csapatot a gyermekott-
honban élő, értelmileg sérült lányokból. Még 
ezen év novemberében Iváncon vettünk rész 
első versenyünkön, ahol második helyezést ér-
tünk el. Az immár eltelt 22 év alatt számtalan 
hazai és nemzetközi versenyen állhattunk a 

A híres Hollywood felirathoz sétálva, egyszer 
csak megjelent egy helyi férfi kezében jégkré-
mekkel. Kiderült, hogy a felesége küldte magyar 
származása miatt. Fantasztikus hangulata van 
egy-egy ilyen világversenynek! Nem számít ki 
honnan jött és milyen vallású, vagy bőrszínű! 
Világbéke! Ilyenkor minden a sportolókért van! 
Eljutottunk a Staples Centerhez – a Los Angeles 
Lakers otthona – , sétáltunk a híres hollywoodi 
csillagokon, fürödtünk az óceánban! 
– A siker felkeltette a magyar sportsajtó figyel-
mét is. Az év sportolója választáson az „év sérült
csapata” lettünk. Leírhatatlan élmény volt a 
Nemzeti Színházban átvenni a díjat. A nézőtéren
számtalan olimpiai, világ- és európabajnok, le-
gendás sportoló tapsolt nekünk. Ezt a következő
világjátékok után is megismételtük. Az Abu-
Dhabi-ban megrendezett olimpián is elsők let-
tünk. Ezen a versenyen szintet léptünk és igazi 
csapatként, fantasztikus teljesítménnyel lettünk 
másodszor is olimpiai bajnokok, Oroszországot 
és Japánt legyőzve. A csapat gerincét ismét a 
Kőszeg-Wink PSC sportolói adták. Csodálatos 
két hetet töltöttünk ebben a gazdag országban. 
A Nemzeti Színházban ismét a mi nevünket 
mondták és másodszor is óriási élmény volt át-
venni a szép serleget, melyet én őrzök otthon! 
– Ebben az évben immár ötödször tettünk eleget 
egy olaszországi meghívásnak Trevisoba. Közben 
eljutottunk még Ukrajnába is, ahol szintén a tel-
jes egyesített csapat kőszegi sportolókból állt. 
Innét is elhoztuk az első helyet. Közben folya-
matosan részt veszünk a hazai bajnokságokon. 
Budapesten, Tatabányán, Pécsett, Kazincbarci-
kán, Győrben, Kecskeméten, Körmenden, Szom-
bathelyen, Szentesen is szép sikereket értünk el. 
– Gőzerővel készülünk a jövő évi berlini világ-
játékokra, ahova egyesített leány csapattal uta-
zunk. Az utazó keretbe 3 kőszegi sportoló került. 
Így még szakági edzőtáborok, versenyek, illetve 
a kiutazás előtt egy központi edzőtábor is vár 
ránk és ezek mellett sok-sok edzés.
– Szeptemberben a 24. tanévemet kezdtem 
meg a Beszédjavító Általános Iskolában. Isko-
lánkban beszédhibás, beszédfogyatékos és disz-
lexiás tanulók tanulnak. Minden gyermek SNI-s 
minősítéssel rendelkezik. Nagyon nagy kihívás 
őket tanítani, nevelni, fejleszteni.
– A retro kisautókat 2008-ban, a retro játéko-
kat pedig pár éve kezdtem el gyűjteni. A tava-
lyi évben gyermeknapon Cákra vittem ki a kis 
gyűjteményemet és a teljes bevételt az SMA-s 
beteg Noel támogatására ajánlottam fel. Idén 
a munkahelyemen állítottuk ki öcsémmel a fel-
duzzadt gyűjteményünket. Régi társasjátékokat, 
műanyag figurákat, pedálos kisautót, lemez-
játszót lemezekkel, a hajdani Lemezárugyár 
játékait, Schenk-féle „húsz forintos” katonákat, 
matchboxokat láthatott a közönség. A bevételt 
az intézményünkben rendezendő programok 
megvalósítására ajánlottuk fel.

Kiss János



LÉGY TE IS PLAZMAADÓ OBERPULLENDORFBAN,
HOGY ÉLETET MENTHESS!

A 2022 október, november & december
hónapokban történő 10. adományhoz,
a 2023-as évre szóló autópálya matricád 
költségét is átvállaljuk.

AUTÓPÁLYA MATRICA AKCIÓ

*

*Minden egyes plazmaadományodat átlagban 35 euróval jutalmazzuk.
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Az otthon érzése
Baranyay Csaba evangéli-
kus lelkész „az Úr áldjon meg 
mindannyiunkat” szavai és Rácz 
Ágoston újmisés atya kérése „Uram 
hallgasd meg könyörgésünket és 
a mi kiáltásunk jusson eléd” el-
jutott mindazokhoz, akik augusztus 
20-án jelen voltak a Jézus Szíve-
templomban az államalapítás év-
fordulójára emlékező ünnepen. 
Vincze Máté helyettes államtitkár 
külön köszöntötte azokat a kősze-
gieket, akik az előző napokban vet-
ték át az állami kitüntetésüket.

„Az elmúlt napokban büszkeség 
volt kőszegi polgárnak lenni” – 
mondta Básthy Béla polgármester, 
utalva arra, hogy több helybéli la-
kos vehetett át magas rangú állami 
kitüntetést a nemzeti ünnepünkhöz 
kapcsolódva. 

„Kedves Zsuzsa, köszönjük, hogy 
hazajársz Kőszegre” – szólt a vá-
rosvezető Gráf Zsuzsanna Kőszeg 
Város Díszpolgárához, az Angelica 
Leánykar karnagyához, aki Kő-
szegen született, és kiérdemelte a 
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
kitüntetést. Megköszönte azt is, 
hogy a városért tevékenykedő Liszt-
díjas karnagy rendszerint hazatér 
Kőszegre az Angelica Leánykarral, 
amely azon az estén is koncertjük-
kel igazi művészi élménnyel szolgált 
a jelenlévőknek.

„Óriási megtiszteltetés 
mindannyiunk számá-
ra is, hogy dr. Marko-
vics Tibor átvehette 
a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztjét dr. 
Nagy István miniszter-
től” – fogalmazta meg 
a polgármester. Azért is, 
mert az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság ve-
zetője „nagyon sokat 
dolgozott a kőszegi 
táj és a hegység ter-
mészeti értékeinek a 

megőrzésért”, és ezzel a munkájá-
val „a kőszegi hegység kiemelke-
dő gazdája lett”.
Hergovich Vince azon a napon ott 
ült a Jézus Szíve-templom padjá-
ban. Ritka alkalom volt ez, mert ha-
zája Ólmod, a falu saját, történelmi 

múltra visszatekintő temploma je-
lenti számára az igazi értéket. Ott 
tevékenykedik a falu lakosságával 
együtt a horvát nemzetiség örök-
ségének megőrzéséért. Augusztus 
19-én vehette át Pintér Sándor 
belügyminisztertől a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést. Básthy 
Béla a térség polgármestereinek 
nevében gratulált Hergovich Vin-
cének a kitüntetéshez, és példa-
értékűnek tekintette a horvátok 
nemzeti kultúrájának megőrzéséért 
végzett munkáját. 
„Ez a város testet öltött a magyar 
történelemben” – így szólt Kőszeg-
ről Vincze Máté helyettes államtit-
kár. Szavai szerint „Ha itt járunk 
távol élőként, akkor olyanok az 
érzéseink, mintha haza jöttünk 
volna. A Fő tér, a belváros épü-
leteiben a magyar kultúra eleve-
nedik meg. Az otthon érzése az, 
amely az identitásunk szerves 

része és alkotó ereje”.  Majd ki-
emelte: „Miközben Kőszegnek 
van egy gazdag történelmi múlt-
ja, azt is látjuk, hogy van jelene, 
és akkor ez azt is jelenti, lesz 
jövője is”. Szavaiban utalt arra, 
hogy Kőszegen több fejlesztés már 
megvalósult, és a városban most is 
zajlanak az építkezések.
A helyettes államtitkár beszélt ar-
ról, hogy „Szent István felismer-
te: a múltunk a miénk, de azt is 
látta, milyen irányba kell vinni 
az országot, hogy megmaradjon, 
hogy ezer év múlva is átadhas-
suk azt a tudást, amit átvettünk 
az elődeinktől”.

KZ

Olvasói kérés
Az elmúlt lapszámban jelent meg 
írás Mága Zoltán hegedűmű-
vész július 15-én a Jézus Szíve-
templomban tartott koncertjéről. 
Pammer István lovagrendi elnöktől 
a következő levelet kaptuk. 
„Kérem a tisztelt szerkesztőséget, 
hogy a következő számukban az 
Európai Borlovagok Magyarorszá-
gi Rendjét nevezzék meg rende-
zőként és lebonyolítóként. Kérem, 
hogy a két lovagi szék tagjait kü-
lön is említsék meg, mert a  szer-
vezésben és a lebonyolításban 
komoly szerepet vállaltak. A Kő-
szegi Lovagi Szék és a Lukácsházi 
Lovagi Szék tagjainak kérésére 
szerveztük meg a koncertet.”
A kérést közzétettük.

Kámán Z

Fotógaléria
az újság írásaihoz 

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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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

Diplomácia és hősiesség
490 évvel ezelőtt olyan események helyszíne 
volt Kőszeg, amelyek mind a mai napig emlé-
kezetesek maradtak. A diplomácia és a hősies-
ség példaadó napjai voltak az 1532-es ostrom 
napjai. 2022. augusztus 28-án történelmi em-
lékülésen is megemlékeztek a nevezetes esemé-
nyekről. A délutáni ünnepséget – az eső miatt 
– a lovagteremben tartották. 
Básthy Béla polgármester megköszönte mind-
azok részvételét és közreműködését, akik hoz-
zájárultak az ez évi programsorozat sikeréhez. 
Szólt arról is, hogy a magyarság számára a nyár 

két leginkább reményt sugárzó ünnepét, Nagy-
boldogasszony és Szent István király ünnepét 
keretezi az Ostromnapok rendezvénye. 
Vámos Zoltán Vas megye főispánja beszédében 
kutatta – a helyiek számára kedves gondola-
taival – a „kőszegi identitás” értékeit, azt az 
öntudatot, „amely abban a páratlan történelmi 
hagyományban gyökeredzik, amely egyedül-
álló szerepet ad a településnek hazánk törté-
netében”. Tizenöt esztendeje lehetünk tanúi az 
augusztusi rendezvénynek, ami „egy látványos 
és korhű játék, az üzenete azonban átadódik 

a jövő generációjának.” Jurisics számára a kö-
vetkezetesség, a hűség és a megfelelő katonai-
diplomáciai felkészültség volt a siker kulcsa. 
Felismerte, hogy nemcsak egy várért, egy vá-
rosért felelős, hanem „egy civilizáció sorsát is 
őriznie kell”!
A szónok leszögezte, hogy a 21. század háborús 
eseményei komoly kihívásokat állítanak elénk. 
„Őriznünk és védelmeznünk kell az európai, a 
magyar vagy akár a kőszegi identitásunkat, és 
higgyék el, ez hasonlóan nagy feladat, mint Juri-
sics Miklósé volt 1532-ben” – mondta.
A megemlékezésen hangsúlyt kapott a Zora 
Nemzetiségi Kórus műsora.

Tóthárpád F.

A gyermekek és a segítség
Egyik este Katalin telefonált, szabadkozott, 
nem akar zavarni. Kérdezte: tudom-e, hogy 
azok a gyermekek, akik nem a családjukban 
élnek, nagyon tudnak örülni a kicsi ajándéknak 
is. Mi az, hogy kicsi, talán csak egy tál szilva. 
Ezért ment el Katalin Pornóapátiba, hogy vá-
sároljon több gyermeknek is elegendőt. Katalin 
bement az egyik ilyen otthonba, és látta azt a 
rendezett, tiszta szobát, amely ott fogadta. Az 
ágyakat a gyermekek takarosan hagyták ébre-
dés után, volt, aki iskolába, volt, aki óvodába 
ment. Egy négyéves fiút aznap nem vittek el 
óvodába, mert beteg volt, de ’beszédes’.  Bát-
ran megmutatta a kicsi ágyát, és az egyetlen 
játékát. Katalin a társaival, a fiúval együtt 
mosolygott, de a szívük mély zuhanásba in-
dult. Nem szakadt meg, mert azt gondolták, 
kell a segítség. Akik erre elszánták magukat, 
ők már négyen vannak, azt szeretnék, ha csak 
egy kicsit is, de tudjanak segíteni. Boldogan 

vennék, ha mások is csatlakoznának a gyer-
mekek segítéséhez. Talán egy tál szilvával, ott-
hon lévő feleslegessé vált székkel, játékkal, jó 
szóval. Akinek van ilyen szándéka, telefonáljon 
(+3670/674-8592). Ők négyen szeretnének 
erre egy szervezett formát is létrehozni. Elin-
dultak ezen az úton.
Elmondták városszerte a szándékukat, érkezik 
a kicsi és nagyobb segítség. A jégkorong pálya 
tulajdonosa felajánlotta az ingyenes korcsolyá-
zást, hokizást az érintett gyermekeknek. Egy 
asszony törülközőket vásárolt, mások asztalt, 
ágyat ajánlottak fel, de vitték a vödör szőlőt 
is. Mindez sok, de mégis kevés. Van egy új, be-
rendezés nélküli, üres épület, így nem tudnak 
oda költözni a gyerekek. Nagy öröm van Kata-
lin szívében, mert látja a sok jó embert. Szavai 
szerint nagy hősök a ’gondozók’, akik küzdenek 
a gyermekekért.   

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

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

219 Ft/
10 dkg

269 Ft/
db

449 Ft/
db

339 Ft/
db

299 Ft/
db

Coop
 Bécsi Virsli 

Vf. 2190 Ft/kg

Soproni 
Sör 

Dobozos 
4.5% 

 0.5l, 538Ft/l 

 Hazai Vaj 
Csökkentett 

Zsírtartalommal 
100g, 4490 Ft/kg 

  Pöttyös
 Kakaós Tej  vagy  0%

 Hozzáadott Cukor 300ml, 1130 Ft/l 

  Szénsavas 
Üdítőital 

Coca-Cola vagy 
Coca-Cola Zero 

vagy Fanta 
Narancs 

vagy  Fanta 
Kékszőlő Pet 
0.5l, 598 Ft/l 

229 Ft/
10 dkg

Finonimo 
Toast Sonkás Szelet  2290Ft/kg 

  Nescafé 3In1
 Tasakos Kávé

 Classic 10X17g, 
3524 Ft/kg vagy 
Strong  10X17g, 
3524Ft/kg vagy 

Barna Cukros 
10x16.5g 3630Ft/kg 

109 Ft/
db

Theodora
Ásványvíz 

 Kereki Szénsavas
vagy Szénsavmentes 

vagy Kereki Enyhe 
vagy Kereki Mentes 

vagy Kékkúti Dús1.5l, 
51 Ft/l (Szentkirályi 
Magyarország Kft.) 

219 Ft/
db

Hell 
Energiaital 

 Classic vagy 
Strong Apple

vagy   Focus vagy 
Strong vagy 

Watermelon
vagy  Ribizli Zero  

 0.25l, 876 Ft/l 
(Hell Energy 

Magyarország Kft.) 

Persil 
Expert

 Gél 
Color vagy 

Normál 
40Mosás 

2l, 1 350 Ft/l 

449 Ft/
db

Regina 
Ecoring 

Papírtörlő
 2 Rétegű 
2 Tekercs

 225 Ft/db 

599 Ft/
db

Felix Fantastic 
Nedves 

Macskaeledel  
Lazac-Lepényhalas 

vagy Marha-Csirkés 
vagy Duo Házias 

Válogatás Aszpikban 
4X85g, 1 762 Ft/kg 

599 Ft/
db

Coop Puhakaramella
 Vegyes Ízű 300g, 1 997 Ft/kg

599 Ft/
db

2699 Ft/
db

799 Ft/
db

Pick 
Téliszalámi 

Eredeti vagy  
Körtálcás 

Szeletelt Vg. 
70g,  11414 Ft/kg 

Coop Jó 
Nekem! Ice 

Tea Zero 
Citrom vagy 

Őszibarack 
1.5l, 153 Ft/l

229 Ft/
db

 Chio 
Chips

 Sós vagy 
Hagymás-

Tejfölös 60g, 
6 150 Ft/kg

369 Ft/
db

KoszegiHirdetes_202209_02.indd   1 2022. 09. 07.   14:23:20
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Erodium betegirányító rendszer

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a COVID járvány 
tapasztalatait is kiértékelve a betegek gördülékenyebb és tervezhetőbb el-
látása, az egészségügyi szolgáltatások jobb elérhetősége és a várakozási 
idő csökkentése érdekében a négy felnőtt háziorvosi rendelő várótermébe 
Erodium betegirányító rendszert vásárolt 1,6 millió forint értékben.
A rendszer lehetővé teszi, hogy a rendelőben a páciensek ellátása kiszá-
mítható sorrendben történjen, név szerint vagy sorszám szerint tudja szó-
lítani a pácienseket, láthatóvá teszi, hogy hányan várakoznak Ön előtt az 
ellátásra, továbbá lehetőséget nyújt az interneten keresztül történő előze-
tes időpontfoglalásra is. Mindezek mellett számos lehetőséget kínál az or-
vossal történő kommunikációra, pl.: előzetes konzultáció, receptíratás stb.
A betegirányító rendszert a betegek az orvostól kapott, QR kóddal ellátott, 
személyhez kötött kártyával használhatják, melyet 2022. október 1- től 
igényelhet orvosánál. 
A rendszerről és annak használatáról részletes tájékoztató található: a 
www.koszeg.hu, valamint a www.erodium.hu/info/paciens oldalon. A be-
tegirányító rendszer használatáról a váróteremben is részletes, nyomtatott 
tájékoztató kerül elhelyezésre. Bízunk benne, hogy a rendszer kiépítése 
valamennyi páciens elégedettségére szolgál majd és könnyebbé teszi az 
orvoshoz fordulás folyamatát, rövidíti a várakozási időt.

Eboltás 2022. 
KŐSZEGEN a volt felnőtt háziorvosi rendelőnél (Kőszeg, Munkácsy u. 17.):
szeptember 29-én (csütörtökön)  14.00-15.30 óráig
szeptember 30-án (pénteken)  08.00-09.30 óráig

KŐSZEGFALVÁN, a szokott helyen (kocsma előtt):
szeptember 30-án (pénteken):  14.00-15.30 óráig.

Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!
A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a fele-
lősséget az esetleges köz- és állategészségügyi, valamint az állatvédelmi 
hatósági következményekért.

Az eboltás díja 5.000,- Ft, melyet a helyszínen kell befizetni és tartal-
mazza a veszettség elleni oltás, valamint a kötelező féregtelenítés díját is.
Az eboltási bizonyítványt mindenki hozza magával!
2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb csak CHIP-pel 
megjelölve tartható, ezért a megjelölést oltás előtt kell elvégeztet-
ni. A mikrochip behelyezése az oltás helyszínén nem megoldható.

Dr. Zalán Gábor sk.
jegyző              

KŐSZEG VÁMHÁZ UTCA 1/A TEL.: 0670 3433489

GÉPKÖLCSÖNZŐ KŐSZEG
WWW.GEPKOLCSONZO-KOSZEG.HU

Lomilottó
Sorsoltunk: 155.000 forint találhat 
gazdára. Augusztusban 460-an 
vették igénybe a kőszegi zöldud-
var szolgáltatásait. Cserébe a város 
Lomilottó játékában egy-egy szá-
mozott és augusztusi pecséttel el-
látott szelvényt kaptak. Ezek közül 
sorsoltuk ki a nyerteseket. Íme:
KÉK 18:  40.000 Ft
PIROS 71:  30.000 Ft
PIROS 9:  15.000 Ft
SÁRGA 65:  10.000 Ft

SÁRGA 78:  5.000 Ft
Múlt hónapról áthozott, át nem 
vett, újra sorsolt nyeremények:
PIROS 50:  30.000 Ft
SÁRGA 72:  15.000 Ft
ZÖLD 100:  5.000 Ft
SÁRGA 40:  5.000 Ft
A nyertesek legkésőbb a hónap 
végéig vehetik át személyesen az 
augusztusi pecséttel ellátott szel-
vények bemutatásával a Tesco vagy 
Coop utalványokat a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélfoga-
dási napjain a Városüzemeltetési 
Osztályon.
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A Zsinagóga jövőjéről
A Zsinagógák Hetéhez csatlakozott 
kétnapos programmal az FTI-iASK.  
Az első nap, augusztus 28-án zuho-
gott az eső, mégis megtelt érdeklő-
dőkkel a felújított Zsinagóga épüle-
te. Többféle téma került napirendre, 
középpontban volt a Schey család.
Mátay Mónika történész arról be-
szélt, hogy Kőszeg az 1850-es évek-
ben felfelé ívelő pályán volt, ehhez 
csatlakozott a helyi zsidó közösség 
a gazdasági tevékenységükkel, az 
adományokkal. Az adatok szerint 
1890-ben 259 zsidó élt a város-
ban, 1910-ben 266 fő, akkor voltak 
legtöbben. A 1912-ben tartott nép-
számlás szerint az izraeliták 61%-a 
vallotta magát magyarnak. Schey 
Fülöp adományából épült meg a 
Zsinagóga, amit 1859. december 
24-én, a Hanuka ünnepén vehet-
tek birtokba. A család 1844-ben 
takarékpénztárat alapított, később a 
Kőszegi Gyapjúfonó és Posztógyárat, 
támogatásával létrehozta a szegény-
házat, a zsidó temetőt, a város első 
óvodáját, ennek helyén épült meg a 
Várkörön a COOP-üzlet épülete.  
Miszlivetz Ferenc az FTI főigazgatója 
a kétnapos program bevezetőjében 
Schey Fülöp személyiségében ke-
reste adományozásának motiváci-
óját. Említette: nem volt gyermeke, 
másrészt indok volt élete jelmonda-
ta, amely szerint a jótékonyság gya-

korlása felér a parancsolat 
összeségével. Adományo-
zását mindig ökumenikus 
módon végezte, és ezzel az 
egész társadalmat akarta 
szolgálni. A professzor azt 
is kiemelte, hogy mecénás-
ként számított az elismerés-
re is. Kőszeg Díszpolgára 
címet megkapta 1861-ben. 
Magyarországi zsidóként 
1859-ben osztrák nemesi 
rangot kapott, bárói rangot 
1871-ben.
A professzor hangsúlyosan 
beszélt arról, hogy a Zsina-
góga építése, létrehozása 
a valóságban tanúságtétel 
a jóról, a tehetségről, a közösség 
összetartásáról, nemkülönben em-
lékeztet, felidézi a holokausztot is. 
Ezért is célja az FTI-iASK intézetnek, 
hogy ezt a szellemiséget képviselje. 
Ehhez tartozott az is, hogy a Zsina-
góga felújítása megtörténjen. A fő-
igazgató számolta az építéstől eltelt 
éveket, ezeknek az egyik fele a hit-
életet szolgálta, a másik volt a rom-
bolás időszaka. Ezt látta a professzor 
25 éve, akkor járt ott először, forgott 
a gondolatai között: ha addig élünk 
is, az épületet fel kell újítani.
A Zsinagóga restaurálása, annak 
minősége kerekasztal beszélgetés 
során többször is felmerült. A pro-
fesszor a szakmai kérdések megvá-
laszolására,  tájékoztatásra Fejérdy 
Tamás építészt szólította fel azért 
is, mert a felújítás előkészítésében a 
kezdetek óta részt vett. Az FTI kutató 
a következőt mondta:
„Abszolút meg vagyok hatva a 
fejújítás eredményétől. Tökéle-
tesebb lett a restaurálása, mint 
amilyen állapotban volt. Az épí-
tész szakmában fontos a hiteles-

ség, hogy ne hamísítsunk. Amit itt 
látunk a díszítéseken, az nem tel-
jesen azonos az eredetivel, mégis 
hiteles. Szerencsére a töredezett 
állapot ellenére maradt annyi 
adat, hogy a restauráló kollégák 
hiteles munkát tudtak végezni. 
... Kezdetektől az volt az alap-
koncepció, hogy ezzel a házzal 
csak annyit szabad tenni, hogy 
szakrális rendeltetését tovább 
lehessen folytatni. Semmi olyat 
nem tehetünk benne, amely ezt 
a jövőre tekintve kizárja. Most 
itt van a komplex hasznosítás 
lehetősége, nagyon szigorúan 
meg van húzva annak a vonala, 
hogy az épületben milyen típusú 
rendezvények lehetnek, amelyek 
nincsenek ellentétben a szakrális 
funkcióval. … A ház, beszorítva 
áll a szűkös telken, és ezt nem 
érezzük. Zseniális volt az épí-
tész, csodálatosan megoldotta, 
hogy egy szűk adottságú helyen 
elérte a monumentalitást.”
A kétnapos program része volt az 
utcafontban lévő rabbi épületben 

a kiállítás megnyitása. A tab-
lók a Schey család történetét 
foglalták össze. Söptei Imre 
történész arról beszélt, hogy 
az első gondolatok a kőszegi 
zsidóság teljes történetének 
bemutatásáról szóltak a 14. 
századtól. A kutatások során 
óriási mennyiségű anyag gyűlt 
össze. Szavai szerint a roppant 
értékes „Kőszegi zsidók című 
kötetet is meg kellene újítani, 
amely 50 évvel ezelőtt került 
ki a nyomdából”.
Beszélt a 14. században Zsig-
mond király által kiadott okle-
vélről, amely alapján a zsidók 
beköltözhettek a városba. Az 
1532-es ostrom alatt is haltak 
meg izraeliták. A történész ki-
emelte a város hozzáállását a 

népcsoporthoz. Amikor szabad kirá-
lyi város lett, akkor már nem kellett 
uralkodói rendeletekre hivatkozva 
kizárni a zsidókat. Hanem a város 
szabad jogon ezt megtehette. II. Jó-
zsef rendelete után két zsidó famí-
lia költözhetett be a városba, ezek 
egyike volt a Schey család. Az ő 
történetüket mutatták be a tablók.
„Főhajtással szeretnék szólni 
azokhoz, akik elkötelezetten dol-
goztak a Zsinagóga felújításáért” 
– mondta Básthy Béla polgármester 
Majd arról beszélt, hogy „az épület 
készen áll arra, hogy sorsa legyen 
újra, a város is azon dolgozik, hogy 
sorsa legyen újra. Amikor ennek 
az épületnek a sorsa megsza-
kadt, akkor egy népcsoport sorsa 
is megszakadt olyan időszakban, 
amikor sok csapás érte a várost is”.
A városvezető elfogadta Miszlivetz 
Ferenc főigazgató javaslatát, hogy 
a Zrínyi utca újra vegye fel Schey 
Fülöp nevét. Az ott lévő gettóból 
indították el 1944-ben a város zsi-
dó lakosságát a haláltáborokba.

Kámán Z

ta, amely szerint a jótékonyság gya-

Zsidó temető
Az 1852-ben létesített kőszegi 
zsidó temető a holokauszt so-
rán elpusztított izraelita közösség 
egyetlen eredeti formájában meg-
őrzött emléke. A temető teljeskörű 
dokumentációját 2020-21-ben 
a Felsőbbfokú Tanulmányok Inté-
zetének megbízásából Dr. Balogh 
István, az Országos Rabbiképző – 

Zsidó Egyetem főiskolai docense 
készítette el. A kutatások alapján 
írt könyve jelenleg kiadás előtt áll. 
A kutatás során került elő a teme-
tő alapítókövének töredéke, amely 
igazolja, hogy a temető alapítása a 
legjelentősebb kőszegi mecénás, az 
első magyarországi zsidó nemes és 
báró, koromlai Schey Fülöp érde-
me. A temetőben 194 sírkő vagy 
annak fragmentuma található meg, 
de a különböző források összeveté-

se alapján kiderül, hogy legalább 
309 elhunyt nyugszik a temető-
ben. Bár a környék nagymúltú 
zsidó temetői közül sok részben 
vagy egészben megsemmisült, a 
még megmaradt, de folyamatosan 
pusztuló emlékanyagon keresztül is 
kirajzolódik az a régió, amelyhez a 
kőszegi temető legkorábbi sírem-
lékei is illeszkednek. Ennek egyik 
szép példája a temetőben látha-
tó domborított koronamotívum, 

amelyhez haszonlókat figyelhetünk 
meg többek között Kobersdorf 
és Lackenbach temetőjében is. A 
könyv a tudományos elemzés és a 
részletes adattár mellett egy külön 
fejezetben sétára invitálja az Ol-
vasót, aki a kötet segítségével be-
járhatja a sírkertet, megismerheti 
Kőszeg egykori jeles polgárainak 
sírjeleit és feltárul számára a héber 
nyelvű sírfeliratok tartalma is. 

KéV
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Az Őrségi Nemzeti Park Igazga-
tóság Kőszegen működő Madár-
védelmi Mentőközpontjában nem 
unalmas az élet, ugyanis mindig 
történik valami váratlan.

Áramszünet 
Egy nap elment az áram a men-
tőközpontban. Amikor a kapcsoló-
szekrényt kinyitottuk, egy nagy pele 
nézett velünk szembe. Én – a sokat 
látott madárgondozó – hatalmas 
sikítással üdvözöltem az elkövetőt. 
Valószínűleg a padlásról ereszkedett 
le az elektromos vezetékek mentén, 
és a főkapcsolót használta kapasz-
kodóként. Azóta többször is meg-
látogatott minket, ittlétét minden 
alkalommal áramkimaradás jelezte.

Félix, a szajkó
Megesik néha, hogy mentett ma-
daraink jobban kötődnek hozzánk, 
mint kellene. Ez történt Félixszel, a 
fiókaként bekerült szajkóval is, akit 
sehogy sem sikerült visszavadíta-
nunk. Egy alkalommal a Chernel-
kerttől egészen a városközpontig 
merészkedett, ahol – mint kiderült 
– ismét kiszemelt magának valakit. 

Egy használtruha üzletből jött a hí-
vás, a bejelentő elmesélte, hogy a 
munkahelyére tartott éppen, amikor 
észrevette, hogy egy madár falatozik 
a becsületkasszás körtékből. Mivel 
felvette a madárral a szemkontak-
tust, az követni kezdte őt. Elkísérte 
egészen a munkahelyéig, ahol végül 
a ruhaállványra telepedett.

Fülesbagoly
Bejelentést kaptunk, hogy erdei fü-
lesbaglyot mentettek egy szenny-
vízülepítő medencéből. Mikor 
megérkeztem, kiderült, hogy nem 
egy kistestű erdei fülesbagoly, ha-
nem egy nála sokkal nagyobb uhu 
az. A megtaláló összebarátkozott 
vele, nem sejtve, hogy egy csúcsra-
gadozóval áll szemben. Csak hosz-
szas búcsúzkodás után adta oda 
a madarat. A mentőközpontban 
beállítottuk a mosogatóba a nem 
túl jószagú jószágot, ahol alapos 
fürdetésben részesült. Néhány napi 
tollászkodás és bőséges étkezés 
után szállt tova.

Ottó Erzsébet
Madárvédelmi Mentőközpont, 

Kőszeg

Madármentős történetek

A 2017-től induló alpannonia® 
plus projekt célja az útvonal op-
timalizálása és bővítése, a fenn-
tartható, zöld turizmus érdekében. 
A natúrparki településeken nagy 
értékű beruházásokat valósítottak 
meg 85%-os Európai Uniós és 
10%-os Magyar Állami támoga-
tással. A legsikeresebb fejlesztések:

Írottkő Natúrparkért Egyesület: 
Iránymutató táblákat helyeztünk el 
a Kőszegi-hegység és a natúrpark 
főbb látnivalóinál és 8 natúrparki 
településen. Megújítottuk az Írottkő 
tanösvényt. Túracsomag ajánlato-
kat hoztunk létre, és segédanya-
gokkal segítjük a turistákat abban, 
hogy Kőszegről indulva járják be az 
alpannonia® főútvonalát. A projekt 
során a túraútvonalat népszerűsítő 
roadshow kitelepüléseket valósítot-

tunk meg: animációs tájékoztató és 
imázsfilmek készültek a túraútvonal 
osztrák és magyar szakaszairól.
Jelentősen bővítettük az alpannonia
sárga mellékútvonalát, amely Csep-
regig elvezet. Két nehézségi fokkal 
(alpannonia® light és alpannonia® 
hard) új natúrparki körtúra moz-
galmat indítottunk, mely magyar 
oldalon 13 natúrparki települést 
érint. A 47 db térképes táblával 
színesített körtúramozgalom célja, 
hogy a turisták ne csak Kőszeget, 
hanem a natúrpark többi települé-
seit is látogassák. A körtúra moz-
galom jelvényét, hátizsáktetkókat 
akkor kaphatja meg a turista, ha 
mind a 12 (alpannonia® light) 
ill. 10 (alpannonia® hard) körtú-
rát teljesíti. Több online marketing 
elemmel népszerűsítettük túraren-
dezvényeinket és információs felü-
letként feltöltöttük az alpannonia.
hu honlap magyar nyelvű részét. 
A projekt során az 
egyesület koordinálta, 
segítette és képviselte 
a  natúrparki települé-
seket az osztrák-magyar 
együttműködésben. 
Kőszeg: a Koronaőrző 
emlékhely fejlesztése; 
fejlesztés a Csóna-
kázó-tónál: aqua-
alpannonia® bemu-
tatóhely és szabadtéri 
sportcentrum kialakítá-
sa; Ördögárok - geológi-
ai tanösvény kialakítása; 
országos túrarendezvény, 
szakmai tanulmányutak 
szervezése.
Bozsok: a Kerekes 
Cukrászda és Üzletház 
udvarán alpannonia® 
információs pontot ala-
kítottak ki, meglévő 

tanösvény részleges felújítása és bő-
vítés az új alpannonia® körtúrákhoz 
kapcsolódóan pihenőhelyek létesíté-
sével; ökoturisztikai látogatóközpont 
létesítése a futballpálya szomszédsá-
gában.
Cák község a Pincesor szomszéd-
ságában álló épületet megvásárol-
ta és alpanonnonia® információs 
ponttá alakította.
Kőszegdoroszló: Bakancsos szál-
láshely kialakítása a túraút mentén 
a Faluház épületének emeletén.
Lukácsháza: ökoturisztikai bemu-
tató tér és információs pont kiala-
kítása az alpannonia túraút legdé-
lebbi pontján, a Csömötei-kilátó 
szomszédságában.

alpannonia® 
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Fotógaléria
az újság írásaihoz 

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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A babusgatós kenyér
2022-ben 8. alkalommal rendezték 
meg a Kenyérlelke Fesztivált, ahol 
a Csepregi Pékség képviseletében a 
tulajdonos, Soproni Attila hetedszer 
vett részt. Elkészítette a babusgatós 
kenyeret, amiből a pékség négyfé-
lét gyárt, ajánlja a vásárlóknak.
A versenyről először 2017-ben 
és 2018-ban hoztak haza érmet, 
második helyezést a babusgatós 
kenyérrel. Majd 2019-ben a teljes 
kiőrlésű babusgatós kenyér típussal 
a bronzérmet kapták meg, 2021-
ben a burgonyás típus kiérdemelte 
az első helyezést. Az idei versenyen, 
augusztus 19 – 20-án a MOM Kul-
turális Központban tartott fesztivá-
lon a pékség a teljes kiőrlésű babus-
gatós kenyere a második helyezést 
érte el. A fesztiválon 25 pékség vett 
részt, de csak azoknak volt erre le-
hetősége, amelyek vadkovászt hasz-
nálnak a kenyér készítéséhez. Az idei 
verseny annyiban volt más az előző-
ekhez képest, hogy az otthon elké-
szített kenyeret is – a gazda kenyér 
kivételével – be lehetett nevezni a 

versenyre – kaptuk a tájékoztatást 
Soproni Attilától, aki a kőszegi ke-
nyeret a verseny helyszínén babus-
gatta, gyúrta, sütötte meg. Ez egy 
olyan fajta kenyér, amely legalább 
másfél napos munka után kerülhet 
az asztalra, és napokig friss marad.
Ahogy Soproni Attila elmondta,  első 
nap (augusztus 19.) a vadkovászból, 
lisztből, vízből, sóból készülő kenye-
ret dagasztotta, hajtogatta többször 
is, majd a formázás után tette hű-
tőbe, ahol a tészta tovább érett. Mi 
is az a vadkovász? Egy természetes 
kovász, amely nem tartalmaz élesz-
tőt, csak vizet és lisztet, amit „folya-
matában életben kell tartani, ezt 
úgy is nevezik, hogy etetjük a ko-
vászt”. Vagyis lisztet és vizet adnak 
hozzá, mert a vadkovász ebből a két 
természetes anyagból áll. 
A Kenyérlelke Fesztiválon a pék-
ségek csak olyan kenyérrel indul-
hattak versenyen, amely lisztből, 
vízből és sóból készül. Élesztő nem 
lehet benne, különösen tilos volt 
a mesterséges adalékok alkalma-

zása. A versenyen a dagasztás, 
hajtogatás, formázás kézzel tör-
tént. Ahogy a tészta megkívánta, 
annyiszor hajtogatták, lehet, hogy 
óránként többször is. A tészta sza-
kajtóba került, majd a hűtűbe tet-
ték a fermentáció érdekében. „Ez a 
művelet az elmúlt években egyre 
jobban előtérbe került az élel-
miszerek készítésénél” – mondta 
Soproni Attila. Hozzáfűzte: ahogy 
erjed a must, az is egy fermentá-
ció, az is, ahogy készül a kovászos 

uborka. Hangsúlyozta, hogy a vad-
kovászos kenyérkészítés a legősibb 
módszer, és hasznos az emberi 
szervezet számára. A kovászban 
benne élnek a mikroorganizmu-
sok. A hosszú erjedési idő miatt 
megkezdődik a tészta fehérje és 
szénhidrát tartalmának a lebon-
tása, vagyis a kovász előemészti a 
tésztát. Ezért az ember szervezete 
jobban tudja hasznosítani gabona 
(liszt) ásványi anyag tartalmát.

KéV

Anyakönyvi hírek
Házasság: Dr. Hajdu Anita Dóra – Pálosi Gábor, Katona Dorina Mir-
till – Tóközi József, Böröndi Bernadett – Keresztes Csaba, Kovács Ale-
xandra – Baksa Péter, Horváth Edit – Hernigl Zsolt András, Gyapay 
Bettina – Lippai Kristóf, Sodics Dominika Eszter – Szabó Ádám Zoltán, 
Németh Vivien Katalin – Varga Balázs, Dobrádi Livia – Vasvári László, 
Alter Katalin Mirjam – Hollósy Krisztián László, Dr. Schwahofer Anna 
– Rózsa Marcell, Király Anna – Kocsis Gábor, Horváth Fanni – Sárai 
András, Váczi Viktóra – Cserkuti Ádám.

Halálozás: Hargitai Ferencné szül. Horváth Irma, Kálmánné Karikás 
Katalin Mária.
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Érik a város szőlője
„Ami most mutatkozik a szőlőtő-
kén és be tudtuk takarítani meny-
nyiségben és minőségben, akkor 
az átlagnál jobb termést várha-
tunk” – mondta Láng József au-
gusztus 31-én. A szőlősgazda hoz-
záfűzte, hogy szeptember középen 
a fehér szőlőket lehet szüretelni.
A város – pályázati támogatásból 
telepített – szőlőjében az igazi 
szüret akkor lesz, amikor a Hideg-
völgyben lévő Furmint tőkékről 
szedik le a szűztermést, vagyis az 
első termést. Annyi biztos, hogy a 
Kőszegi Szüreten be lehet mutatni 
az érett fürtöket. A Szőlőtermelők 
Szövetkezetének gondozásában 
lévő domboldalon a gazda szán-
déka szerint késői szüretet tarta-
nak azért, hogy nemesebb legyen 
a termés. 
„Szeretném minél tovább a tőké-
ken hagyni, ha nem éri betegség, 

ha aszúsodik, ha elkezd töpped-
ni, jobb minőségű bor lesz belő-
le” – fogalmazta meg vágyait Láng 
József. Idén száz kg szőlő betaka-
rításával számol, jövőre már teljes 
mennyiséggel. Az egy hektáron 
2019 tavaszán telepített Furmint 

szőlő idén harmadik éves, akkor 
4000 db-ot negyven sorban ül-
tettek a Hideg-völgyben. Ott, ahol 
eleink 80 éve még szőlőt gondoz-
tak, mostanra fákkal borított.
„Azzal a céllal álmodtuk meg 
közösen a várossal, hogy itt meg-
mutatjuk, hogy elődeink hogyan 
művelték a szőlőt” – mondta láng 
József. Ez a bakművelés, amelynek 

bemutatása a turisztikában kaphat 
is szerepet. Az évek során agancs-
formát felvevő tőkéket egymástól 
meghatározott távolságra ültettek 
el, ősszel kapcsolták, tavasszal le-
verték a karókat, válogatták a haj-
tásokat, majd kötözés után eltávo-
lították a hónaljhajtásokat. Mindez 
kézimunka, amely az embernek 
nehéz, de a Hideg-völgy a szőlő 
számára kiváló termőterület. 
A tőkéken a „talajközeli fürtök mo-
solyogtak”, nagyra nőttek, egy-egy 
szem már édes volt augusztus 31-én. 
Tavaly a tőkék „elkeserítő” állapot-
ban sorakoztak, a vadak rontottak a 
helyzeten. Az elmúlt télen az önkor-
mányzat támogatásával kerítést húz-
tak fel a szövetkezet emberei. Az egy 
hektár terület másik részében 2019-
ben 124 db – a kőszegi tájhoz, a rég-
múltban jellegzetes – gyümölcsfákat 
ültettek el, de a tavalyi szárazság 
okozott károkat, ezért tavasszal pó-
tolták a kiszáradt egyedeket.

KZ

Ha valaki ilyet lát, az nem a jelen-
legi telektulajdonos hanyagságát 
mutatja, hanem egy elmúlt kor 
emléke, hagyatéka. Egyet felsze-
relve megőriztek a Hideg-völgy-
ben. A fotón látható faház 2019-
ig a Szulejmán-kilátó közelében 
lévő gyümölcsösben állt. Juhász 
Gergő felajánlotta a GesztenyeKék 
Egyesületnek, amelynek tagjai el-
helyezték a Hideg-völgyben lévő, 
új telepítésű Furmint szőlő mellé. 
Érdemes bekukkantani a házikó-
ba, mert sok olyan kéziszerszámot 
lát az érdeklődő, amelynek fel-
használási célján lehet gondol-
kodni.

KZ

Lusztházak
Magára hagyva, korhadásnak in-
dultak faházak a hegyoldalban, 
ezek voltak a lusztházak, amelynek 
németes megnevezése „lustige 
haus”, vidám ház. Egykor a sző-
lősgazdák számára nemcsak szer-
számok tárolóhelyét, esővíz gyűj-
tését, hanem a gazdák pihenését 
is szolgálta délidőtájt, az ott lévő 
priccsen. A friss ebédet a gazdának 
kivitték, így napkeltétől napnyug-
táig tudott dolgozni a szőlőben, 
a gyümölcsösben. Az ilyen faház, 
lusztházból egyre kevesebb van a 
hegyekben.

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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Díszpolgárok
Nemescsó: Augusztus 20-án a 
Nemescsói Tézsula Hagyományőrző 
Egyesület szervezte az Új Kenyér 
Ünnepét. Mayer Tiborné az Egye-
sület elnöke ismertette az elnyert 
pályázatokat és megköszönte min-
denkinek a segítségét. Csakis ösz-
szefogással, nagyon sok társadalmi 
munkával lehetett a költségeket 
megspórolni és a fejlesztéseket 
megvalósítani. Megáldotta az új ke-
nyeret Kalincsák Balázs evangélikus 
lelkész és Inzsöl Richárd plébános. 
Az ünnepi kenyeret Balazaticsné 
Ürmös Kata sütötte. Kalincsák Júlia 
és Kalincsák Balázs énekes műsorá-
hoz csatlakoztak a  szülők, a plébá-
nos úr és a közönség.

A díjátadót ti-
tok övezte, a 
képviselő-tes-
tület két főnek 
adott díszpol-
gári címet. Ne-
mescsó község 
Ö n k o r m á ny -
zata Kalincsák 
Balázsné Varga 
Katalin lelkész 
asszonynak és Kalincsák Balázs 
evangélikus lelkész úrnak a Ne-
mescsói Társult Evangélikus Egy-
házközségben végzett két évtizedes 
munkájáért, áldozatos szolgálatá-
ért, a közösség összefogásáért és 
a lelki és kulturális élet terén ki-
fejtett elkötelezett tevékenységéért 
díszpolgári címet adományozott. 
További munkájukhoz sok sikert, jó 

egészséget és Isten gazdag áldását 
kívánjuk. A lelkészek a közösségért 
végzett áldozatos és önzetlen mun-
kájukkal kiérdemelték a falu kö-
zösségének az elismerését. Állami 
ünnepünk, a családtagok jelenléte, 
a közösség tagjainak részvétele 
a legjobb alkalom volt arra, hogy 
megköszönjük a településért, a kö-
zösségért végzett munkájukat. 

Az ünnep további részé-
ben régi ételek és sütemé-
nyek kóstolása következett. 
Kolnhoffer Péter népi iparmű-
vész a kópickötés rejtelmeibe 
adott betekintést az érdeklő-
dőknek. A Tézsula Nótakör, a 
Közép-Burgenlandi Magyar 
Egyesület Énekkara, a Kő-
szegszerdahelyi Flórián Tűzol-
tó Énekkar műsora után kö-

vetkezett a késői ebéd majd Tamás 
Gábor és Tamás Zsolt biztosította a 
talpalávalót. 
Köszönetünket fejezzük ki a fellé-
pőknek, minden segítő közremű-
ködőnek, támogatónak a felaján-
lásokért. Csakis ilyen összefogással 
lehet egy ilyen színvonalas ese-
ményt megvalósítani.

Szerdahelyi-Bánó Irén

Sok pénz 
Kőszegdoroszló: Augusztus 3-án 
egy hosszan tartó, de sok fejlesztés 
megvalósítását tartalmazó idősza-
kot zártak le egy bensőséges ünnep 
keretében. Fekete Szabolcs Benedek 
segédpüspök áldotta meg a Szent 
Márton-templomot, amit hosszan 
tartó munkával újítottak fel. A kicsi 
templomban kevesen fértek el, so-
kan – a környék falvaiból is – kívül 
hallgatták az atya szavait, egy vers-
idézetet „Ne hagyjátok a templo-
mot, A templomot s az iskolát”.  
Öt éve kezdődött el a Szent Márton-
templom alapos felújítása. A Kor-
mány 2021-ben adott 15 millió Ft 
támogatást a külső renoválás elvég-
zésére. A megelőző időszakban egy-
házmegyei támogatással végezték a 

munkákat, elsődleges volt a temp-
lom statikai problémáinak megol-
dása, mindezek mellett a talaj- és a 
felszíni víz elvezetése.  Megtörtént a 
tető, illetve az ajtók, ablakok cseréje, 
új a szembe miséző oltár, a székek, 
a padok és azok fűtésrendszere, va-
lamint felújították a villanyhálózatot. 
Kicserélték a templom és a sekrestye 
padlózatát, megtörtént a falak fes-
tése. Három évvel ezelőtt végezték 
el a főoltár és a szobrok felújítását. 
Talán erről is beszélgetett a szent-
mise után Ágh Péter országgyűlési 
képviselő és Harangozó Vilmos nyu-
galmazott plébános, aki a felújítást 
szinte teljes egészében végig vezet-
te. A fotó a Faluház előterében ké-
szült, azt követően, hogy Joó Tamás 
polgármester beszámolt a faluban 
történt fejlesztésekről. A nyár végén 
fejezték be a Faluház felújításának 

első két ütemét. Jó 
remény van arra, 
hogy a harmadi-
kat, a hőszigetelés 
elemeit is el tudják 
végeztetni. A je-
lenlegi helyzet sze-
rint megtörtént a 
tetőtér átalakítása 
turisztika céllal, 16 
fő számára ad szál-
láshelyet, biztosítva a vizesblokkot. 
Lesz bővítés, másik 16 fő számára. 
Schrott Tamás az Írottkő Natúrpar-
kért Egyesület elnöke hangsúlyozta, 
hogy az alponnonia® plusz pályá-
zatba bevontak öt falut a bakancsos 
turizmus fejlesztése érdekében. A 
polgármester arról is beszélt az 
elhangzott vershez kapcsolódva, 
hogy „bízunk abban, hogy újra 
éled a falu”. Erre megvan a re-

mény, mert a korábbi kormányzati 
támogatásokból utakat, járdákat, 
zártkertet, temetőt újítottak fel 
sok millió Ft-ból. Ágh Péter arról 
beszélt, hogy a térség számára is 
hasznára válnak a faluban történt 
beruházások. A felújított faluházat 
megáldotta Fekete Szabolcs Be-
nedek segédpüspök és Kalincsák 
Balázs evangélikus lelkész. 

KZ    

Ígéret szerint
Gyöngyösfalu: A nyár végére a 
vízhálózat beruházása befejeződik, 
a szakasz átvétele, átadása a Vasi Víz 
Zrt. felé szeptemberben megkezdő-
dik. Az önkormányzat a rákötésí 
szándékokról testületi határozatot 
hozott, és a későbbi rákötésí lehe-
tőségeket is szabályozta. 
A Ludadi templom és a teme-
tő közötti szakasz aszfaltozása és 
az árok tisztítására kiírt beszerzési 
eljárást az önkormányzat elvé-
gezte. A Belügyminisztérium által 
biztosított pályázaton tavaly elnyert 

támogatást fel tudjuk használni. 
Megtörténik a temető előtt parko-
ló kialakítása is. Lakossági kérésre 
az érintett szakaszon fekvőrendőr 
csökkenti az autók sebességét. 
A Ludadi temetőbe tervezett víz-
vételi lehetőség adott a Magyar 
Falu Program keretében elnyert 
pályázati támogatásból. A hálózat 
átadása után már nem kell a kutat 
használni.
A Petőfi Sándor utca S-kanyarában 
a Magyar Közúttal közösen lesz kor-
szerűsítve a csapadékvíz elvezetése. 
Régóta probléma, hogy eső után a 
csapadékvíz nem tudott elfolyni és 
veszélyeztette a közlekedést.

A Szent Márton-templom tornyá-
nak a felújítása lassan, de bizto-
san halad. A torony tetején lévő  
gömb és díszbádog cseréje is meg-
történik, a munkát Méhes Tibor 
díszműbádogos végzi el. A fal javí-
tását még nem kezdte meg a vál-
lalkozó, remélhetőleg szeptember 
közepén indul a munka. A felújítás 
Porpáczy József esperesnek tett ígé-
retnek  megfelelően a kapott cél-
adomány felhasználásával történik.
A nyárzáró rendezvényünk jó han-
gulatban lezajlott, új lelkes pince-
gazdákkal bővült a csapat, ezúton 
köszönöm mindenkinek a részvételt.
Október hónap elején tartjuk a köz-

meghallgatást a lakosságot érintő 
kérdések egyeztetésére. Az önkor-
mányzat a biztonságos működés 
feltételei, az új közösségi funkciók 
és szabályozások megalkotásának 
egyeztetésével külön pontban fog-
lakozik a meghallgatáson.
A víz közös kincsünk, Gyöngyös-
falu életében fontos szerepe van. 
A perenyei vízbázis jelentős része 
a falu területén helyezkedik el. A 
vízkészlet védelmének érdekében 
az érintett szakhatóságok fokozzák 
a terület ellenőrzését. A vízminőség 
ellenőrzése érdekében új mintavé-
teli kutak kiépítése is szóba került. 

Tóth Árpád

VID
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Új bölcsőde
Horvátzsidány: Augusztus 20-án 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
adta át az új bölcsődét a Falunap 
keretében. A 100%-os beruházás 
támogatásának végösszege 172,5 
millió Ft. Az építkezés 2021 őszén 
kezdődött, 330 napig tartott. A 
képviselő hangsúlyozta, hogy a fal-
vak támogatása, megtartó erejének 
növelése rendkívül fontos. Horvát-
zsidány az elmúlt években sok-sok 
millió Ft támogatást kapott a Ma-
gyar Falu Program keretében. Az 
új bölcsőde az EU és magyar Kor-
mány támogatásával valósult meg, 

szeptember 1-jén érkeztek először 
a kicsik az új épületbe. A környezet 
lenyűgöző, 22 helyiség szolgálja a 
gyermekek, a gondozók mindén igé-
nyét. A fotó szeptember 2-án készült, 
akkor, amikor a szülők jelenlétében 
megkezdődött a gyermekek új kö-

rülményekhez történő szoktatása. 
Összesen 12 kicsinek ad biztonsá-
got, teltházzal. A falu óvodájában 30 
gyermek jár, ezen kívül Peresznyén 
24 kicsit gondoznak. Az adatok azt 
mutatják, hogy a horvát nemzetiségű 
falvakban lesz utánpótlás. Horvátzsi-

dányban jelenleg 850 fő a lakosság 
létszáma, a 2010-es népszámlálás 
szerint 54% vallotta magát horvát 
anyanyelvűnek. A Falunapon közel 
ötszázan voltak, a programok bősé-
gében jól érezték magukat. 

KZ  

Átadta
Egy korszak véget ért, és elindul-
tak a változások Kőszegfalván a 
22. Falunap megrendezésével. Az 
időpont a korábbi júniusról au-
gusztus 27-re változott. A bőséges 
falunapi programok szervezését a 
Kőszegfalváért Egyesület vállalta 
karöltve a Kőszegfalvi Baráti Kör-
rel. A két csapat az egyesülés előtt 
áll, ennek lépései elkezdődtek. 
„Idegenként érkeztek, de meg-
gyökereztek ezen a tájon és szor-
galmas munkával felépítették 
a saját maguk világát” – erről 
beszélt augusztus 27-én Gyarmati 
Kálmán a kitelepítettek emlékmű-
vénél, amit míves munkával Tornai 
Endre András alkotott meg a falu-
nak. Ebből a világból 1946-ban 85 

fő kőszegfalvit telepítettek ki. Az 
egyik kitelepített sváb rokona, Ke-
vin Latzel Stuttgart-Obertürkheim 
kerület polgármestere, aki rend-
szerint visszajár a faluhoz kötődő 
feleségével Kőszegfalvára. Kevin 
Latzel idén először beszélt a kite-
lepítettek emlékművénél. Köszön-

tötte a jelenlévőket, majd emlé-
keztetett: „Ma ott, ahol állunk, a 
hely történéseiről nem szabad 
megfeledkeznünk”. Ez az igény 
évtizedek óta visszatért a Faluna-
pokon, a Hősökről való megem-
lékezés napján. Augusztus 27-én 
a sportpályán tartott Falunap kul-
turális műsorokhoz kapcsolódva a 
hagyományok megtartását is je-
lentette. Kondérokban főztek a fa-
lubeliek, és a társfalvak képviselői. 
Az ebédidő kezdete előtt Gyarmati 
Kálmán bejelentette, hogy átadta a 
fiataloknak a stafétabotot, és ünne-
pélyes, kicsit visszafogott hangon 
búcsút vett Kőszegfalva lakossá-
gától. Elköszönt a falutól az a férfi, 
akit Kőszeg Város Önkormányzata 
Életmű Díjjal tüntetett ki 2021. 
november 6-án. Kálmán bácsi 
örökre kőszegfalvi marad, kérte a 

fiatalokat a szívvel-lélekkel történő 
munkavégzésre. A búcsú szavait 
köszönet követte. Kőszegfalva la-
kói – sok-sok aláírással megerősí-
tett – oklevél átadásával fejezték ki 
köszönetüket Gyarmati Kálmánnak 
a városrészért végzett munkájáért. 
Ebéd után elsőként a Kőszegfalvi 
Nemzetiségi Asszonykórus lépett 
a színpadra, ahogy ígérte az 50. 
évfordulón, Velkyné Ball Andrea 
önkormányzati képviselő is stabil 
kórustagként énekelt. Zajlottak 
a délutáni programok a társköz-
ségekből érkezett civil művészeti 
csoportok fellépésével. Kőszegen 
délután zuhogott az eső, Horvátzsi-
dányt elárasztotta a csapadék, de a 
falunapot csak éjfélkor szakította 
félbe. De akkor már a lányok és 
legények indultak nyugovóra térni.

KZ

Lukácsháza 
A Lukácsházi Polg árőr Egyesü-
let két fő polgárőr részvételével a 
2021/22 szezon hazai labdarúgó 
mérkőzéseit biztosította. A szurko-
lók sportszerűek voltak, beavatko-
zásra nem volt szükség. 
Lukácsházán a Kilátó volt az Új 
kenyér napi piknik helyszíne. Péntek 
estére a kemencében civilek sütöt-
ték a kenyeret, amit augusztus 20-
án Inzsöl Richárd plébános áldott 
meg. A hegypincénél csülökkel töl-
tött cipó, lángos és óriás palacsinta 
is készült, melyből a főzőcsapatok 
és a vendégek is jóízűen falatoztak. 
A hatodik alkalommal megrende-
zett főzőversenyen 10 csapat mérte 

össze tudását. Az öt főből álló zsűri 
– Albert Józsefné, Danka Ferencné, 
Tolnay László, Balazsin Zsolt és Ko-
vács István – a következő döntést 
hozta: 1. Gin-Toni – 2. Alsóhegyi 
fakanál forgatók – 3. Borbarát 
Hölgyek Lukácsházi Egyesülete. Kü-
löndíj: Aperitív Törzs – Nyald meg a 
fakanalam – Csipet csapat
Augusztus 31-én a Magyar Vörös-
kereszt Vas Megyei Szervezete vér-
adást szervezett a Közösségi Ház-
ban, ahol 25 fő jelent meg, virslit, 
sört, üdítőt biztosított az önkor-
mányzat az önkéntes véradóknak. 
Szeptember 7-én Tolnay Sándor 
emléknap volt a Közösségi Házban. 
A magyar állatorvos képzés meg-
alapítójának tiszteletére rendezett 
ünnepségen Vámos Zoltán főispán 

köszöntő szavait több hozzászólás 
követte, az esemény fontosságáról 
beszélt Virág János polgármester. A 
Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola 
műsora után a Közösségi Ház ud-
varán az emlékműnél koszorúztak 
a résztvevők.
Szeptember 12-én népes kül-
döttség indult a Zala megyei Rezi 
községbe az ottani szüreti rendez-
vényre. A rendezvény keretében 
írták alá a két település közötti 
testvértelepülési megállapodást.
A május végén bezárt Nagy-
csömötei bolt üzemeltetésére az 
önkormányzat pályázatot írt ki, 
amelyre szeptember 14-ig lehet 
pályázatot benyújtani.
A Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. 
Leader pályázaton Solis 90 lóerős 

traktorra, hótolóra, rézsű kaszára, 
ágvágóra és félpótkocsira nyújtott 
be pályázatot. A pályázaton a 20 
millió Ft elnyert összeg mellé az 
önkormányzat 10 millió Ft támo-
gatást adott. A traktor a felszerelt 
hótoló lappal szeptember 2-án 
megérkezett. A többi eszközt a hó-
nap végén várják. 
A Varga O. utcai Biogyümölcs 
feldolgozó és oktató házban 
megindult a gyümölcslé készíté-
se. Bejelentkezés: Palatin István 
(+3630/317-1951) 
Lukácsháza képviselő-testülete 
szeptember 6-ai rendkívüli ülésén 
elfogadta a Kőszegi Városüzemel-
tetési Kft ajánlatát, így a zártkerti 
szennyvízelszállítás problémája 
megoldódott.

VI
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Kitüntetést kapott
Augusztus 18-án a Belügyminisz-
tériumban vette át Hergovich Vince 
a Magyar Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést Novák Katalin Magyar-
ország köztársasági elnöke alá-
írásával. Az indoklás tartalmazza 
Ólmod érdekében végzett másfél 
évtizedes példaértékű településve-
zetői munkát, valamint a helyi és 
országos nemzetiségi politikában 
vállalt szerepe elismerését.  Au-
gusztus 20-án a Jézus Szíve-temp-
lomban tartott ünnepségen Básthy 
Béla városvezető gratulált Ólmod 
polgármesterének, példaértékűnek 

nevezte a horvátok nem-
zeti kultúra megőrzéséért 
végzett munkáját. 
– Az évtizedek alatt so-
kat fejlődött Ólmod? 
– tettük fel a kérdést au-
gusztus 3-án Hergovich 
Vince polgármesternek.
– Megválasztásom első 
évében nem voltak a faluból ki-
felé vezető, járható útjaink. Nem 
tudtunk elmenni Kőszegre, Kloster 
Marienbergbe, és akkor itt volt már 
a schengeni határ. Behívtak a törvé-
nyességi felügyeletre: miért építünk 

engedély nélkül utat. Mondtam, 
nem építünk, hanem csak járható-
vá tesszük. Kemény időszakot él-
tünk át. Jelenleg Kőszeg felé vezető 
úton, az erdőn át terepjáróval lehet 
közlekedni. Kloster Marienberg felé 
vezető út ólmodi szakasz aszfaltos, 
az autósok közül sokan használ-
ják, mert rövidebb Ausztria felé.  A 
Bozsokról induló tervezett bicikliút 
egyik szakasza lesz. A közlekedésre 
alkalmas utak fontosak az emberek 
számára. Nagy eredményünk az, 
hogy az elmúlt évben új aszfaltot 
kapott a Horvátzsidányból a falunk-
ba vezető út. Ennek elkészültéért is 
köszönetem fejezem ki Ágh Péter 

országgyűlési képviselőnek. 
Ha megújítjuk a kápolna 
felé vezető régi utat, akkor 
az nagy lélegzetvételt jelent 
számunkra.
Két ütemben újítottuk fel 
a közösségi épületünket. 
Nyertünk pályázatot a 
Mersich-ház és a Gyökerek 
helytörténeti gyűjtemény és 
Galéria létrehozására, mind-
ezt még ősszel szeretnénk 

átadni. Mersich Máté szülőháza ér-
demes arra, hogy Ólmodé legyen, és 
őrizze a horvát örökséget.
A horvát lakosság száma csökken, 
másfél évtized alatt 22 fő halt meg. 
Az iskola nem vette át a horvát 
nyelv széleskörű tanítását. A vegyes 
házasságokban szinte reménytelen, 
hogy élő nyelv legyen a horvát. 
Azon gondolkodom: a Mersich-
házat át kellene alakítani úgy, hogy 
Intézetet kellene alapítani, mely 
alkotóházként üzemelne, alkotó, 
nyelvi, zenei, művészeti táborok-
kal. A fiatalok által jobban tudnánk 
őrizni a nemzetiségünk örökségét.

KZ

 

Emléktábla
 
Velem: A helyi identitást őrző prog-
ram keretében augusztus 30-án 
a Stirling-villában emléktablókat 
avattak. Törőcsik Mari a Nemzet 
Színésze, Velem díszpolgára, közel 
50 évet élt faluban, és itt töltötte 
Pilinszky János életének utolsó sza-

kaszát. A tablókat megnyitó beszéde 
után dr. Balázsy Péter megyei jegyző 
leplezte le.  Az avatáson Szabó Tibor, 
Bálint Éva színművészek és Völgyi 
Attila zenész adott műsort. Ezt 
követően a szabadtéri színpadon 
levetítették Törőcsik Mari utolsó 
filmjét, az Aurora Borealis – Északi 
fény című alkotást.

Pálffy György

Fejlesztések
Peresznye: A falu hitetlenül sok 
pályázati támogatásban részesült az 
elmúlt időszakban – kaptuk a tájé-
koztatást Orbán Gyula polgármes-
tertől, aki ezúton is köszönetét fejezi 
Ágh Péter országgyűlési képviselő-
nek a Magyar Falu Program sikeres 
pályázatainak támogatásáért. A fej-
lesztések egy része a befejezés stá-
diumában van, a többit a következő 
évben lehet készre jelenteni.
A temető kerítését öt millió Ft 
felhasználásával újították fel 160 
méter hosszúságban, a munkálato-
kat Mindenszentek napjáig befeje-
zik. Már az elkészült szakasz szép, 
és a mai kor igényeinek megfelel az 
új kapu és ajtó is.
A régi posta épületéből, és a 
mellette lévő üres lakásból a Hor-
vátok Közösségi Házát alakítják ki 
24 millió Ft támogatásból. A mun-
kákat a tető felújításával kezdték, 
cserélték a nyílászárókat, elvégez-
ték a hőszigetelést a homlokzat 
festésével együtt. Ez volt az első 
stádium, amely folytatódik. A Hor-
vát Nemzetiségi Önkormányzat is 
nyújtott be pályázatot eredménye-

sen, és 24 millió Ft-ot nyertek az 
épület belső gépészetének komp-
lett cseréjére. Ebben benne van a 
víz, fűtés, villany szerelések elvég-
zése. A munkák befejezését 2023 
közepére tervezik. 
Szolgálati lakás készül az előbbi 
épület udvarán lévő lakásból 31 
millió Ft felhasználásával. Ennek 
befejezési időpontja is 2023 év 
lesz. Ha elkészül, szolgálhatja azt 
a személyt, aki a faluért dolgozik, 
ennek szabályait rögzítettek.    
Beltéri utak. A Hunyadi utca 
mintegy felét, 400 méter hosszan 
aszfaltozzák. Az elmúlt évi árakon 
a teljes úthossz felújítható lett vol-
na, de amint elhangzott, örülni kell 
ennek a lehetőségnek is. A tavasz 
érkezésével kezdik el a munkákat.
Zártkerti utak. Ezek kavicsozására 
az Agrárminisztérium támogatá-
sával 19 millió Ft érkezett meg a 
falu számlájára. Ha minden munka 
elkészül, akkor a falu zártkerti útjai 
80%-ban már jól járhatóak lesznek, 
kevés a földes utak hossza. Ennek 
részeként megtörtént az út mellett 
lévő Szent Antal-szobor, illetve a 
környezetének a felújítása. Szept-
ember 1-jén dr. Veres András me-
gyéspüspök áldotta meg a szobrot.

VID
ÉK



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 1490 Ft 1590 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1950 Ft 2050 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 2000 Ft 2100 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 2000 Ft 2100 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 2000 Ft 2100 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 2050 Ft 2150 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 2050 Ft 2150 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 2100 Ft 2200 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 2100 Ft 2200 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 2100 Ft 2200 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 2100 Ft 2200 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 2150 Ft 2250 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 2150 Ft 2250 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 2150 Ft 2250 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 2150 Ft 2250 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 2150 Ft 2250 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 2150 Ft 2250 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 2150 Ft 2250 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 2150 Ft 2250 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 2190 Ft 2290 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 2190 Ft 2290 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 2190 Ft 2290 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 2190 Ft 2290 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 2190 Ft 2290 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 2190 Ft 2290 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 2190 Ft 2290 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 2190 Ft 2290 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 2250 Ft 2350 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 2250 Ft 2350 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 2350 Ft 2450 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
A pizzadoboz ingyenes!

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!

De rendelhet akár Cákra, Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba,
Lukácsházára, Kőszegszerdahelyre, Velembe és Bozsokra

1000 Ft/szállítás! 
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Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium
A nyár folyamán intézményünk tanulói három nyári táborban vehettek 
részt. Az általános iskolai táborunk helyszíne Galambok volt, ahol közel 
60 diákunk kerékpáron ismerkedett meg a dél-zalai dombokkal. Hódme-
zővásárhelyi iskolánkból is érkeztek felső tagozatos táborozók immáron 
második alkalommal.
Gimnazistáink számára két tábort szerveztünk. Június végén 27 diákunk 
volt a zarándoktáborban, aminek keretében egy hét alatt gyalogoltak el 
Tihanyról Pannonhalmára. 
A másik táborunk helyszíne Balatonfenyves – Máriahullámtelep. Július 
közepén a táborozók nagy örömére ragyogó napsütésben és melegben 
élvezhették a Balatont és fedezhették fel a környéket. 
A gimnáziumi Veni Sancte szentmisére augusztus 31-én került sor a Zár-
datemplomban. Petra nővér számos szép közös emléket felidézve, lelki 
útravalóval köszönt el a gimnazistáktól és nyitotta meg az új tanévet. Petra 
nővér új megbízást kapott, mivel július végén a domonkos nővérek álta-
lános főnöknőjüknek őt választották meg, és ez az új feladat Budakeszire 
szólítja el őt. Kilencedik osztályunk 27 fővel indult, így a gimnazistáink 
létszáma eléri a 100 főt, ami nagy örömmel tölt el bennünket.
Az iskolában az idén tavasszal megkezdett átépítési munkálatok még nem 
fejeződtek be, de a nyár folyamán az általános iskolai épületrész jelentős 
átalakuláson ment át. A folyosókon a régi csempék helyett újak kerültek 
fel, emellett a vizes blokkok korszerűsítve lettek, valamint az osztályter-
mek új ajtókat kaptak, illetve a termek újra lettek festve. Így az 54 első 
osztályos és a többi 333 tanuló már a felújított osztálytermekben kezd-
hette meg az új tanévet. Az általános iskolai Veni Sancte szentmisére szep-
tember 1-jén került sor a Jézus Szíve templomban. Petra nővér rendhagyó 
évnyitó beszédében az új tanév megnyitása mellett az általános iskolai 
diákoktól is elköszönt.

Egyed Bernadett Rita

napi vásár, ádventi napindítás, Természetvédelmi Nap, Karácsonyi Német 
Projektnap, Tavaszi Területi Németverseny, Trachttag, Száll a madár…,  is-
kolabálok, Iskolanap, Határtalanul. Ezek közül számos programot a szü-
lőkkel közösen szeretnénk megvalósítani.

Nemesné Erdősi Timea 
intézményvezető

Elkezdődött a tanév

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola
A 2022/23-as tanévet 388 diák kezdte meg iskolánkban. 2022. szept-
ember 1-én 8.15-kor 54 elsős kisdiákunkat a végzős tanulóink kísérték 
a tornacsarnokba, ahol végre tanárok, diákok és szülők ismét együtt nyit-
hattuk meg a tanévet.  Az intézményvezető köszöntötte a nyár elején két 
kiemelkedő versenyeredményt elért tanulót és felkészítő tanáraikat. A Kal-
már László Matematika Verseny határokon is átnyúló országos döntőjén 
Németh Fanni 5. a osztályos tanuló 10. helyezést ért el. Fanni megyei 1. 
helyezettként jutott az országos megmérettetésre. Felkészítője: Földesiné 
Németh Csilla tanárnő. Szabadfi Bence 6.b osztályos tanuló a Medve Sza-
badtéri Matekverseny területi fordulóján első, országos fordulóján 7. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanára Ábrahámné Vörös Edit tanárnő. 
17 osztályunkból a 9 „A” jelűben továbbra is német nemzetiségi nyelvok-
tatás folyik, heti öt órában német nyelvet, egy órában német hon- és nép-
ismeretet tanítunk. A „B” jelű, hagyományos tanrendű osztályunk felmenő 
rendszerben SPORT+ osztállyá alakul át, ahol a tanulóink a mindennapos 
testnevelésen és a hagyományos labdarúgás, atlétika és modern tánc fog-
lalkozásokon túl, heti 4-6 órában fakultatív módon sportolhatnak: választ-
hatnak a kosárlabda, korcsolya, ABC-sport, közül, valamint szeretnénk 
megismertetni a gyerekeket a magyar népzene és néptánc alapjaival is. 
A tanórák után tanulóinknak természetesen nem csak sportolási lehető-
séget biztosítunk, szakkörök, musicaltanulás, énekkar, fejlesztő és tehet-
séggondozó foglalkozások, központi felvételi- és nyelvvizsgafelkészítés, 
fakultatív angolórák, íjászat is várja az érdeklődő tanulókat.
A tanévben reményeink szerint megszervezhetjük hagyományos és belépő 
programjainkat: Családi Sportnap, Orsolya-nap, Szent Márton Nap, Luca 

Bersek József Általános Iskola
A szeptember 1-ei becsengetés 10 osztályban 190 diákot köszöntött is-
kolánkban. Tizenhét 1. osztályos tanulónk 8. évfolyamos diákjaink kísére-
tében vonult be a tanévnyitó ünnepélyünkre. Bátran elmondták az iskolai 
„fogadalomtételt”, majd a jelképes „Bersek-kapu”alatt átvonulva a szülői 
munkaközösség jóvoltából „Bersek” feliratú pólót kaptak, így fogadtuk 
őket „Bersekes” diákokká. Örültünk, hogy személyes jelenléttel, tanulók-
kal, szülőkkel közösen nyithattuk meg a tanévet.
A Horvátzsidányi Tagiskolánkból 8 tanuló folytatja nálunk, az 5. évfolya-
mon felső tagozatos tanulmányait és tanulhatja tovább a horvát nemze-
tiségi nyelvet.
A 8. évfolyamos diákjaink számára a legfontosabb feladat lesz a megfe-
lelő középiskola választása, a továbbtanulás. Igyekszünk megkönnyíteni a 
választást: pályaválasztási tanácsadót hívunk iskolánkba, részt vehetnek a 
pályaválasztási és képzési vásáron, a középiskolák nyílt napjain.
A tanítás, tanulás mellett gondot fordítunk a szabadidő hasznos eltölté-
sére is: sportkörök, művészeti körök, szakkörök, tehetséggondozó, kom-
petenciafejlesztő foglalkozások formájában. A nehezebben tanuló gyer-
mekek számára felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat tartunk. A szülők 
igénye szerint napközit és tanulószobai foglalkozásokat biztosítunk. E 
tanévben ünnepeljük az iskola fennállásának 60. éves évfordulóját. A 
tanéven átívelő programokat, rendezvényeket szeretnénk tartani, szer-
vezni, hogy méltóképpen emlékezhessünk az eltelt évtizedekre, az ok-
tatásban, nevelésben eltöltött tartalmas, eredményekben gazdag időkre. 
Iskolánk szellemisége, a pedagógusok elhivatottsága, programjaink, ren-
dezvényeink színes palettája biztosítéka annak, hogy a szülők a megfelelő 
intézményt választották gyermekeik számára.
Tanulóknak, szülőnek, pedagógusnak örömökben, sikerekben gazdag, 
nyugodt tanévet kíván a Bersek József Általános Iskola.

Kovácsné Szabó Éva
igazgató

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
Június végén kéthetes nyári tábort szerveztünk, ahol két csoport napközis 
táborban, hat csoport pedig a Csodaszarvas élménytábor programjain vett 
részt.
Tanulóink létszáma idén is emelkedett. A tanévet 189 tanuló kezdte meg 
szeptember 1-jén, ebből 28 elsős kisdiák, akiket az iskola logóját ábrá-
zoló kitűzővel és egy kis ajándékkal fogadtunk „tolnayssá” a tanévnyitó 
ünnepélyen. 
Sajnos az iskola további tanteremmel történő bővítése a válsághelyzet 
miatt még nem indulhatott el, de mi nem adjuk fel a reményt! A tantes-
tületben is történt változás. A nyár folyamán 3 tanítói és egy testneve-
lői állást hirdettünk meg. Három új kolléga kezdte meg a tanévet teljes 
munkaidőben: Pusztai Tamás, Vincze Lívia, Nagy-Varga Nóra Katalin; egy 
kolléga, Paizer Andrea nyugdíjas tanár pedig részmunkaidőben. 
A hagyományoknak megfelelően a tanórákon kívül délutáni foglalkozá-
sokat is biztosítunk a gyerekeknek: választható órákat, szakköröket, fel-
zárkóztató, fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokat, alsósoknak bol-
dogságórákat, beszélgető köröket. Nagy figyelmet fordítunk a 8. osztályos 
tanulóink középiskolai továbbtanulására. Mivel pályázat útján elnyertük az 
Ökoiskola címet, régi és új programokkal nagy hangsúlyt fogunk fektetni a 
gyerekek ezirányú szemléletének, magatartásának fejlesztésére.

ISKO
LÁK
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A Kincsünk, Magyarország! komplex tanulmányi versenyre idén is várjuk 
majd szeretettel a környező iskolák 3-4. osztályos tanulóit.
A Magyar Diáksport Napján idén ismét meghirdetjük a hagyományos Tol-
nay-kupát futball és futás sportágakban. Tanulóink továbbra is rendszere-
sen szerepelnek a környező települések ünnepi rendezvényein. 
A lukácsházi falunapon egy kiállítással búcsúztattuk el a 11 éves múltra 
visszatekintő Versvarázs versmondó versenyünket és rajzpályázatunkat.
Újult erővel várjuk az előttünk álló feladatokat!

Imre Julianna
intézményvezető

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
Az elmúlt tanévet intézményünk 65 éves fennállását ünneplő színvonalas 
gálaműsorral zártuk, amit diákjaink, pedagógusaink adtak elő a meghívott 
nagyérdemű közönség előtt.
Tanulóink közül többen helyben a Csodaszarvas, míg Zánkán az Erzsébet 
tábornak köszönhetően tartalmas nyári elfoglaltsághoz juthattak.
Szeptemberben a Celldömölki Telephelyünkön 8 fő SNI óvodás korú gyer-
meknek óvodát nyitunk, ami együtt jár a névváltozással, dokumentum-
módosításokkal, pedagógiai palettánk bővítésével, új szakemberek felvé-
telével. Jelenleg 140 fő dolgozik főállásban az intézményünkben, és 20 főt 
alkalmazunk megbízási szerződéssel.
A tanévet az Általános Iskolában és a Celldömölki Telephelyen 62 tanuló-
val kezdtük meg. A Beszédjavító Általános Iskolában 130 tanuló kap fő-
leg logopédiai fejlesztést. A Szakiskolában jelenleg asztalosipari szerelők, 
kőművesek, parkgondozók, szakácssegédek, számítógépes adatrögzítők, 
szobafestők szakképzése folyik 70 tanulóval.
Kollégiumi elhelyezést közel 50 főnek biztosítunk.
Az Utazó Gyógypedagógusi, Utazó Konduktori Hálózatunkban Kőszeg, 
Sárvár és Celldömölk körzetében 230 tanulónak nyújtunk egyéni, vagy 
kiscsoportos fejlesztést.
Intézményünk gépjárművel északon a Dózsa György u. – Ólmodi u., míg 
délről a Strand sétány felől közelíthető meg, minden közlekedőnek fel-
hívom a figyelmét, hogy az intézmény területén maximum 20 km/h a 
megengedett legnagyobb sebesség, és minden útszakaszon a gyalogos 
forgalomnak van elsőbbsége!
A 65 év margójára szeretnék egy záró gondolatot: Az intézményünk jeles és 
kitűnő pedagógusokat, segítő munkatársakat alkalmazott, vagy indított útjá-
ra az elmúlt 65 évben, és számos növendékünk is jelentős sikereket ért el az 
életben, felsorolásuk több oldalt venne igénybe. A jelenlegi vezetés büszke a 
ma és a múltban itt tanító pedagógusokra és segítő munkatársakra egyaránt, 
az intézményünk 65 éve nem csak a jelenlegi tanulók, és dolgozók ünnepe, 
az elődeink is sokat tettek azért, hogy az iskolánk továbbra is büszkén álljon 
a határ szélén, és az ő kitartásukból és példáikból merítve folytassuk a sajátos 
nevelési igényű tanulók sokszor küzdelmes nevelését, oktatását.
Mindenkinek vidám és sikeres tanévet kívánok!

 Wimmer László
intézményvezető

Jurisich Miklós Gimnázium
Elkezdődött a 346. tanév. A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium szelle-
misége és értékrendje változatlan és állandó. Ez pedig a mindig szem 
előtt tartott Vörösmarty gondolat: „Gyűjts, takaríts a nemzetnek s tudo-
mánynak egyenlőn.”  A fenti alapvetéssel kezdődött az igazgatói beszéd 
a gimnázium 346. tanévének tanévnyitó ünnepélyén. Éppen ezért fontos, 
hogy minden diák és tanár magáénak vallja az elmúlt tanévek érdemeit! 
Minden lezárt tanév olyan tíz hónap, amely során a tanulóknak és ne-
velőknek számtalan megoldhatatlannak tűnő feladaton kell úrrá lenniük. 
Az elmúlt tanévben számos, rangos versenyen értek el helyezést diákjaink 
nem csak a tanulmányi, hanem a sport, a kultúra és a művészetek terü-
letén is. Még a tanév lezárása előtt lezajlott a három végzős osztályunk 
érettségi vizsgája. 85 végzős diákunk tett rendes érettségi vizsgát. Idén 
újra volt lehetőség előrehozott vizsgát tenni, így a végzősökhöz 50 alsóbb 
éves tanulónk csatlakozott. Mindösszesen 473 tantárgyi vizsgát teljesítet-
tek a jelöltek,  az átlag: 4,60. Kiemelkedőek az eredmények abból a szem-
pontból is, hogy 30 kitűnő és 12 jeles (egyetlen négyes az osztályzatok 
között) bizonyítvány született.
Örülhetünk, bár mindig többet vár az ember, hogy az  érettségizett tanuló-
ink összesen 54 középfokú és 38 felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendel-
keznek. A továbbtanulásra jelentkező végzősök közül eddigi ismereteink 
szerint 92% felvételt nyert az általa választott egyetemre, főiskolára vagy 
szakmai képzésre. Bízom további sikerükben és minden jót kívánok nekik! 
2022 szeptemberében 90 új diák kezdi meg tanulmányait gimnáziu-
munkban. Jelentős részük kollégista. 
Ez a tanév is különleges, sok kihívás vár ránk.
Tanulóinknak és kollégáimnak is azt kívánom, hogy emelt fővel tekinthes-
sünk majd vissza a most kezdődő tanévre!

Keszei Balázs

Kőszegi Evangélikus Középiskola – TEKI
2022. szeptember 1-én 254 diákkal kezdtük meg az új tanévet a Kőszegi 
Evangélikus Középiskolában. Örülünk a 90 (!) új diákunknak, gimnáziumi 
osztályunkat 22 fővel indítjuk, 9. évfolyamon 31 technikusunk kezd, 14+11 
(vendéglátás és lovász) az új szakképző iskolai diákjaink száma, és 12 fővel 
indul az érettségire felkészítő osztályunk utoljára nappali tagozaton. Megtelt 
kollégiumunk is, 69 fő költözött be a – tavaly felújított – három szintre.
A nyár folyamán megújultak számítógéptermeink, három osztályteremben 
tudtunk padokat cserélni, és több helyiségben parkettát csiszolni. Nagy 
beruházás zajlik tangazdaságunkban, ahol kb. 90M forintból újul meg az 
oktató épületünk – köszönjük a Magyarországi Evangélikus Egyház kitartó 
támogatását.
A tanévnyitó (Veni Sancte) istentiszteleten Zsóri-Ments Orsolya iskolalel-
kész a talentumok példázata alapján beszélt arról az isteni ajándékról, 
amelyet kaphat az egyén és a közösség is.
Mesterházy Balázs igazgató pedig arra biztatta a diákokat, hogy hasz-
nálják ki az adódó lehetőségeket, és valósítsák meg álmaikat. Ebben a 
folyamatban szeretné segíteni őket  az iskola is.
Az első három nap egy ún. tréning volt a bejövő évfolyam számára, amely-
nek programjában szerepelt közösségépítés, tanulásmódszertan, admi-
nisztráció, ismerkedés (egymással, iskolával, várossal), bibliotréning, sőt a 
gimnáziumi osztály számára pedig egy almafa elültetése is tankertünkben.
Ég áldja 2022/23-as tanévünket! Erős vár a mi Istenünk!

Mesterházy Balázs
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Lakóház építésére alkalmas
ÉPÍTÉSI TELKET keresünk

Kőszeg belterületén, minimum 500 nm, 
saját részre. Telefon. +36305258058
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Mazsorettek
A fotón spárgát mutat be Krály 
Zsófia. Lencsevégre kaptuk Gódor 
József a Hotel Írottkőben tartott 
fotókiállításán. Akkor a Kőszegi 
Mazsorettek rövid táncukkal szóra-
koztatták a közönséget, a figyelmet 
felkeltették, a tapsot kiérdemelték. 
Aznap már másodszor, ugyan-
is délután a Kőszegfalván tartott 
falunapon is színpadra léptek a 
nagyközönség előtt. Több korcso-

portban mutatták be tudásukat, a 
legnagyobb tapsot Baranyai Kata 
kapta, aki újraélesztette a régi kő-
szegi hagyományt, a mazsorettet. 
Elmondta, hogy az Ostromnapokon 
léptek először közönség elé. Akkor 
Horváth Márta a Be-Jó Történelmi 
Táncegyüttes vezetője elmondta, 
hogy Kata, aki ízig-vérig bejós, 
újraindította Kőszegen a Mazso-
rett oktatást. Tavaly februárban 
szerezte meg az oktatáshoz szük-
séges szakvizsgát. majd október-
től a Csokiszeg és a Posta közötti 

helyiségben indí-
totta el az okta-
tást, amelyet már 
négyéves korban 
érdemes elkez-
deni. Amit azóta 
begyakoro l tak, 
azt láthatta a kö-
zönség több hely-
színen. Készülnek 
a szeptember 
25-én a Balog 
iskola sportcsar-
nokában tartandó 
táncválasztóra, 

és a Kőszegi Szü-
retre. Legalább egy 
évtizede a város 
nagyrendezvényén 
nem voltak ma-
zsorettek. Baranyai 
Kata elmondta: sok 
szakmai, technikai 
segítséget kaptak 
a fellépésekhez a 
Be-Jó Történelmi 
Táncegyüt tes tő l , 
különösen Horváth 
Mártától.
Akit érdekel a tánc, 
hívja Katát: +36 20 
350 3345

Dance Jam
Kéthetes tánctáborral indította el az 
új tanévet a Dance Jam Tánccsoport. 
A harminc lány két csoportban, napi 
kétszeri táncórán vett részt. 
– A tábor intenzív óráin alapozzuk 
meg a következő év tréningjét – 
mondta Földesiné Németh Csilla a 
Dance Jam Tánccsoport művészeti 
vezetője és a tábor oktatója. –  A lá-
nyok a tánc mellett barkácsoltak, és 
más módon is hasznoson töltötték el 
az időt.  Ezeket az órákat a Balog ta-
nárai vezették: Pochánné Polesznyák 
Ágota, Nacsa-Németh Szilvi, Horváth 

Csabáné. Rajtuk kívül két tanítvá-
nyom Gergye Liliána és Gergye Diá-
na sokat tett a tábor megvalósításá-
ért. Köszönöm a munkájukat.
A tábor második hetében a ver-
senytáncosok kemény edzésekkel 
készültek az új évadra. Koreográfiát 
tanultak a lányok Sebján Rozi ven-
dégtanártól, a kortárs tánc technika 
világába bevezette a táncosokat, 
akik nemcsak tánctudásban gyara-
podtak, hanem jobb közösséggé is 
formálódtak.
Abban lehet bízni és remélni, hogy 
az elmúlt időszak kiváló verseny-
eredményeit is elérik vagy felül-
múlják.

TÁN
C

Szeptember 10-én délután rock and roll táncosok serege töltötte meg 
a Fő teret, bemutatták a tánc szépségét a közönségnek. Látványos 
programmal hívogatták az ifjú táncosokat vagy inkább a jelölteket a 
tánc megismerésére. Edzéseket tartanak a Jurisics várban 6 éves kortól 
hétfőnként 16.30 – 17.30 óra, szerdánként 16.00 – 17.00 óra között. 
• 13 éves kortól hétfőnként 17.30 – 18.30 óra, szerdánként 17.00 – 
18.00 óra között. Szívesen fogadják, telefonáljon: +3630/941-4522.

Fotógaléria
az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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Ministar Šandor Pinter naprikdaje odličje 
Vinci Hergoviću

Visoko državno odlikovanje Vinci Hergoviću
Zadnji misec ovogodišnjega žarkoga ljeta nudio 
je mnoge zanimljive programe za nas. Već na 
početku augustuša kisečka hrvatska zajednica u 
velikom broju je sudjelovala u historičkoj igri u 
„Opsadi Kisega” .Od Bika kroz Prisiku do Židana 
organizirali su se Hrvatski dani, svečevali su se 
kiritofi. Blagoslovili su pilj Sv. Antona Padovan-
skoga, naprik su dali jaslice za najmanji naraštaj 
u Židanu, hodočasničke grupe su srićno stigle 
u Celje, škole su se pripravljale na novo škol-
sko ljeto. Koliko djela, truda, vrimena potribuju 
od organizatorov ovi i slični programi to samo 
oni znaju ki su već to probali. Ovi ljudi hvalu 

su vridni svojega društva i širje naše zajednice. 
Jednomu od njih Vinci Hergoviću visokim držav-
nim odlikovanjem priznali su uspješno i izdržljivo 
djelovanje. 
Načelnik Plajgora, predsjednik mjesne Hrvatske 
samouprave, predsjednik Društva gradišćan-
skih Hrvatov u Ugarskoj i bivši dopredsjednik 
Hrvatske državne samouprave 20. augustuša, 
prilikom državnoga svetka, u Budimpešti je na-
prikzel visoko državno odlikovanje. U ime pred-
sjednice Katalin Novak, nagradjenomu odličje 
je naprikdao ministar nutrašnjih poslov Šandor 
Pinter. Orden srebrnoga 
križa Ugarske je dostao za 
dugoljetne zasluge i pe-
ldodavno djelovanje kot 
načelnik rodnoga mu sela 
Plajgora i za  izdržljivo za-
laganje u mjesnoj i državnoj 
manjinskoj politiki. Nagra-
djenomu čestitamo za Or-
den srebrnoga križa Ugar-
ske, željimo mu zdravlja i 
čuda lipi doživljajov  kako 
na daljnjem poslovnom, 
tako i u obiteljskom krugu.

Hergovich Vince villamosmérnök, közgaz-
dász, Ólmod község társadalmi megbizatású 
polgármestere, az Országos Horvát Önkor-
mányzat volt elnöke, másfél évtizedes tele-
pülésvezetői munkája, valamint a helyi és 
országos nemzetiségi politikában való sze-
repe elismeréseként,  köztársasági elnökünk, 
Novák Katalin által adományozott kitüntetést, 
a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át 
augusztus 20-án Budapesten.

Marija Fülöp Huljev
Foto: (privatno)

Ministar Šandor Pinter naprikdaje odličje 

Orden srebrnoga križa Ugarske

Deutscher Tageslager im Sommer
Bár elmúlt a nyár, vége a szünidőnek, mégis jó 
visszatekinteni az elmúlt eseményekre. A nyár 
a szülőknek mindig gondot okoz, mert nehéz a 
szünidőben otthon maradó gyerekek elhelyezése. 
Az elmúlt években Kőszegen hirdettük meg, és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyisé-
gében rendeztük meg német napközis tábo-
runkat, ebben az évben Kőszegfalván, a klub-
helyiségben, elsősorban kőszegfalvi gyerekek 
részére, de voltak balogos alsósok is. Az érdek-
lődés és a német tábor visszhangja igen jó volt.
Naponta más-más, a németség életét is bemuta-
tó feladatot kaptak a résztvevők: pl. tánctanulás, 
német daltanulás, ügyességi játékok, valamint a 
hagyományos ételek elkészítése: cigenudli sü-
tés, lángos és palacsintakészítés együtt. Talán 

a legizgalmasabb programnak az ebéd 
számított, hiszen közösen készítettük el, 
de pizzáztunk és dottóztunk is. Festet-
tünk Baradács Anett segítségével, és a 
cáki pincesoron töltöttünk el egy napot. 
A csapatverseny során petákokat lehe-
tett gyűjteni, ez még jobban motiválta 
a gyerekeket. 
A szülők nagyon örültek, hogy gyerekük 
a nyári szünidőt jó helyen, szép prog-
ramokkal töltötték el. Jövőre újra talál-
kozunk!
Anyagilag Kőszeg városa és a Kőszegi Német 
Önkormányzat is támogatta a tábort.  
                                        Kőszegfalvi Ágnes

         KNNÖ elnöke
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Díszpolgár
Brenner József nyugalmazott 
atya június 19-én tartotta pappá 
szentelésének 65. évfordulóján a 
vasmiséjét a szombathelyi szé-
kesegyházban.  Papi hivatása so-
rán kanonok, helynök, szentszéki 
bíró, nagyprépost feladatokkal 
szolgálta a híveket. Az elmúlt év 
augusztusától Kőszegen is rend-
szeresen tart miséket, segíti dr. 
Perger Gyula plébánost hivatá-
sának ellátásában. Ők ketten, 
közös összefogással évtizedek óta 
hirdetik az evangéliumot. A város 
plébánosa augusztusban szabad-
ságát töltötte, és erre az időszakra 
Rácz Ágostont, az idei évben fel-
szentelt, újmisés atyát kérte meg 
a plébániai teendők ellátására, 
azt a paptársát, akinek a papi út-
jára indítását az elmúlt tíz évben 
segítette. 
Az újmisés és vasmisés atya 
augusztus 20-án, a nemzet ün-

nepén együtt tartották az ünnepi 
szentmisét. Rácz Ágoston jelentette 
be a híveknek, hogy Brenner Jó-

zsef nyugalmazott nagyprépost az 
államalapítás ünnepén Vas Megye 
Díszpolgára elismerést kapta meg.

Az ünnepi gyű-
lést augusztus 
18-án tartotta 
a Vas Megyei 
Közgyűlés, ahol 
köszöntötték az 
ünnepeltet. A 
Brenner család 
három papot 
adott a híveknek. 
Olyan korban 
indultak Isten 
s z o l g á l a t á r a , 
amikor sokan 
nem merték vál-
lalni a hitüket 
az üldöztetések 
miatt. Családja 
1957-ben tragé-
diát szenvedett 
el, meggyilkolták 
testvérét, Jánost 
a papi hivatá-
sának gyakorlá-

sa közben. A rendszerváltás után 
boldoggá avatták Brenner János 
meggyilkolt plébánost. A testvére, a 
vasmisés Brenner József augusztus 
20-án Kőszegen, a Jézus Szíve-
templomban tartott ünnepi szent-
misén szólt az emberekhez.
„Szent István a magyar nép kul-
túráját segítette. Azt tanította: be-
csüljük meg azt, hogy magyarok 
vagyunk. Szent István az európai 
népekhez csatlakozott, megtar-
totta a magyar nemzetének a 
magyarságát. A mai életünkben 
is ez a lényeg, csatlakoztunk az 
európai nemzetekhez, de tartsuk 
meg a magyarságunkat. Ne gon-
doljuk azt, hogy valamivel is ki-
sebbek vagyunk másoknál, nem 
kell nekünk semmiért sem szé-
gyenkeznünk, megvan a kultú-
ránk, a nyelvünk, és őrizzük meg 
a magyarságunkat. Egyetlen egy, 
amiben hanyatlik Európa: az a 
kereszténység. Nekünk a keresz-
ténység a gyökerünk”.

KZ

A mi kis Csíksomlyónk
A Kőszegről induló horvát gyalogos 
zarándoklatok 30 éves jubileumát 
ünnepelte a kőszegi horvát közös-
ség augusztus 27-én, szombaton. A 
négynapos úthoz számos település-
ről csatlakoztak a hívők.
Az előzmények: 1984-ben kezdőd-
tek újra a Magyarországról szerve-
zett csoportok zarándoklatai. Akkor 
még ausztriai kiindulási ponttal. 
1992-től már Kőszegről indultak 
a mintegy 160 kilométeres útra. Az 
évtizedek során fennakadást csak a 
covid járvány jelentett. A csoportok 
és a gyalogos zarándokok száma is 
lecsökkent. 
A járvány után ebben az évben állt 
vissza az eredeti „rend”. Az időjárás 
kedvezett az augusztusi hétvégén, 
csak az utolsó napon – hat kilomé-
terre Máriacell előtt – eredt el az 
eső, de a szentmise után a körme-
netet is meg tudták tartani. Most 
már megint igénybe vehették a 
szívességi szállásokat, a zarándok-
csoport létszáma is visszaállt. Ez 
alkalommal megvalósult a közös 
étkezés szándéka is. Az első 40 ki-
lométer megtétele után együtt fo-
gyasztották el a segítőik által elké-

szített és kiszállított vacsorájukat. 
Nélkülözhetetlen, fontos feladatot 
látott el a Milos házaspár is. Ők a 
zarándokok kísérőautóit vezették, 
és várták minden este a megfáradt 
zarándokokat. A csoport legfiata-
labb tagja Balogh Marcell (7 éves), 
a legidősebb a 70. évében járó 
Stefanich Mátyás volt.
Ezúttal hatvanan tették meg az 
utat: szó szerint „hegyen-völgyön”. 
Szombaton – a búcsú napján – a 
buszokkal és az autókkal érkezők 
is csatlakoztak hozzájuk. Ilyenkor 

a Trianon után három országba 
(Ausztria, Szlovákia, Magyarország) 
szakadt egykori nyugat-magyaror-
szági horvátok együtt tisztelegnek 
Mária előtt. Ez a szokás 1923 óta 
él. Jövőre ünneplik a 100 éves jubi-
leumot. Már alakulnak a tervek… 

„Máriacell a mi kis Csíksomlyónk” 
– mondta Petkovits Sándor a cso-
port vezetője, a „kőszegi zarándok 
mozgalom” fáradhatatlan szervező-
je, aki ezzel együtt a 69. alkalom-
mal kísért csoportot. 

TáF.

Adományok
Július utolsó hetében a kőszegfalvi 
templom felújítására – a munká-
latok elkezdődtek – 505.000 Ft 
adomány befizetés történt, ame-
lyet ezúton is hálásan köszönünk. 

Augusztus hónapban ugyanerre a 
célra 805.000 Ft adomány érkezett 
be a plébániára Sulyok Józsefné te-
metési koszorúira szánt felajánlá-
sokat is beleszámítva.
Augusztus hónapban a Jézus Szíve-
templom javára 103.000 Ft ado-
mány befizetés történt meg. 
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Petra nővér új állomáshelye
Kakucs Adél Petra az Árpád-há-
zi Szent Margit Óvoda, Általános 
iskola, Gimnázium és Kollégium 
vezetője szeptember 1-jén átadta 
az intézmény vezetését Egyed Ber-
nadett Rita nővérnek. 22 év után 
azért volt szükség a változtatásra, 
mert július 29-én Petra nővért 
rendtársai a Domonkos Nővérek 
általános elöljárójává választották.  
A tanévnyitó  Veni Sancte szent-
miséken búcsúzott el a diákoktól 
és a szülőktől, majd elutazott Bu-
dakeszire, az új állomáshelyére. 
A gimnazistáktól való elköszönés 
egyik mondata így hangzott: „Nagy 
a szívem, belefértek”. Azokban a 

percekben az is nyilvánvaló volt, 
hogy ez kölcsönös, a diákok őt a 
szívükbe zárták. Nem akkor, hanem 
évekkel azelőtt.
Petra nővért augusztus 31-én dél-
előtt kérdeztük a változásokról.
– A domonkos nővérek legfőbb ve-
zető szerve, az általános káptalan 
három évente ülésezik – mondta 
Petra nővér. –  Minden második 
egyben választó káptalan is, ezen 

választják meg az általános elöl-
járót. A megbízás 6 évre szól. Egy 
alkalommal megújítható a tisztség, 
de a második megbízás után nem 
választható újra ugyanaz a sze-
mély. Deák Viktória Hedvig nővér 
a második hat évét fejezte be. A 
megbízásom megtiszteltetés, mert 
kifejezi a közösség bizalmát. A ren-
di szabályzatunk szerint az általá-
nos elöljáró legfontosabb feladata 
a közösség egységének biztosítása. 
Nekem mostantól elsősorban a 49 
fő nővértársamra kell odafigyelnem 
és a közös küldetésünk „teljesíté-
sére”. Mindannyiunkat a Jó Isten 
hívott meg ebbe a közösségbe, 

ugyanarra a kül-
detésre. Jelenleg 
négy házban 
élünk, Szombat-
helyen egy ki-
sebb, a budakeszi 
rendházunkban 
egy nagy, 22 fős 
k ö z ö s s é g b e n .  
Kőszegen és 
Hódmezővásár-
helyen közneve-
lési intézménye-
ket tartunk fent: 
a kőszegi többcé-
lú köznevelési in-
tézményhez közel 
hatszáz gyermek 
tartozik, Hódme-
zővásárhe lyen 
működik általá-
nos iskolánk és 

óvodánk, ott is közel ötszáz gyer-
mek nevelését, oktatását látjuk el.  
– Mi a Domonkos Rend küldeté-
se?
– A lelkek üdvössége, az igazság 
hirdetése. Ezért jött létre több mint 
800 évvel ezelőtt. Szent Domonkos 
Osma-i (Spanyolország) kanonok-
ként az eretnekséggel sújtott Fran-
ciaországon átutazva találkozott az 
emberek igazság utáni szomjúsá-

gával. Életmódot váltott: leszállt a 
lováról, megvált a kíséretétől, és 
gyalog járva a vidéket párbeszédet 
folytatott az eretnekekkel, vállalta 
az egyszerű emberek életmódját, 
és hirdette az igazságot. Társak 
szegődtek melléje, így alakult meg 
a Domonkos Rend. 
– Össze lehet egyeztetni az álta-
lános elöljáró, főnöknő és az in-
tézményvezetői feladatot?
– Nem. A választás után egyértel-
mű volt, hogy az intézményveze-
tői munkámat el kell engednem, 
ugyanakkor Hedvig nővértől át kell 
vennem az általános főnöknő fel-
adatkörét. Ez egy folyamat, nem is 
rövid. Holnaptól, szeptember 1-től 
Egyed Bernadett Rita nővér gim-
náziumi igazgatóhelyettes látja el 
az intézményvezetői feladatokat, 
ugyanakkor az általános iskola 
szakmai működéséért Weigl Mari-
etta igazgatóhelyettes felel.
– A következő időszakban Ön 
már nem lesz Kőszegen? 
– Szeptemberben nem, de azt kö-
vetően rendszeresen eljövök Kő-
szegre. Az építkezéssel járó felada-
tokat nem tudom átadni, továbbra 
is szeretném nyomon követni az itt 
zajló munkálatokat. Ugyanakkor 
fenntartóként az intézmény tör-
vényes működéséért is felelek. To-
vábbra is élő kapcsolatot szeretnék 
fenntartani az intézmény dolgozói-
val és diákjaival. A szívemhez nőtt 
az intézmény, a kollégák, de legin-
kább a gyermekek. Az itt eltöltött 
22 év hosszú idő. 
– Hogyan emlékszik az indulás-
ra?
– 2000. szeptember 1-jétől vannak 
jelen a nővérek a kőszegi intézmény 
életében. Akkor az iskola már 6 éve 
működött. A négyfős szerzetes nő-
véri csapat csatlakozott a meglévő 
tantestülethez, és lelkesen kapcso-
lódott bele a nevelő-oktató mun-
kába. Akkor az iskola még nem volt 
teljesen kiépülve, volt lehetőségem 
új kollégákat kiválasztani a csapat-
ba. Ez volt a legnagyobb kihívás. Az 

induló és most meglévő tantestü-
letben is megvan az elköteleződés 
az intézmény iránt, és – a szakmai 
erősségük mellett – ez a legfonto-
sabb.  Most is azt gondolom: fiata-
los, lendületes, reményteli indulás 
volt, azzal együtt, hogy tudtuk, nem 
vagyunk könnyű helyzetben.
– Nehéz helyzetben voltak?
– Ennyi idő távlatában már ezt 
is kimondhatjuk. Személy szerint 
nekem sosem volt szempont az, 
hogy valami könnyű vagy nehéz. 
Ezt igyekeztem a gyermekeknek 
is átadni. Az ember életét nagyban 
meghatározza a saját hozzáállása 
a feladatokhoz, a körülményekhez. 
Ha nehéz a feladat, akkor azt a ne-
hézségekkel vállalva végezzük el. 
– Mit tart a 22 év legnagyobb 
eredményének?
– A gyermekeket. Ez így a külső 
személőnek nem kézzel fogható. 
Kívülről azt látja: épül, szépül, fej-
lődik az intézmény. Azt is láthatja 
a külső szemlélő, hogy az általá-
nos iskola folyamatosan bővült, 
többcélú intézménnyé nőtte ki 
magát. Kézzel fogható eredmény 
egy országos rangsor a gimnázi-
umnál, vagy az évenkénti kom-
petenciamérés eredményei. De a 
legszívmelengetőbb a mindenkori 
gyermekekre nézni. A diákjaink-
kal jó együtt lenni, és nemcsak a 
tanórákon. Egy-egy kirándulás, 
múzeum- vagy színházlátogatás 
alkalmával sok pozitív visszajel-
zést kapunk velük kapcsolato-
san. De külső visszajelzés nélkül 
is jó – ajándék – tanúja lenni 
külső és belső növekedésüknek, 
személyiségük formálódásának. 
Nagy élmény látni volt diákjainkat 
szülőkként, most már ők hozzák 
óvodába, iskolába a saját gyerme-
keiket. Ha látom azt, hogy a diák-
jaink élete szépen alakult, tovább 
tanultak, családot alapítottak, 
megtalálták a saját útjukat, azt 
érzem, érdemes volt értük dolgoz-
ni és imádkozni. 
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Dr. Markovics Tibor – a természetvédő kitüntetése 
A Kőszegi-hegység kérdései: kerékpározás, fakivágás a tűzifa okán 

Dr. Markovics Tibor az Őrségi Nem-
zeti Park Igazgatóság vezetője a 
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
kitüntetést kapta meg Novák Ka-
talin államfőtől, melyet augusz-
tus 18-án vett át Dr. Nagy István 
agrárminisztertől a Vigadó épüle-
tében. A Lovagkereszt kitüntetés 
után egy újabb elismerést kapott 
a Kőszegen élő természetvédő, 
aki 25 éve a Soproni Egyetemen 
óradóként oktat, jelenleg termé-
szetvédelmi mérnök hallgatókat. 
Augusztus 31-én a Bechtold István 
Természetvédelmi Látogatóköz-
pontban tettük fel a kérdéseket Dr. 
Markovics Tibor igazgatónak.
– Milyen érzés egy értékes kitün-
tetés átvétele?
– Megtisztelő. Még nem megyek 
nyugdíjba, de a pályám vége felé 
tartok, azt jelzi a minisztérium részé-
ről, hogy megbecsülik a munkámat.
– Augusztus 20-án, a Kőszegen 
tartott ünnepen Básthy Béla pol-
gármester a gratuláció részeként 
÷a kőszegi hegység kiemelkedő 
gazdája” elnevezést használta. 
Való igaz, Kőszeg természeti ér-
tékei közel állnak hozzád.
– Kétéves koromban jött a családom 
Kőszegre, tősgyökeresnek érzem 
magam. Nem változtattam mun-
kahelyet 34 éve, de az elnevezés, 
a székhely többször is módosult. A 
jelenlegi, az Őrségi Nemzeti Park 
ebben az évben ünnepelte fennál-
lásának 20. évfordulóját. A gyer-
mekorom is erősen köt Kőszeghez, 
ötödikes koromban Bechtold Pista 
bácsival jártuk be a környéket. A 
természet iránti indíttatás már ak-
kor megérintett. Több évig voltam a 
kőszegi tájvédelmi körzet vezetője. 
Mostanában már munkavégzési ok-
ból kevesebbet vagyok a hegyekben.
– Mit tartasz a Kőszegi-hegység 
legfontosabb értékének?
– Háromezer hektár az erdő területe, 
ennek jelentős része természetközeli 
állapotú. Védetté nyilvánítottuk az 
Alsórét egy jelentős részét is, amely a 
Gyöngyös-patak magyarországi sza-
kaszának legértékesebb része. Van-
nak az erdőben, réten értékes, ritka 
fajok, amely a lakosságnak, a hoz-
zánk látogatónak vonzerőt jelent. Jó 

adottsággal rendelkezik a hegység, 
adódik abból is, hogy az Alpok lábá-
nál vagyunk, az ország leghűvösebb, 
legcsapadékosabb vidéke. Idén a 
Nyugat-Dunántúl kivételével a töb-
bi táj szenvedett a szárazság miatt. 
Bechtold Pista bácsi idejétől tudom 
keltezni, hogy a kőszegiek szeretik a 
hegyet, aggódnak érte, kívánságuk, 
hogy minél jobb állapotban legyen. 
Ezért is sikeresek a látogatóközpont 
programjai, amit a kollégák szervez-
nek. A Madarak és Fák Napja évszá-
zados múltra tekint vissza. 
– Mit tartasz a tájegység legne-
hezebben kezelhető problémájá-
nak? 
– Az erdő a legnagyobb terület, 
országosan a védetté nyilvánítások 
az 1970-es években kezdődtek. Van 
néhány erdő, amelynek kezelését 
egy-egy nemzeti park igazgatóság 
látja el. De alapvetően az erdők 
gondozása az erdőgazdaságok ha-
tásköre. Azt gondolom, ahol védett 
terület van, azok legyenek a nemze-
ti parkok kezelésében. Az a feszült-
ség, amely évtizedek óta fennáll az 
erdész társadalmon belül, annak 
köszönhető, hogy az állam kétféle 
elvárást jelenít meg. Az erdőgaz-
daságoknál a gazdasági elvárás a 
mérvadó, a nemzeti parkok a ter-
mészeti értékek védelméért felelő-
sek. A két szervezet évtizedek óta 
áll kisebb-nagyobb konfliktusban. 
Az erdőgazdaság a Kőszegi-hegy-
séget az előírásoknak megfelelően, 
szakszerűen kezeli, az Őrségben 
azonban volna mit javítani.
– A kerékpárosok száma egyre 
több a hegyekben, az aszfalton 
és az ösvényeken is. Lehet-e 
egyeztetni a természetvédelmet 
és a kerékpáros sportot?
– Ha kerékpározásra nem a kijelölt 
utakat használják, hanem a turista 
ösvényeket, az jelent problémát. 
A tájvédelmi körzetben is ki lehet 
jelölni kerékpározásra alkalmas út-
vonalakat, de azok nem veszélyez-
tethetik sem a  gyalogos turistákat, 
sem a természeti értékeket. Komoly 
feszültséget okoznak a downhill 
kerékpárosok, akik mind a mai na-
pig engedély nélkül több kerékpár 
pályát építettek ki a hegyen, sem 

az erdő tulajdonosaival, sem az 
érintett hatóságokkal nem egyez-
tettek. Magánerdőben is ott vannak 
a biciklis pályák nyomai. Ez így van 
a mai napig. Évekig bújócskáztak, 
aztán döntöttünk, és megfogtuk 
őket, eljárás indult ellenük. Keres-
tük a megoldást, a munkatársaim-
mal egyeztettek a downhillesek a 
pályákról, de azokat nem engedé-
lyeztették. A közelmúltban is tetten 
érték őket, eljárás folyik ellenük. Azt 
gondolom, hogy az ő igényüket is 
valamilyen szinten ki lehet elégíte-
ni. Kis csapatról van szó, de a fák 
között, meredek domboldalokon, 
dobbantókkal kiépített pálya fenn-
tartása munka- és emberigényes, 
közutakat kereszteznek, bicikliznek 
nagy sebességgel az országos kék-
túra útvonalakon is, ahol turisták is 
gyalogolnak. Ez balesetveszélyes. 
Ha lesz egyszer engedélyezett útvo-
naluk, akkor ott ők lesznek a felelő-
sek a történtekért, az esetleges bal-
esetekért. Tudomásom szerint már 
eddig is több esetben kellett mentőt 
hívni hozzájuk. Az is nyilvánvaló, 
hogy egy védelem alatt álló terüle-
ten figyelni kell a természetre. Ezzel 
együtt az ilyen terepi sportoknak is 
lehet helyet biztosítani, engedéllyel. 
Hivatkoznak ők Sopronra, Auszt-
riára, de ott nem védett területen 
építették ki a pályát, a szomszédok-
nál erre a célra a magánterületek 
erdőiben, a sípályákat használják 
nyáron biciklizésre. A természet-
védelem nem zárkózik el downhill 
pálya építésétől, de egyeztetni kell 
a többi, érintett hatósággal is.

– Az energiaárak növekedé-
se érinti a tűzifát, esetleg a fák 
többlet kivágását. Van emiatt ag-
godalmad?
– A kormányrendelet megjelené-
sekor több bizonytalanság is volt 
bennünk. Aggódtunk is, ez nem is 
kérdés. A miniszteri rendelet a fel-
merülő kérdéseket helyre tette. Ezen 
túl a Szombathelyi Erdészeti Zrt. ve-
zérigazgatója felhívott és biztosított 
arról, ha a korábbi fakitermelési ter-
vektől bármilyen eltérés lenne, akkor 
arról előzetesen egyeztetnek velünk. 
Ha ez így lesz, akkor nincs mitől 
tartani. Hogy az ország vezetése há-
borús helyzetben biztosítani akarja 
azt, hogy senki ne maradjon fűtés 
nélkül, ez teljesen érthető. Azt gon-
dolom: elő lehet teremteni a szük-
séges mennyiségű tűzifát, anélkül, 
hogy a természeti értékek hátrányt 
szenvednének. Azt, hogy mennyi 
kell, még senki nem tudja. Ahogy 
hallom a híreket, lesz elég gáz, és 
ezért nem kell jelentősen nagyobb 
mennyiségű  tűzifa. A többlet igényt 
úgy is meg lehet oldani, hogy a nem 
védett területekről kell többet kiter-
melni. Vannak olyan erdők, amelyek 
szerényebb természeti értéket képvi-
selnek. Másrészt az erdőgazdálkodás 
tízéves tervek előírásai szerint zajlik. 
Erdőtervek, ütemtervek készülnek, 
de annak a végrehajtásában a gaz-
dálkodónak szabad keze van, hogy 
milyen ütemterv szerint dolgoznak. 
Remélem, hogy a háború hamaro-
san véget ér és életünk ismét a meg-
szokott kerékvágásba kerül.
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Gráf Zsuzsanna – Angelica Leánykar 
÷Tisztelettel értesítjük, hogy Orbán 
Viktor miniszterelnök előterjesz-
tésére állami ünnepünk, augusz-
tus 20. alkalmából Novák Kata-
lin köztársasági elnökasszony 
állami kitüntetést adományozott 
Önnek.”
Augusztus 5-én ezt a levelet kapta 
Gráf Zsuzsanna, aki – szavai szerint 
– pontosan emlékszik minden ko-
rábbi kitüntetésére, azokra a per-
cekre, amikor örömében egy kicsit 
magasra ugrott.
Augusztus 19-én a Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztje kitüntetést 
vehette át Csák János kulturális és 
innovációs minisztertől, illetve dr. 
Vitályos Eszter és dr. Hoppál Péter 
államtitkároktól a Vigadó épületé-
ben, Budapesten.
Az indoklás tartalmazza: ÷A Ko-
dály-módszer és a magyar kor-
társ zene képviseletét szolgáló, 
kivételesen magas színvonalú 
és elkötelezett hivatástudattal 
végzett, több évtizedes zenepe-
dagógusi és karnagyi munkája 
elismeréseként.” 
Augusztus 24-én olvashattam eze-
ket a sorokat a Strucc Étteremben, 
amikor Kőszeg Város Díszpolgára, 
Gráf Zsuzsannának tettem fel a 
kérdéseket. Az Angelica Leánykar 
karnagyának tevékenysége sok-
rétű. Tanít a Zeneakadémián, a 
Magyar Kodály Társaság elnökségi 
tagja, rendszeresen zsűritag kórus-
versenyeken. A Kodály-módszer 
nagyköveteként járja a világot, 
tíz alkalommal volt Argentínában, 
kilencszer Japánban, kurzusokat, 
előadásokat tartott Európa több 
országában. 
– Mennyiben más a ÷Tisztikereszt” 
kitüntetés, mint azok az elisme-
rések, amelyekből már többet is 
átvett?
– Minden kitüntetés hatalmas 
öröm, igazolás arra: jó úton járok. A 
„Tisztikereszt” magas rangú állami 
kitüntetés, amit a művészeti, peda-
gógiai tevékenységemért kaptam. 
Számomra a legfontosabb, hogy a 
művészetet, kultúrát közvetítsem, 
amely jelen van az életem minden 
percében, minden mozzanatában. 
Fontos számomra, hogy a jövőbeni 
hangversenyek közönségét értővé, 
érzővé neveljük.

Kőszegről 15 évesen indultam el 
a Zeneakadémiára, azóta nincs 
megállás, eleinte a tanulmányok, 
később, a valóságban mostanáig a 
szakmai kihívások kötik le az idő-
met. Manapság, amikor a Kodály 
eszmék, módszer oktatása leszálló 
ágban van, rengeteg a teendőnk 
azért, hogy a tanárok továbbkép-
zésén, a találkozókon keresztül 
visszahozzuk az iskolákba mindazt, 
amit Kodály elképzelt: „Legyen a 
zene mindenkié”.
A kultúrát tovább kell vinni, ebben 
veszek részt, az ország vezetése 
erre fordít nagy hangsúlyt, ezért 
kaphattam meg a Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje kitüntetést. Az 
egyéni boldogságomat emelte, 
hogy az átvételkor az édesanyám 
ott volt a közelemben. 

– A Kőszegen élő édesanyja min-
dig ott volt a kitüntetései átadá-
sakor.
– Nagyon jó érzés volt, hogy édes-
anyám ismét ott lehetett a feleme-
lő ünnepen, a díjátadáson. Eddig, 
számszerűen kilenc megtisztelő 
díjam átvételekor velem volt. Nagy 
öröm ez nekem. Izgalmas volt az 
augusztus 19-i nap is. A kórusom, 
az Angelica Leánykar délelőtt meg-
érkezett Kőszegre a hagyományos 
zenei táborába. A díjátadást követő 
fogadás után hajtottunk Kőszegre, 
mert estére már próbát terveztem. 
Amikor beléptem a terembe, azt 
sosem felejtem el, fogadtak ének-
kel, szeretettel, virággal, tisztelet-
tel. Másnap, augusztus 20-án este 

Kodály szinte összes kórusművét 
elénekeltük, a kortárs magyar ze-
neszerzők műveket komponáltak 
az Angelica Leánykar számára.
– Mi lesz a következő nagyobb 
fellépés?
– Október 1–5. között megtisztelő 
meghívásnak teszünk eleget, ami-
kor a Vatikáni Nagykövetség nem-
zeti fogadásán egy önálló koncertet 
adunk Rómában prominens egy-
házi személyek tiszteletére. Tartunk 
templomokban önálló egyházzenei 
hangversenyt. December 20-án 
hangversenyt adunk a Zeneakadé-
mia nagytermében A Béke Kará-
csonya címen. Örülnék, ha Kőszeg-
ről is többen eljönnének.
– Ez egy felhívás a kőszegiek szá-
mára. Ön a leánykarral Kőszegen 
elindította a Kodály Ünnepet.
– Az elsőt 2017-ben álmodtam 
meg. Nagy izgalommal szervez-
tem az ünnepet, híres kórusokat, 
hangszeres szólistákat hívtam meg. 
Velünk volt Vásáry Tamás karnagy-
zongaművész. Megtisztelő volt, 
hogy eljött Kodály Zoltánné asz-
szony. A másodikon módszertani 
bemutatók, előadások voltak, meg-
hívtam a Csillagszemű Néptánc-
együttest és a Marosszéki Kodály 
Zoltán gyermekkart. A harmadikat 
2022. március 4-én Kodály Zoltán 
halálának évfordulóján tartottuk. 
Meghívtam a Zeneakadémia rend-
kívüli tehetségeit. A Jézus Szíve-
templomban az ünnepi szentmi-
sén énekelt Kodály műveiből az 
Angelica Leánykar.
– Nem véletlen, hogy a Kodály 
Ünnepet Kőszegen, az Ön szülő-
városában szervezte meg. Akkor 
is sokat tett a városért.
– Én kőszeginek születtem. Szüle-
im pedagógiával, zenével foglal-
koztak, tőlük kaptam az indíttatá-
somat, a zene légkörében éltünk 
a nővéremmel. Szüleim segítettek, 
példát mutattak. Vittek bennünket 
zeneórákra Szombathelyre, amikor 
mindketten Budapestre kerültünk 
támogattak szeretettel. Az otthon 
örömét nem lehet elfelejteni. A 
Magyar Örökség Díjat 2008-ban 
kaptam, a díj átvétele előtti napon 
tért örök nyugalomra az édesapám. 
Évtizedek óta Budapesten élek, de 
szárnyalok haza, amikor csak tu-
dok. Szeretettel és szívből teszek a 
városért és a kőszegi emberekért.

Kámán Z

a kőszegi lakásunk ablaka alatt 50 
lány gyertyával a kezükben adott 
nekünk egy csodálatos szerenádot. 
Mendelssohn művét énekelték, 
visszhangzik a fülemben még most 
is a dal: „Emeld fel tekintetedet az 
ég felé, oda, ahonnan a segítség 
jön”. Ezek a pillanatok azok, ame-
lyért érdemes …
– És 33. éve szárnyalnak együtt.
– Bizony szó szerint így van. A bu-
dapesti Városmajori Gimnáziumban 
33 éve kaptam lehetőséget arra, 
hogy zenei tagozatot hozzak létre. 
Fantasztikus fiatalokat nevelhetek 
magas szintű zenére, értékre és 
kultúrára. Közülük sok százan ze-
nei pályán maradtak, lettek híres 
operaénekesek, zenetudósok, ze-
neszerzők, tanárok, karnagyok. Az 
iskolában hoztam létre az Angelica 

Leánykart. Legnagyobb örömöm 
karnagyként vezetni, tanítani, és 
felkészülni velük a koncertekre. 
Nyolc nemzetközi versenyen hir-
dették ki a Leánykart győztes-
nek, több különdíjat hazahoztunk. 
Rendkívül értékes az Athéni Kó-
rusolimpián az Olimpiai bajnok cím 
megszerzése. Ezideig megjelent az 
Angelica Leánykar kilenc önálló 
CD lemeze. Rendszeresen tartunk 
hangversenyt a Zeneakadémián, a 
Vigadóban, a Művészetek Palotá-
jában, a Szent István Bazilikában, 
a Mátyás templomban. Sikereket 
értünk el Argentínában, Japánban, 
Kínában, Kazahsztánban, Georgi-
ában, Európa számos országában 
tartott hangversenyeken. Bartók, 

A fotó augusztus 20-án készült a Jézus Szíve-templomban tartott ün-
nepségen. Az Angelica Leánykar énekeseivel a karnagy, Gráf Zsu-
zsanna (középen). Balról: Vass Noémi, Kussinszky Hanna, Márton 
Piroska, Vlody Myrto



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV.ÉVFOLYAM, 9 . S ZÁM   2022 . SZEPTEMBER  12 . 

28

Programajánló
Szeptember 17.  AUTÓMENTES Nap
Szeptember 17-18. KŐSZEG REJTETT KINCSEI
 Kulturális Örökség Napjai programsorozat 

Helyszínek: Jursics vár, EGYMI, Patikamúzeum, 
Evangélikus templom, Sgraffitós ház, Festetics 
palota, Zwinger, Szent Jakab-templom, Refor-
mátus templom, Zsinagóga, Árvaház...  

 Részletek: www.koszeg.hu
Szeptember 18.  14. METRINWEST CITYCROSS KŐSZEG
Szeptember 18-19.  Zwinger 8. Nemzetközi KRAFT Konferencia
Szeptember 22-25.  Kőszegi Szüret Nemzetközi Fúvószenekari 

Találkozó
Szeptember 30.  17.00 Jurisics vár lovagterem - Ajándékműsor 

szépkorú kőszegi polgároknak a Zene és az 
Idősek Világnapján

Október 1.  19.00 lovagterem Kőszegi Vonósok Zene 
Világnapi koncertje

Október 2.  10.00  Kisvakond a nagyvárosban – gye-
rekműsor

Október 4.  16.00 Állatok világnapja a Chernel-kertben 
emlékfa ültetéssel, majd madárbemutatóval, 
madárodú barkácsolással

Október 6.  18.00  Aradi Vértanúk Napja – megemlékezés 
Október 8.  9.00-12.00 Jurisics vár kenyérsütés  

workshop

Natúrparki programok
SZEPTEMBER 17. – szombat – Tisztogatási munkálatok a Szabóhe-

gyen Szabóhegyért Közösen Egyesület / Kőszeg szervezésében; Hely-
szín: Szabó-hegy; További információ: www.szabohegyertkozosen.hu, 
Mobil: +36 30/232-2315

SZEPTEMBER 17.– szombat – SZÍNEK AZ ERDŐN vezetett túra az 
Írottkő Natúrparkban

 Útvonal: Jurisics vár - Andalgó - Rőtfalva (Rattersdorf) - Keresztkúti 
Pihenő - Hámortó - Madárdal-tó (Vogelsangteich) - Hámortó - Hét-
forrás – Kőszeg; Táv: 24 km Időtartam: 8 óra; Találkozó: 9.00, Jurisics 
vár (Kőszeg, Rajnis u. 9.); Túravezető: Láng Zoltán (70/403-3219)

SZEPTEMBER 17. – szombat – Lukácsházi-Gyöngyösfalui Szüreti fel-
vonulás

 Helyszín: Lukácsháza; További információ: Kocsis Beatrix +36 
20/414-5619, Vannesson Dóra +36 20/669-2417 

SZEPTEMBER 24. – szombat – ŐSZI TÚRA a Kőszegi-hegységben ve-
zetett túra az Írottkő Natúrparkban

 Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson 8.06-kor Kőszeg felé indu-
ló vonatnál, vagy Kőszeg vasútállomáson 8.30 órakor; Útvonal: Kőszeg 
vasútállomás - Kincs-pihenő – Hét-forrás – Keresztkút – Tábor-hegy 
- Zeiger-nyereg – Óház-tető – Kincs-pihenő – Kőszeg; Táv: 23 km; 
Szint: 630 m; Túravezető: Süle Antal, Tel: 06/20/288-3288

SZEPTEMBER 24. – szombat – alpannonia®hard – Kőszeg panorá-
makör – vezetett túra az Írottkő Natúrparkban

 Útvonal: Kőszeg, Fő tér 2.,Tourinform - Szőlőskert u. - Kincs-villa 
- Kálvária - Trianoni kereszt - Szulejmán-kilátó - Poncichter-szőlők 
- Óház-kilátó - Vöröskereszt - Pogányok felső útja - Kövecses-dűlő - 
Csőszház utca - Fő tér; Emelkedő: 490 m; Táv: 17 km;

 Időtartam: 7 óra; Túravezető: Hegyvári Ferenc (30/396-8050);
  Találkozó: 9.00 óra, Kőszeg, Fő tér 2. Tourinform iroda előtt

A Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár hírei
RENDEZVÉNYEK
Szeptember 27-én, kedden 9.00-17.00 óráig a Petőfi 200 múze-
umbusz látogatható a kőszegi virágpiacon. Az utazó tárlatot a Petőfi 
Irodalmi Múzeum készítette a Petőfi-emlékév alkalmából. Megtekintése 
ingyenes!
Szeptember 28-án, szerdán 10.00 órakor újra Baba-mama játszó-
ház várja a legkisebbeket a gyermekrészlegben.
Október 4-én (kedden) kerül megrendezésre a XXXIX. Vas Megyei 
Levéltári Nap Szombathelyen. A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei 
Levéltára által szervezett konferencián Söptei Imre előadása hangzik el 
Baumgartner Lajos (1860–1929) kőszegi fogműves és nemzetközi szél-
hámos viselt ügyeiről.
Az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK kőszegi rendezvényei október 4-9.
Október 4-én könyvtárunk szolgál a XXVIII. Vas Megyei Könyvtári 
Nap helyszínéül. A szakmai program miatt ezen a napon a könyvtár 
ZÁRVA tart, délutáni rendezvényünkre viszont szeretettel várjuk az ér-
deklődőket 2. emeleti rendezvénytermünkbe! A 17.00 órakor kezdődő 
Író-olvasó találkozó vendége Karády Anna lesz, akinek beszélgetőtársa 
Czagány Tünde. 
5-én, szerdán 16.00 órakor ugyanitt tart előadást Söptei Imre 
főlevéltáros Kőszegi könyvtárak és olvasók a XIX. században címmel.
Az október 5-6-7-ei délelőttökön a Népmese napja alkalmából óvo-
dás csoportoknak hagyományos mesemondással egybekötött kézműves 
foglalkozásokat tartunk előre egyeztetett időpontokban.
8-án, szombaton a könyvtár zárva lesz, 9-én, könyves vasárnap rend-
kívüli nyitvatartási időben, 14-18 óráig várjuk a látogatókat! 
15.00 órakor újabb történelmi regényírókkal találkozhat az érdeklő-
dő közönség a könyvtár rendezvénytermében. Meghívott író-vendégeink 
Cselenyák Imre, Gál Vilmos, Schmöltz Margit és Trux Béla. 
          
További részletekért kövessék figyelemmel az aktuális plakátokat, 
intézményünk honlapjait és Facebook oldalát!

Zöldművészet-zöldhumor
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
2022. szeptember 24-én szom-
baton tartja a Puregreen projekt 
„Zöldművészet-zöldhumor” című 
rendezvényét Kőszegen a Bechtold 
István Természetvédelmi Látoga-
tóközpontban 10.00-14.30 óráig. 
A projekt célja a környezettudatos 
gondolkodás és cselekvés népsze-
rűsítése, Zöldművészet-Zöldhumor 
pályázatot írtak ki „Alkoss és hass, 
de ne gyarapítsd!” alcímmel. A pá-
lyázatban olyan művészeket, alko-
tókat kerestek, akik műveikkel be-
mutatják, hogyan észleli a művész 
az emberi és természeti környezetet 
elárasztó hulladék problémáját, al-
kotásaival ezt meg tudja jeleníteni.
Összesen 66 alkotótól érkezett be 
pályázat, 31 az irodalmi, 3 a zenei 
és 32 a tárgyalkotó művészeti ka-

tegóriában. A pályaműveket szán-
dékosan nem rangsoroljuk, mert az 
inspiráció, a téma szabad bemuta-
tása volt a cél. Minden pályázó kap 
elismerést. Az alkotásokat elkezd-
ték feltölteni a projekt blogjára: 
tisztazold.naturpark.hu.  
A rendezvény alkalmával az iro-
dalmi műveket művészek olvas-
sák fel. A rendezvényen dr. Lelkes 
Orsolya: Fenntartható hedonizmus 
című könyve kapcsán vendégünk 
lesz az írónő. A képzőművészeti 
alkotásokat Lékán (Lockenhaus) 
bemutatja osztrák partnerünk, a 
Geschriebenstein Naturpark.
A megnyitó után kerekasz-
tal beszélgetéssel zárul a nap a 
„Zöldművészet-Zöldhumor” pályá-
zat alkotóival. A programot a na-
túrpark hulladékmentesen rendezi. 
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Kőszegi Szüret 2022.
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó

SZEPTEMBER 22. csütörtök
18.00 Jurisics vár – Őszi idő – Stefan Blaguss és J. Rene Radosits kiál-

lításának megnyitója
19.00  Város Bora Választás (zártkörű rendezvény) 

SZEPTEMBER 23. péntek
17.00  rendezvénysátor (Károly Róbert tér) – Kőszeg Város Ifjúsági 

Fúvószenekara 
17.30  rendezvénysátor – hivatalos megnyitó, az első hordó bor csapra 

verése, Város Bora eredményhirdetése
 Közreműködnek a Kőszegi Tornyosok 
18.00  rendezvénysátor – ISIS Big Band
20.00  Fő tér - Fúvós Szerenád, Kőszeg Város Koncertfúvószenekara 
21.30  rendezvénysátor – P. Mobil koncert

SZEPTEMBER 24. szombat
10.00  Fő tér – Vendégzenekarok zenés fogadása 
12.00  éttermek – Jó ebédhez szól a ... fúvószene
14.00  a város utcáin – Szüreti Karnevál  
16.00  Fő tér,  Jurisics tér – Fúvós térzenék
 rendezvénysátor – táncbemutatók: Kőszegi Mazsorettek, Galaxy 

RRC, West Side TSE
17.30  rendezvénysátor – Fúvós-show  
18.00  Fő tér (csak jó idő esetén) – FuzzBox és Artrakció
21.00  rendezvénysátor – Szüreti Bál - Fáraó

SZEPTEMBER 25. vasárnap 
11.00 Jurisics tér  Mogyorósbánya Fúvószenekara térzenéje
13.00-19.00 Fő tér – SzívHang Jótékonysági Zenei rendezvény
14.00  rendezvénysátor – gyermekműsor  
15.00  rendezvénysátor – Nagy Táncválasztó: Hajnalcsillag Néptánc-

együttes, Dance Jam, Anette Balett, Westside TSE, Galaxy RCC, 
Kőszegi Mazsorettek, Argentin tangó

17.30  rendezvénysátor – ATARU Taiko
19.30  rendezvénysátor – Zaporozsec koncert

A rendezvény ideje alatt a Károly Róbert téren Vidámpark, ételkülönleges-
ségek, bor és pálinka stand várja a kedves látogatókat! A Fő téren és a 
Jurisics téren kézműves kirakodóvásár! A rendezvény a Nemzeti Kulturális 
Alap Közművelődési Kollégiuma támogatásával valósul meg! 
A rendezvény Kőszeg Város Önkormányzata Minden tudás: TOP-7.1.1-16-
H-ESZA-2021-02228 projekt támogatásával valósul meg.

A Nyugat-Dunántúl Kiemelt Rendezvénye!
Jó minősítésű Gasztronómiai Fesztivál!

IV. Nagy Táncválasztó
Harmadik alkalommal rendezik meg Kőszegen a Nagy Táncválasztó or-
szágos rendezvényt. A „Válaszd a táncot! Válassz egy táncot!” szlogen-
nel meghirdetett program célja, hogy az ingyenes  táncórákkal elérhetővé 
tegye gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt és senior korosztályok számára a 
választás lehetőségét. A táncműfajok megismertetésén túl, fontos a tánc 
és mozgás széles körben történő népszerűsítése, hogy minél többen a 
táncban találhassák meg az egészséges életmódhoz, a tudatos mozgás-
hoz és a közösségi élményhez vezető utat. A táncórákon történő részvétel 
regisztrációhoz kötött.
– Szeptember 25-én várunk mindenkit a Balog iskolába. Célunk, hogy 
rendezvényünkkel minden korosztály számára elérhetővé tegyük a külön-
féle táncstílusok megismerését, kipróbálását és ezzel megadjuk a választás 
lehetőségét ahhoz, hogy a későbbiekben minél többen a táncot válasszák a 
szabadidő örömteli eltöltéséhez. Mindegy, hogy hány éves vagy, gyerek, ju-
nior, ifjúsági, felnőtt, senior, tarts velünk és a „Nagy Táncválasztón” próbáld 
ki a korosztályodnak megfelelően táncstílusokat! – tájékoztatta az érdek-
lődőket a rendezvény helyi szervezője, Földesiné Németh Csilla. Bővebb 
információ: https://www.facebook.com/Dance-Jam-339731279406630. 
További kérdések, E-mail: foldesinecsilla@gmail.com 

Fotópályázat 
Chernel István emlékére az Írottkő Natúrparkért Egyesület fotópályázatot 
hirdet általános és középiskolás tanulók számára. Kategóriák: Madarak 
– Fák – Chernel emlékek. Saját készítésű digitális képpel lehet nevezni. 
A fotókat elektronikus formában a chernelfotopalyazat@gmail.com címre 
küldjék. Határidő: 2022. október 31. Kategóriánként és korosztályonként 
a legjobb három díjazásban részesül. 
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 Boksz: Alpokalja Küzdősport Alapítvány
Előző számunkban a Fitt-Boksz ÖE nyári versenyeiről számoltunk be. Ese-
ménydúsan telt a nyár a másik kőszegi ökölvívó csapatnál, az Alpokalja 
Küzdősport Alapít-
ványnál is.
Még júniusban 
Horváth Dzsenifer 
Erdélyben, Gyergyó-
szentmiklóson (jú-
nius 25.), a magyar 
válogatott tagjaként 
lépett szorítóba. Az 
első Gyergyó Open 
mezőnye 12 nemzet 
218 ökölvívóját vo-
nultatta fel. A kőszegi versenyző a döntőt a második menetben lezárta, s a 
dobogó legfelső fokára állhatott. Ugyanekkor Sallay Tamás Eisenstadtban 
bécsi ellenfelével nézett farkasszemet. A mérkőzést végig irányítva győ-
zött. A csapat többi versenyzője a Speciális Nyári Olimpián (a szellemi 
fogyatékosok olimpiája) segédkezett a rendezvény lebonyolításában.
Július elején (július 9-10.) Prostevojban (Csehország) négyen képvisel-
ték a klubot. A nemzetközi mezőnyben hét ország képviseltette magát. 
Horváth Dzsenifer (serdülő 42 kg) első ellenfelét az első menetben bú-
csúztatta, s a döntőben hazai öklözőt győzött le szoros mérkőzésen, osztott 
pontozással. Hauer Dávid (serdülő 52 kg) verekedő stílusú ellenfél ellen 
okos boksszal nyert egyhangú pontozással. A döntőben ellenfele megbe-
tegedése miatt mérkőzés nélkül győzött, s nyerte meg a súlycsoportját. 
Sallay Tamás középsúlyban mindkét mérkőzésén az első menetben véget 
vetett a küzdelemnek cseh ellenfelei ellen, s lett tornagyőztes, Pap Erik 
(elit 80 kg) jól kezdett, de szlovák ellenfele felülkerekedett.
Az I. Üllő Vezér Kupán Horváth Dzsenifer mindhárom menetben felül-
múlta ellenfelét, s lett aranyérmes. Hauer Dávid ezüstérmes lett. Nagyon 
kiélezett küzdelemben a pontozók tatabányai ellenfelét látták jobbnak.

Nádasdy József érmei
Sportágat váltott Nádasdy József 
(Pipa), aki korábban a Szerv-
átültetettek és Művesekezeltek 
világversenyein úszásban gyűj-
tötte az érmeket. 17 érme közül 
2 arany, 7 ezüst és 8 bronz. A 
versenyszerű úszással felhagyott. 
Az idén Oxfordban (Anglia) ren-
dezett Európa Bajnokságon, a 

más országokban rendkívül népszerű, bowlingban és petanque-ban ver-
senyzett. Bowlingban a dobogó mindhárom fokát kipróbálhatta: egyéniben 
ezüst, férfi párosban (Kóródi Istvánnal párban) arany vegyes (mix) páros-
ban (Lukács Edittel) bronzérmet ért el. A számára is újdonság petanqueban 
német, olasz és magyar ellenfelet legyőzve jutott az elődöntőbe. A finálé 
nem jött össze, de a kisdöntőt megnyerve ebben a sportágban is érmet, 
bronzérmet szerzett. Férfi párosban (Juhász Zoltánnal) a legfényesebb ér-
met akasztották a nyakába. A bajnok úgy nyilatkozott: álmában sem gon-
dolta, hogy petanque-ban is ilyen magasra juthat. Egyúttal  megköszönte 
Kőszeg Város Önkormányzatának támogatását.
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Labdarúgás: Kupabúcsú
Nehézkesen indult a Lóránt FC-nek a bajnokság a megyei harmadik vo-
nalban. Bucsu ellen ugyan kétszer is sikerült megszerezni a vezetést, de 
az ellenfél mindkétszer egyenlített. A hajrában három játékos is a kiállítás 
sorsára jutott (ketten Bucsu csapatából), de az eredmény már nem válto-
zott. Ijesztően indult a mérkőzés Nemeskoltán. A szünetben 3:1-re vezet-
tek a hazaiak. A második játékrész már a kőszegieké volt, s 93. percben a 
győztes találatot is sikerült bevinniük. A harmadik fordulóra lendületbe jött 
a csapat. Acsád ellen – öt góllal – már a térfélcseréig eldöntötték a mérkő-
zést. A játékvezetők az eddigi mérkőzések alapján nem spórolnak a piros 
lapokkal: ezúttal is kiosztottak kettőt. A KLFC közel egy félidőnyit ember-
hátrányban futballozott. A második játékrészben Acsád is három gólt ért 
el, de mivel a kőszegiek is rúgtak újabb hármat, ez a mérkőzés kimenete-
lére nem volt hatással. A 4. fordulóban tovább folytatta a pontgyűjtést a 
KLFC. Gyöngyösfaluból is magabiztos játékkal hozták el a három pontot.

Eredmény: 1. forduló: Kőszegi Lóránt FC-Bucsu KSK 2:2 (1:0), gólok: Ko-
vács Szabolcs, Őri, 2. forduló: Nemeskoltai KSK-Kőszegi LFC 3:4 (3:1), gólok: 
Korényi (2), Juhász, Németh Márk, 3. forduló: Kőszegi LFC-Acsád-Meszlen SE 
8:3 (5:0), gólok: Németh Márk (3) Őri, Korényi, Kovács András, Kolarich Vil-
mos, Sulyok Csaba (Acsád, öngól), 4. forduló: Gyöngyösfalu SE-Kőszegi LFC 
2:5 (2:4), gólok: Korényi (2), Németh Márk, Kolarich Vilmos, Bokos Ádám 
(Gyöngyösfalu, öngól).

A második kör sajnos a búcsút jelentette a Kőszegnek a Halmosi Kupában. 
A zömében fiatal kőszegi csapat nem bírt a bozsokiakkal. (A 14 pályára 
lépő játékos közül kilencen nem több mint húsz évesek. Az átlagéletkort a 
csapat három negyven feletti tagja húzta felfelé.)
Halmosi Zoltán Megyei Kupa 2. kör: Kőszegi LFC-Bozsoki SE 0:2 (0:1).
Nem indult jól a bajnokság a Kőszegfalvának. Cák ellen a három rúgott 
gól is csak döntetlenre volt elég. A kőszegfalviak Balogunyomban is el-
jutottak három találatig, de a házigazda hatig meg sem állt. A harmadik 
fordulóban végre a győzelmet is megízlelhették. Ezúttal ők jutottak hat 
gólig. A negyedik fordulóban a Kőszegfalva is újabb sikernek örülhetett. 
Nemeskoltáról tértek haza három ponttal. 

Eredmény: 1. forduló: Kőszegfalvi SE-Cák SKSE 3:3 (2:2), gólok: Schwarcz, 
Slankovits, Juhász, 2. forduló: Balogunyom SE-Kőszegfalvi SE 6:3 (2:0), gólok: 
Pongrácz, Juhász, Slankovits, 3. forduló: Kőszegfalvi SE-Bucsu KSK 6:2 (3:1), 
gólok: Marti Raphael (2), Pongrácz Dániel, Slankovits, Pongrácz Zsolt, Juhász, 
4. forduló: Nemeskoltai KSK-Kőszegfalvi SE 3:5 (2:2), gólok: Pongrácz Zsolt 
(2), Pongrácz Dániel, Slankovits, Marthi Raphael.

 Mozdulj Kőszeg és Jurisics Kupa
Cselgáncs (Haladás, Antoni Zoltán)  ugrálókötél (Bánhegyi Adrienn csa-
pata), karate (Budoka SE, Pál Tibor) bemutatók vezették fel a 13. Jurisics 
Kupa ökölvívó torna mérkőzéseit, ahol a kicsiktől a rutinos versenyzőkig 
14 parázs csatát láthatott a nagyérdemű. A napot a BeJó tűztánca zárta, 
de lángcsóvák között közös edzést is tartottak a versenyzők a „Nemzetközi 
Boksz Nap” alkalmából. A programot az eső sem tudta megzavarni.
A második napon az első Jótékonysági Ostrom Várvédő Futásra és a hon-
védelmi hagyományőrző bemutatóra várták a jelentkezőket, érdeklődő-
ket. A várvédő futás mezőnye az Óházat vette célba. A ritmust az Ataru 
Taikó együttes (Vörös Emil vezetésével) adta, hagyományőrző törökök, 
magyarok igazították útba a futókat. A célba elsőként Balhási Ákos ér-
kezett, majd a Tokiói Olimpiát is megjárt Kácsor Zita futott át a célon. 
A tömegverseny résztvevőinek Erdei Zsolt (ökölvívó világbajnok) tartott 
edzést, kicsit az ökölvívás alapjait is bemutatva. A színes programban a 
gyerekek kvízjátékban vehettek részt, megismerkedhettek a fegyverekkel. 
A gyerek várostromban átérezhették a várvédők lelkesedését. A nap során 
Takács (Deze) Péter gondoskodott róla, hogy a jó hangulat egy pillanatra 
se lankadjon.
A Jurisics Kupa minden évben a jótékonyságról is szól. A Myrtill Alapítvány 
javaslata alapján idén a horvátzsidányi fiú, Major Benedek gyógyításához 
gyűjtöttek adományokat. Az Ostromnapokon összegyűjtött pénzzel együtt 
735 ezer forintot sikerült összegyűjteni a szervezők, egyéni felajánlók, 
szponzorok összefogásával. A Kőszegi Kisvasút is csatlakozott a felaján-
lásokhoz.
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Diáksport
Triatlon: Kis hiba, nagy ár

Súlyos árat fizetett egy kis hibáért és figyelmetlenségért Hóbor Zalán (Kő-
szegi Triatlon és Úszó Klub) a Triatlon EK utolsó, bledi (Szlovénia) futamán. 
Az úszásnál elsőként jött ki a vízből, de szemüvegét a számára kihelyezett 
doboz mellé ejtette. Az ezért járó 10 mp-es büntetést a cél előtt kellett 
volna letöltenie. Figyelmét elkerülte, hogy a büntetőzónában kint van a 
rajtszáma, ezért hiába ért harmadikként célba, kizárták, eredményét tö-
rölték. A negyedik helyezett előtti előnyéből a büntetés után még maradt 
volna. A harmadik helyezés összetett EK győzelmet ért volna, mivel az 
összetett verseny élmezőnyének többi tagjának helyezései úgy alakultak. 
Így maradt az 5. hely az összetettben. A versenyen rajthoz állt még Hóbor 
Lehel és a női junior mezőnyben Stumpf Anna. Az úszást még a középme-
zőnyben zárták, de a kerékpár tempója még erős volt nekik, s a futásban 
már nem nagyon változtak a helyezések. Mindketten 58. helyen végeztek. 
Hóbor Péter edző reményét fejezte ki, hogy a következő évben a fiatalabb 
versenyzők is leteszik névjegyüket ezen a szinten is.

Eredmények junior női 58. Stumpf Anna 44:46 (400 m úszás 6:17, 
13 km kerékpár 22:02, futás 3,3 km 14:59) junior férfi 58. Hóbor 
Lehel 37:46 (5:32, 19:06, 11:59, Hóbor Zalán DSQ (4:56, 17:48, 
10:46)

Kőszegi gyerekek a területi bajnokságon
Az U14-es és az U16-os kor-
osztály Területi Atlétika Bajnok-
ságának 2. és 3. fordulójában 6 
aranyérmet szereztek a Szom-
bathelyi Sportiskola színeiben 
versenyző kőszegi atléta pa-
lánták. A 2. fordulóban Gérnyi 
Zoé és Pápai Nerina is két-két 
számban lett bajnok.

Eredmények 2. forduló U14 fiú távol 8. Ughy Barnabás 474 cm, lány 
súlylökés 1. Gérnyi Zoé 983 cm, gerelyhajítás 1. Gérnyi Zoé 24,40 m, 
U16 lány 300 m 1. Pápai Nerina 40,90 mp, 800 m 1. Pápai Nerina 
2:23,62 p, 4. Horváth Anna 2:27,77 p, 1500 m akadály 6. Horváth 
Anna 5:59,09 p. 3. forduló U14 fiú távol 8. Ughy Barnabás 465 cm, 
lány távol 15. Gergye Liliána 426, 80 m gát 10. Gérnyi Zoé 14,29 
mp, súlylökés 1. Gérnyi Zoé 9,83 m, gerelyhajítás 1. Gérnyi Zoé 26,48 
m, U16 lány 800 m 1. Horváth Anna 2:21,392 p, 2. Pápai Nerina 
2:21,79 p, 1500 m akadály 2. Horváth Anna 5:35,52 p.

Csörgőlabda torna

Magyarországon először szervezték meg a Vaskézi Csörgőlabda Utánpótlás 
Tornát. A Vas megyei Kézilabda Szövetség 4 csapat részvételével, a Jurisich 
gimnázium tornatermében rendezte a versenyt (augusztus 22-24.). A 
PVSZ Répcelak, a Brenner Szombathely Őrvidékház és a Gyengén-látó 
Diákok Sportegyesületének (GYDSE) két csapata küzdött meg egymással. 
A győztesnek járó trófeát körmérkőzés után a GYDSE „kék” csapata nyerte 
el, de minden csapat egyedi kupát, a játékosok egyedi érmeket kaptak.

SZOESE röplabda tábor

Ötnapos edzőtábort tartottak Kőszegen a SZOESE 15 éves korcsoportú 
röplabdázói. A Jurisich gimnázium kollégiumában laktak, s valószínűleg 
edzéseiket is az iskola tornatermében tartották volna, ha szabad a terem. 
Nem véletlenül: a tábor egyik szervezője, a csapat egyik edzője Barbarics 
Mátyás nem olyan régen a Jurisich diákja volt. A gimi termében csörgő-
labda verseny zajlott így az edzések terepe a Bersek iskolába helyeződött, 
s a Csónakázótó strandröplabda pályáját is kipróbálták Barbarics Mátyás 
és Gőczi István tanítványai.

Tenisz: Tihanyi Luca a felnőttek között
Tovább folytatta eredmé-
nyes szereplését a nyáron 
Tihanyi Luca a Jurisich 
gimnázium tanulója, a Bad 
Sauerbrunn és a Savaria 
TC versenyzője. Ausztri-
ában öt veretlenül meg-
vívott tornagyőzelemmel 
készült a szeptemberi fel-
nőtt Magyar Bajnokságra. 
A még csak 17 éves Tiha-
nyi Luca a felnőtt ranglista 
53. helyezettjeként várja a 
nagy megmérettetést. 

SZOESE röplabda tábor
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