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HA MEGÚJÍTJUK
A Jézus Szíve-templom keresztje az ég felé mutat. A 40 
méter magasban lévő állványzatról készült fotó mutatja 
a toronysisak mellett lévő töredezett műkődíszt. Ez csak a 
templom műszaki állapotának egyik jellemző pontja, de 
szemlélteti a valóságot. Ebből az újság fotógalériája több 
mindent is megmutat. Fekete Szabolcs segédpüspök, 
vagy sokkal inkább a „Hegyalja püspöke”, ahogy az ott 
élők tiszteletből elnevezték, szeptember 21-én a temp-
lom lépcsőin tartott sajtótájékoztatón örömét fejezte ki 
azért, mert elkezdődött és zajlik a város műemlékének a 
felújítása. Szavai szerint a „Szíve” szó nemcsak Jézushoz 
kötődik, hanem a város központját is jelenti. A templom 
műemlékként is értéket képvisel nemcsak a helyieknek, 
hanem a városba látogatóknak is. „A templom valóban 
a város szívében áll, és a város szíve az egyházi épü-
letek nélkül elképzelhetetlen” – fogalmazta meg Básthy 
Béla polgármester. Amikor szavait folytatta: „ahogy a 
vár sem kőből és malterből áll …” megszólalt a temp-
lom órája, jelezte a délidőt. Talán azt is, hogy működik, a 
templomot a villámcsapás sem tudja elpusztítani, de ez 
elmúlt 130 év időjárása sok kárt okozott. Az utolsó órák-
ban kezdődhetett a restaurálása, műszaki állapotának a 
védelme. Erről beszélt Sarkadi Márton szakmai koordi-
nátor. (14.oldal) A védelem csak azért kezdődhetett meg, 
mert a Kormány két döntésével 6,5 milliárd Ft-ot adott 
Kőszeg egyházi ingatlanjainak a felújítására. 
„Ezzel újjá tudjuk varázsolni a város szimbólumait. 
Ha megújítjuk, tovább tudjuk adni a következő nem-
zedéknek. Az elmúlt évben Kőszeg olyan napokat élt 
át, amikor a régen várt álmok, utak felújítása valósult 
meg hazai, kormányzati támogatásból” – fogalmazta 
meg Ágh Péter országgyűlési képviselő.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIATEMPLOM
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

ŐSSZEL  A LÁTÁS HÓNAPJA keretében 
Teljes körű látásvizsgálat

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

Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista 

Egyes MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék
50 – 30%, 

Egyes SZEMÜVEGKERETEK
20%,

Kékfényszűrő réteggel ellátott lencsék
25% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

VÁR
O

SH
ÁZA

VÁR
O

SH
ÁZA

VÁR
O

SH
ÁZA

VÁR
O

SH
ÁZA

VÁR
O

SH
ÁZA Megjelenés 

Kedves Olvasók! A következő 
lapszám november 14-én jele-
nik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 1204

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

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

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

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

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

Hulladékszállítás napjai 
Szelektív gyűjtés: OKTÓBER – NOVEMBER
Október 31. (1. körzet) – November 1. (2. körzet) – November 2. (3. 
körzet) – November 3. (4. körzet)

Zöldhulladék gyűjtés: OKTÓBER – NOVEMBER
November 4. péntek (1. körzet) – Október 14., november 11. péntek 
(2. körzet) –  Október 21., november 18. péntek (3. körzet) –  Október 
28., november 25. péntek (4. körzet)

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: november 2.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: október 12., november 9.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: október 19.

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

SAS NORBERT önkormányzati képviselő
október 17-én (hétfőn) 16.00 – 17.00 óra között

fogadóórát tart a a Városháza ügyfélfogadó helyiségében.

KISS ZOLTÁN MIKSA önkormányzati képviselő
november 7-én (hétfőn) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Rákóczi út 15. szám alatti üzlethelyiségben. 

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
november 16-án (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között
fogadóórát tart a Városháza ügyfélfogadó helyiségében.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Mondl Károlyné Heilig Erzsébetet 

(94 éves), Balogh Ernő Józsefné Vi-
dos Erzsébetet (92 éves), Gősi Ár-
pádné Bárándy Klotildot (90 éves),
Tóth Lászlóné Rácz Erzsébetet (93 
éves), Németh Gyulát (91 éves) és  
Kocsis Lászlóné Lendvai Olgát (91 
éves). 

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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Háború a pénztárcánkban
Mikor kezdődik el egy évszázad? A 
kérdésre egyszerűnek tűnik a vá-
lasz: egy évszázad a naptár százas 
éveinek váltásával, az évszázad 
első évének első napjával kezdő-
dik. A történelmi korszakhatárok 
viszont nem tisztelik a matemati-
kát. A 20. század valódi korszakha-
tárának sokan az első világháborút 
tekintik, mellyel teljesen átalakult a 
világ és Európa, benne a magyarok 
élete. Nem szeretnénk ismét ha-
sonló korszakhatárt!
Amikor 2020-ban ránk tört a ko-
ronavírus járvány, hamar beláttuk, 
hogy átmenetileg ki kell ürítenünk 
közösségi tereinket, hogy lassíthas-
suk a járvány terjedését. Álmunk-
ban sem gondoltuk, hogy két évvel 
később ismét intézményi tereket 
kell lezárnunk, mert nem tudjuk ki-
fizetni a minden képzeletet megha-
ladóan elszabaduló energiaárakat.
Európában drasztikusan emelke-
dett az energia ára. Ennek oka az 
őrült háború, illetve az a sikertelen 
brüsszeli politika, amely a hábo-
rú menetét energia-kereskedelmi 

szankciókkal próbálja befolyásolni. 
A magyar kormány ugyan elhárí-
totta azt a veszélyt, hogy Magyar-
ország a télen kőolaj, vagy gáz 
nélkül maradjon, de nem állíthatta 
meg az energiahordozók európai 
piacán bekövetkezett árrobbanást!
A benzinárstop és a lakossági ener-
giaárak bevezetésével a magyar 
állampolgárok óriási segítséget 
kaptak a kormánytól. Nagy odafi-
gyeléssel és napi takarékossággal 
talán elkerülhető, hogy az ener-
giakrízisben tömegesen roppanja-
nak meg a magyar családok. Ez a 
segítség azonban csak a magán-
személyek számára elérhető, ön-
kormányzati, városi szinten a piaci 
energiaárakkal kell szembesülnünk. 
Ez a jelenlegi feltételek mellett azt 
jelentené, hogy egyes intézménye-
ink egy havi energiaköltsége már 
az őszi, kora téli hónapokban ma-
gasabb lehet, mint korábban egész 
évben volt! Cselekednünk kell!
Tekintettel önkormányzatunk szű-
kös költségvetési lehetőségeire a 
város működőképességének meg-

őrzése érdekében intézményeink-
ben októbertől az alábbi intézkedé-
sek váltak szükségessé:
1. A város hivatalában és intézmé-

nyeiben a munkahelyeket ösz-
szecsoportosítjuk, az ülő mun-
kahelyek fűtési hőmérsékletét 
21 0C, a többi helyiségét 17 0C 
értékben maximalizáljuk.

2. Az óvodák fűtési hőmérsékletét 
22 0C-ban maximalizáljuk, az 
üres csoportszobákat nem fűtjük.

3. Közgyűjteményeink hőmérsék-
let-érzékeny tárgyait a Könyvtár 
épületébe visszük, a múzeumi 
és a levéltári épületek fűtését 
minimálisra csökkentjük. A kiál-
lítások rögzített időpontokban, 
csoportosan, „téli vezetéssel” 
lesznek látogathatók. 

4. Közösségeink a KÖSZHÁZ és 
a Könyvtár termeit egyeztetett 
időbeosztás szerint használ-
hatják, a Lovagtermet nem 
fűtjük fel, a Királyi Városnapot 
a Jurisich Miklós Gimnázium 
Dísztermében szervezzük meg.

5. A Szociális Gondozási Központ 
munkatársai a fűtési idényben 
az új építésű főépület helyisé-
geiben fognak dolgozni. A régi 

korszerűtlen épületrészt lezárjuk.
6. Szüneteltetjük a közterületek és 

középületek, illetve majd az ád-
venti díszek díszvilágítását, a Fő 
téri fenyőfa kivételével.

7. A város hivatalában, intézmé-
nyeiben, cégében új munkavál-
lalót alkalmazni csak polgár-
mesteri jóváhagyással lehet.

8. A Kőszegfalvi Klubot a téli 
időszakban pályázati forrásból 
felújítjuk, a felújítás időtartama 
alatt zárva tartjuk.

9. Az intézkedések a városban ál-
lami vagy uniós támogatásból 
zajló felújításokat, fejlesztése-
ket nem érintik. A város saját 
finanszírozású fejlesztéseiről a 
takarékossági szempontok fi-
gyelembevételével döntünk.

Nehéz idők jönnek, de ilyenkor mu-
tatkozik meg egy város közösségé-
nek igazi ereje! Most tegyük félre 
a vitákat, figyeljünk és vigyázzunk 
egymásra, lássuk meg, hogyan 
segíthetünk egymáson, a szom-
szédon, hogyan tarthatjuk egyben 
közösségeinket! Óvjuk meg együtt 
Kőszeget!

Básthy Béla
polgármester



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV.ÉVFOLYAM, 10 . SZÁM   2022 . OKTÓBER  10 . 

4

Köszönöm!

23 éve kezdtem Kőszegen a fogorvosi rendelésemet, 2022. ok-
tóber 31-én befejezem az orvosi tevékenységemet. A várostól 
csak állandó jelenlétem szerint szakadok el, mert visszatérek a 
családomhoz Budapestre. 
Kedves Kőszegiek, Kedves Pácienseim! Köszönöm, hogy befogad-
tak, hogy elfogadtak orvosként, önkormányzati képviselőként vagy 
csak egyszerűen kőszegiként. Ez utóbbit éreztem igazán fontosnak.
Jó Egészséget, Békét, Nyugalmat kívánok Mindenkinek!
Tisztelettel, Szeretettel Búcsúzom!

Dr. Sujbert Pál fogszakorvos
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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:  12.00 – 17.00
Kedd  08.00 – 12.00
Páratlan héten péntek  12.00 – 17.00
Páros héten péntek 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 vá-
laszolnak: 1.gyerekrendelo@gmail.com, koszeggyermekrendelo2@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. körzet: DR. PRUGBERGER-NÉMETH LILLA (94/656-106) 
  mobil: 0036 70 701 5709
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: rendelesprugberger@gmail.com
Rendelési idő: (Helyettes: Dr. Nedeczky Veronika)

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

Kérje háziorvosától 
az azonosító kártyát!
Kőszeg Város Önkormányzata megvásárolta 1,6 millió Ft-ért az Erodium 
betegirányító rendszert a háziorvosok számára. Mindez gördülékennyé te-
szi az ellátást, csökkenti a várakozási időt.  Dr. Pusztai Gergő háziorvos 
elmondta, hogy a rendszer működéséhez szükséges a pácienshez kötődő 
azonosító kártya, amely alapján az orvos látja a személy adatait, és gyor-
sabbá teszi a beteg-orvos kapcsolat felvételét. Ezt az azonosító kártyát 
a páciens október 1-től igényheti telefonos egyeztetés után a házi-
orvosnál. Fontos, kérje mielőbb! Fontos, hogy ez mielőbb meglegyen, 
szinte minden orvosi ellátás kezdéséhez, időpont kéréséhez a kártyára 
szükség lesz. A háziorvosok kiadnak majd a betegek számára egy tájé-
koztató anyagot, amely több helyen lesz elérhető olvasható. Fontos tudni, 
hogy a kártya használata a páciens érdekeit szolgája, a rendszer már több 
helyen működik, és nem lesz bonyolultabb mintegy a bankokban meglevő 
irányitó szolgálat.
A rendszer egyik feladata a váróteremben várakozók ütemezése az előre 
foglalt időpontok figyelembevételével. A váróteremben elhelyeznek egy 
érintőképernyős monitort, melyen minden páciensnek be kell jelentkeznie 
ahhoz, hogy bekerüljön a várakozási sorba. Elvégzi az ütemezést, de az 
orvos halasztást nem tűrő esetben azt felülbírálhatja. A páciens szólítása 
monitoron és hangos bemondással is megtörténik. Ha valaki otthon hagy-
ta kártyáját a TAJ száma alapján is be tud jelentkezni a rendelésre. 
Az Erodium betegirányító rendszer a páciensek számára lehetőséget ad 
az előzetes időpontfoglalásra. Megteheti ezt a várótermi érintőképernyős 
terminál használatával, vagy otthonról az interneten keresztül. Mindkét 
esetben követelmény, hogy a páciens rendelkezzen a háziorvosától kapott 
azonosító kártyával. Csak ezzel tudja önmagát azonosítani az időpont fog-
lalás érdekében.  Az online foglaló felülethez is a kártya egyedi kódjával 
kell bejelentkezni. 
A kártya használata több kényelmi szolgáltatást ad a betegnek. Ezért is 
a fontos, hogy telefonos egyeztetés alapján kérje Ön is a háziorvosától a 
kártyáját.
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Adományozást szolgáló SzívHang Koncert
2022. október 23. vasárnap 13.00 – 18.00 óra, Kőszeg, Jurisics vár, várszínpad 

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

PROGRAMOK – KONCERTEK

13.00 – 13.05
Köszöntő – Básthy Béla
Kőszeg Város polgármestere 

13.05 – 13.45  
 VÁRosi Duo 
13.45 – 14.30  

ARTrakció 
14.30 – 15.15  

Prokofjev
15.15 – 16.00  

Trio Picanto 
16.00 – 16.40  

MEGGIE és Tomsa 
16.40 – 17.20  

KVARC 
17.20 – 18.00  

NemVéletlen Tánczenekar 
18.00 – Zárszó, köszönetnyilvánítás

Dr. Csabáné Király Erzsébet

Minden kedves zenésztársnak tisztelettel 
köszönöm a vállalást és a segítséget!

Dr. Csaba Miklós

Gyermekek gyógyításához
szükséges készülék vásárlását segíti a 

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

00000000
Kérjük, írja a közlemény rovatba:

CRP készülék

12.00 órától
A NemVéletlen Tánczenekar a zenés ren-
dezvényre érkezőket szeretettel vendégül 
látja egy a helyszínen frissen főzött vargá-
nyás-szívpörköltre, kenyérrel és egy pohár 
borral, melynek bevételét a NemVéletlen 
Tánczenekar felajánlja a CRP-készülék be-
szerzésére!!!
Az étel-ital jelképes ára 1000 Ft.

Konferál: Dr. Csabáné Király Erzsébet

A BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE INGYENES! 

Köszönet a zenészek felajánlásáért. Kérjük 
a Kedves Olvasót, hogy látogasson el a kon-
certre, és pénzadományával járuljon hozzá 
a Kőszegen működő gyermekorvosi szol-
gálat műszerdiagnosztikai fejlesztéséhez, 
CRP-meghatározó laborgép beszerzéséhez.
Köszönettel fogadja a Segítő Kéz Alapít-
vány az adományokat a koncert helyszínén 
elhelyezett gyűjtőládákba.

A rendezvény támogatói: Csepregi Pékség, 
Láng Pincészet, kőszegi TESCO Áruház, 
Erényi Péter, BENU Küttel Gyógyszertár-
Dr.Csaba Miklós, Klobetz Gergely tetőfedő.
ácsmester.

Miért fontos a készülék?
 
A CRP meghatározó kislabor készülék orvosi 
alkalmazásáról Dr. Gábriel András János gyer-
mekorvos a következőket mondta:
– Segít a gyermek betegsége diagnózisának 
felállításában. A lázas gyermekkori betegségek 
leggyakoribb oka a különböző vírusok által oko-
zott fertőzés. Ezekben az esetekben az orvosi 
vizsgálat során – láztól eltekintve – többnyire 
nem találunk semmit. Ha alacsony a CRP-szint, 
akkor nyugodtabban tanácsolhatjuk a szülők-
nek, hogy alkalmazzanak tüneti kezelést, és nem 
kell feleslegesen antibiotikumot alkalmazni. Ha 
magas a CRP-szint, azaz nem vírusfertőzés a 
betegség oka, akkor az orvos tudja, hogy még 
további vizsgálatokat kell végezni a megfelelő 
kezelés megválasztása érdekében. Egyébként el 
lehet végezni a mérést Szombathelyen, a kór-
házi laboratóriumban is, csőben levett vénás 
vérből.  Ez azonban időigényes.

Újraélesztették
A fotó a mellkaskompresszió módját mutat-
ja, azt, hogyan kell összekulcsolni a két kezet 
az életmentés érdekében, amikor megszűnt 
a beteg lélegzése. Ezt a műveletet alkalmaz-
ta július végén egy földön fekvő, középkorú 
férfin a saját fia és a két szomszéd, ameddig 
megérkeztek a mentősök Kőszegről, és a ro-

hammentő Szombathelyről. Október elején 
találkoztam azzal az asszonnyal, akinek fér-
jét július végén hárman életben tartották a 
mentősök megérkezéséig. Azon az őszi estén 
a férj nem volt otthon, Bozsokra ment a fi-
ával. Abba a faluba, ahol a fiú megtanulta a 
mellkaskompressziót, akkor, amikor a Kerekes 
Cukrászda vásárolt egy defibrillátort, és ezt 
megelőzően oktatást szerveztek elsősegély-
nyújtásból. A fiú, annak testvére és az édes-
apjuk is részt vett az oktatáson.
Azon a júliusi napon a feleség szavai szerint a fiú 
kezdte el az édesapján a mellkaskompressziót. 
Ahogy az asszony két hónappal később erre 
visszaemlékezett, azt mondta, hogy férje, miu-
tán a kapuban összeesett, az arca néhány má-
sodpercen belül megkékült. Az asszony, a fia és 
két szomszéd tudta, mit kell tenni, az elvégzett 
mellkaskompresszió elindította a beteg lélegzé-
sét. A mentők gyorsan megérkeztek, és átvet-
ték a férfi kezelését, az addigi segítők hátrább 
léptek. Az asszony elmondta: „csak köszönetet 

tudok mondani a mentősöknek, ott mi félve 
vártuk a reményt, és láttuk a mentősök ösz-
szehangolt munkáját”. A riasztásra megérke-
zett az ügyeletben lévő dr. Varga István, aki a 
beteg háziorvosa. Amikor az újraélesztett férfit 
a mentőautó elvitte, a család reménye erősebb 
lett. Aztán a beteget két hét múlva hazaen-
gedték a kórházból, de Varga doktor nem volt 
nyugodt, a szív működéséről több adatot akart 
tudni. Elhelyezett a páciensén 24 órás mérésre 
egy EKG készüléket. Ennek – több orvos szak-
mai konzultációja után – az lett a folytatása, 
hogy a július végén rosszul lett férfi mellkasába 
szeptemberben Zalaegerszegen beültették az 
ICD Szívritmus szabályozót. Azon az októberi 
napon ezzel a készülékkel a szíve fölött ment el 
a családfő Bozsokra a fiával. 
A július végi traumát a család még nem tud-
ta feldolgozni, de azt látják, hogy a bajban volt 
összefogás, szakmai segítség, és a bozsoki első-
segély nyújtó oktatás is létfontosságú lett.

Kámán Z

AK
TU
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– Nagyon örülök, hogy három év kihagyás után 
ismét volt igazi Kőszegi Szüret. Jó volt látni, hogy 
a város megtelik élettel és vidámsággal. Fantasz-
tikus élmény volt felvonulni Kőszeg utcáin.

– A legközelebbi esemény az Orsolya napi vásár, 
amin részt veszünk és főzünk az egyesülettel. 
Minden évben tavasszal borkorcsolya versenyt 
rendezünk. Jelen vagyunk a Szőlő Jövésnek 
Könyve Ünnepségen, ezen a jeles napon szokás 
felavatni az új hölgyeket. Borbarát hölgyként 
segítjük a borbemutatók, borversenyek lebonyo-
lítását, mint például a Vas megyei és Nemzetközi 
borverseny és a Város bora választás. Az ilyen 
alkalmakon a borkirálynő is részt vehet a kósto-
lásban, ami úgy gondolom, nagyszerű tapaszta-
latszerzési és tanulási lehetőséget jelent.
– Az idei év november 12-éig viselem a címet. 
Ekkor lesz a kőszegi borbál, amely során meg-
választjuk az új borkirálynőt. Ezúton is bíztatom 
a borkedvelő hölgyeket, hogy jelentkezzenek a 
választásra, hiszen életre szóló élmény és nagy 
megtiszteltetés borkirálynőként képviselni Kő-
szeg városát.
– Miután átadjuk a koronát, lehetőséget kapunk, 
hogy borbarát hölggyé avassanak minket és 
csatlakozzunk az egyesülethez. Megéri, hiszen 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Kamper Natáliával, 
Kőszeg város 20. borkirálynőjével

 Novemberben választják meg a 21. borkirálynőt – 
Ön érdeklődik a borkultúra iránt?

A kőszegi szüreti fesztivál egyik kiemelt 
eseménye a borkirálynő választás. A 2020-
ban kezdődött pandémia miatt kimaradt 
három év, még az idei szüreti rendezvényen 
sem volt borkirálynő választás. Kamper Na-
tália 2019 óta viseli a címet, immár 3 éve, 
egészen november 12-ig, amikor a Kőszegi 
Borbálon választanak ismét borkirálynőt. A 
címet alaposan ki kell érdemelni. A Kősze-
gi Borbarát Hölgyek Egyesülete olyan 18 
év feletti hölgyek jelentkezését várja, akik 
érdeklődnek a borkultúra iránt, szívesen s 
méltón képviselnék két éven át a Borbarát 
Hölgyek Egyesületét, s Kőszeg városának 
borászati hagyományait, népszerűsítve a 
kulturált borfogyasztást, emellett vállalják 
a próbatételek teljesítését! Fontos tudni, 
hogy ez a megmérettetés nem szépség-
verseny, hanem a rátermettséget, elhiva-
tottságot, a város és az itteni bor iránti 
elkötelezettséget vizsgálja. A királynők 
hagyományosan „megöröklik” a díszes ru-
hát, míg a koronát és az egyedileg készí-
tett szalagot mindenki megtarthatja. Ezen 
kívül Sziklai Márta, mint első borkirálynő 
ötletére, minden nyertes kiválaszt egy he-
lyi palackos bort, melyre egyedi fényképes 
címke kerül, ami a későbbiekben is képvi-
selheti a királynőt. A két év alatt az egye-
sületi rendezvényeken és a város boros 
rendezvényein találkozhatunk majd a bor-
királynővel. A korona átadása után pedig 
lehetőséget kap, hogy beléphessen a Borba-
rát Hölgyek közé. Nati jelenleg Nagycenken 
él. Termékfejlesztőként dolgozik a Partner 
in Pet Food Hungária Kft. sopronhorpácsi 
állateledelgyárában. Családi szőlőbirtokuk 
ugyan nincsen, a borral 2018-ban került 
komolyabb kapcsolatba. Ekkor költözött 
Csepregre, ahol élete részévé vált a szőlővel, 
borral való munka, egyre nagyobb ismeretet 
és tapasztalatot szerzett a borok világában. 
Csepregi kötődése révén ismerkedett meg 
kőszegi borkirálynőkkel, ők bíztatták, hogy 
induljon a megmérettetésen. Mottója: „Aki 
látni szeretné a szivárványt, annak meg kell 
tanulnia szeretni az esőt.”
– Nem egyszer bőrig kell áznunk, míg meglát-
juk a szivárványt. Olyan ez, mint a bor: rengeteg 
munka, megpróbáltatás, sok-sok új tapasztalás 
és kitartás van egy-egy palackban. Ha mindezt 
szívvel-lélekkel tettük bele, akkor lesz igazán 
szép a palackba töltött nedű… Ilyen az élet is.  

nagyon jó a társaság és így a továbbiakban is tá-
mogathatjuk munkánkkal a kőszegi borkultúrát. 
– A Város Borát minden évben Kőszeg Város Ön-
kormányzata Képviselő-testülete választja meg 
egy borverseny keretében, kőszegi és kőszeg-
hegyaljai termőhellyel rendelkező borokból.
– Az idei év Város Borát, Láng József Syrah-ját 
még nem volt alkalmam kóstolni, hiszen a szüreti 
felvonulás idején még zárolás alatt volt. Az idén 
szeptember 15-én gyűjtötte be a mintavevő bi-
zottság a város bora címre nevezett nedűket dr. 
Zalán Gábor jegyző felügyeletével, 12 bor érke-
zett a címre 7 pincészetből. A képviselők a szüret 

előestéjén döntöttek a győztes bor-
ról. A tagok nem képzett borászok, 
borkóstolók, viszont a kiválót a jók 
közül a laikus is felismeri. Így esett a  
választásuk a kellemes illatú borra. 
– Nekem a kedvenc fajtám a 
Sauvignon Blanc, de általában 
kedvelem a fahordós fehérborokat 
és az évjáratos, testes vörösborokat.
– Kedvenc ételem nincs. Szeretek 
új ízeket, ételeket kipróbálni, ezál-
tal a „kedvenc-listám” is változik 
időnként. A hozzáillő borokat tuda-
tosan választom. 
– Ami a szabadidőm eltöltését illeti, 
előre sorolom a sportot. Rendszere-
sen járok kangoo jumps edzésekre 
és futni. Kirándulni, túrázni is, ami-
kor időm engedi. Nagyon szeretek 
utazni és felfedezni az ország kü-
lönböző tájait, építészeti, kultu-
rális örökségeit. Azt hiszem, nem 
meglepő, ha azt mondom, hogy 
úticéljaimat gyakran borvidék, bo-
rászat szerint választom, hiszen így 
ebben a vonatkozásban is megis-
merhetem kis hazánkat. 

– Az elmúlt három évben sikerült borkirálynő-
ként jobban megismerkedni a helyi borkultúrá-
val, még többet tanulni a borokról, a termőhely-
ről, szőlőművelésről és borkészítésről. A szakmai 
fejlődéshez a borkóstolók és borversenyek is 
nagyszerű terepet jelentettek.
– Borkirálynői éveim során a legtávolabbi ki-
küldetésem németországi testvérvárosunkba, 
Vaihingen an der Enzbe szólt, ahová a képvi-
selő-testület tagjaival utaztam. Itt találkoztunk 
a vaihingeni városvezetéssel, részt vettünk a 
Straßenfesten, mindemellett megismerkedtünk 
az ottani borokkal és a hagyományokhoz hí-
ven kenuversenyen is indultunk. Képviseltem 
az egyesületünket és Kőszeget a móri borna-
pokon, rendszeresen megfordultam a Kőszeg-
Hegyaljához tartozó települések rendezvényein, 
például Csepregen, Lukácsházán, Gencsapá-
tiban. Bárhol jártam, királynői korona nélkül, 
civilben is büszkén vittem hírét a kőszegi borok-
nak, s teszem ezt a jövőben is. 

Kiss János
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Egy év múlva készül el az új mentőállomás
Szeptember 21-én a mentősök 
életének egy új korszaka kezdő-
dött. Az évtizedek óta meglévő 
reményük egy év múlva valóság 
lesz, akkorra készül el az új men-
tőállomás, amelynek látványképét 
a fotó mutatja. Egy partnerségen 
alapuló előkészítés után az állomás 
megépítésének első lépése volt az 
alapkő letétele, amely megtörtént 
szeptember 21-én a 11 órás ha-
rangszót követően. 
„Örömteli az, hogy a munkaterü-
let átadásának napján egyben az 
alapkő letétele is megtörténik” – 
mondta Básthy Béla polgármester. 
Mindezt megelőzve néhány nappal 
korábban az építést végző Kősze-
gi Címerpajzs Plusz Kft. felállította 
a toronydarut.

A mentősök 71 év után költöz-
hetnek új épületbe. A Várkör és 
a Hegyalja utca sarkán lévő, a 
mostani mentőállomás épületé-
ben 1952 januárjától látták el a 
szolgálatot a minden elismerést 
megérdemlő férfiak. A műemlék 
1945-ben még a polgármester 
háza volt, amit állomosítottak, el-
vettek a tulajdonostól, és később 
kapott közszolgálati feladatot. Kő-
szegen a szervezett mentőszolgálat 
1948-ban kapott állomáshelyet a 
Kossuth L. u. 3. szám alatt, a jelen-
legi piac vásárcsarnokában, amely 
három éve még a tűzoltóságot 
szolgálta. 1948-ban fonódott ösz-
sze egy épületben a Tűzoltóság és 
Mentőőrség, mely négy év múlva 
külön helyszínen működött. A fenti 
adatokat a Mentők története könyv 
tartalmazza.
A Hegyalja utcai mentőállomáson 
a hét évtized alatt több változás is 
történt. Talán egyik legfontosabb: 

megépültek az új garázsok, 
amit 2017. május 25-én 
adtak át. Majd június 9-én 
megérkezett Kőszegre a 
magasított Mercedes men-
tőautó első példánya, és egy 
hónappal később a máso-
dik is. Az embermagasságú 
belső tér a mentés technikai 
körülményeit segíti, és a 
magasabb autók miatt volt 
szükség az új garázsokra, 
ahol télen tiszta és meleg autóval 
tudnak a mentősök elindulni a ri-
asztási helyszínre. Ehhez a két ga-
rázshoz nem tartozik mosóhelyiség, 
a járművek tisztításához a mentő-
sök a Gyöngy Autómosóban kaptak 
ingyenes lehetőséget. A tulajdonos, 
Juhász Tibor szavai szerint: „amig 

én élek, itt a mentősök ingyen 
moshatják le a mentőautókat”. 
Erre az adományra 2023 őszétől 
nem lesz szükség, mert az új men-
tőállomáson a két garázs mellett 
megépül az autómosást szolgáló 
garázs is. 
„Ha minden elkészül, akkor egy 
komplex egészségügyi centrum 
alakul ki, a kőszegi egészségügyi 
intézmények egy helyen koncent-
rálódnak, amelynek az összes 
tulajdonsága meglesz ahhoz, 
hogy jól szolgálja a kőszegieket” 
– fogalmazta meg Básthy Béla 
polgármester szeptember 21-én. 
Ehhez kapcsolódva kiemelten be-
szélt arról, hogy egy TOP pályázat 
keretében az új mentőállomás mel-
lett épülhet meg az ügyeleti szolgá-
lat. A Sopár Katalin által készített 
mentőállomás építési tervei ennek 
a lehetőségét is megadják. 
A mentőállomás új épülete a fel-
nőtt-, gyermek-, és szakorvosi 

rendelőkkel szemben lévő terüle-
ten épül meg. Október 5-én már 
az alapot betonozták. Gadó Gábor 
vezető mentőtiszt szavai szerint, az 
új épületnek lesz útcsatlakozása a 
Gábor Áron, illetve a Deák Ferenc 
utca irányába is. Ennek kialakí-
tásához a városvezetővel együtt 
mindketten ragaszkodtak, mert a 
garázsokból a két irányba történő 
távozás lehetősége erősen befolyá-
solja a mentés gyorsaságát.
Az alapkő ünnepélyes letételén, 
szeptember 21-én Básthy Béla 
hangsúlyozta, hogy a tervek – igé-
nyeknek megfelelő – kidolgozása 
érdekében a mentőállomás mun-
katársaival, szakmai vezetőivel ala-
posan együtt dolgoztak. Sok-sok 
egyeztetés után jött létre az elfoga-
dott építési terv. Az épület kétszin-
tes lesz, összesen 450 m2, alsó szint 
közel 300 m2.
Básthy Béla megfogalmazása sze-
rint: „biztosítja az ott dolgozók 
munkafeltételeit, és az bőven 
felülmúlja a jelenlegi mentőál-
lomás szolgáltatásait”. Az építés 
pályázaton adott ajánlati ára bruttó 
425 millió Ft, amely nem tartal-
mazza a mélyépítés költségeit, és 
szükséges, hogy az épület technikai 
felszerelése, bútorzata is legyen biz-
tosítva. Ehhez is pénzre van szükség. 
Valójában az építkezés első lépése 
2021 januárjában történt, amikor 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
vezetésével Básthy Béla megbe-
szélést folytatott az egészségügyi 
államtitkárral. A polgármester az 
alapkő letételénél így fogalmazott: 
„Azon a januári napon kapott egy 

lendületet, amely sok éve meglévő 
szándékból a megoldás felé indí-
totta el a kőszegi mentőállomás 
építésének ügyét. Köszönjük Ma-
gyarország kormányának, hogy 
partner volt ebben. Az elmúlt év 
júniusában hírt kaptunk arról, 
hogy megvalósulhat a beruhá-
zás”. A Magyar Közlönyben meg-
jelent kormányrendelet 600 millió 
Ft-ot biztosított a beruházáshoz.
„Jó magam is többször voltam a 
jelenlegi mentőállomáson, amely 
a valóságban nagyon régi. Keres-
tük a továbblépés lehetőségét. A 
miniszterelnök közvetlen mun-
katársa, a kormányzati emberek 
mellettünk álltak, támogatták a 
beruházást, ahogy a többi kő-
szegi fejlesztésnél is. Ez azért is 
nagy dolog, mert nagyon nehéz 
helyzetben vagyunk, Európa és 
Magyarország is, de mégis a 
háború okozta gazdasági hely-
zetben is el tudunk indítani egy 
új beruházást” – foglalta össze a 
fejlesztés körülményeit Ágh Péter 
országgyűlési képviselő. 
Az Országos Mentőszolgálat Nyu-
gat-dunántúli Regionális Mentő-
szervezetének igazgatója, dr. Rosta 
Máté arról beszélt, hogy a kőszegi 
mentőállomás idén hetven éves, és 
a bajtársak ebben az épületben tel-
jesítenek szolgálatot, amiért köszö-
netet mondott. Kiemelten szólt arról 
a közös munkáról, összefogásról, 
amely a beruházás elindítását lehe-
tővé tette. Tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy az Országos Mentőszolgá-
lat jövőre lesz 75 éves.

Kámán Z

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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Útfelújítások
Mátyás Király korából származó 
kőszegi gesztenyefa mesébe illő-
nek találná, ha rá tudna nézni az 
utcájára, a Gesztenyefa utcára. 
Az erdőtől a hármaspadig beton 
és aszfaltburkolatú úton lehet ott 
közlekedni. Még nem készült el, de 
azért szolgálja már az ott élőket, a 
sok-sok csillagos minősítést érdem-
lő házak tulajdonosait. Egyik ott 
élő már az útépítés időszakában is 
örömét fejezte ki az ajándék miatt. 
A beruházás a hegyből áramló csa-
padékvíz elvezetését célozta meg. 
Ez jól látszik keresztirányban a ho-
morú útfelület kialakításánál, mert 
az út közepén áramolhat lefelé a 
víz. Az útszakaszon több víznyelőt 
építettek, amely az árokba vezeti 
a csapadékot. A víznyelők a hor-
dalékkal eltelnek, azokat tisztítani 
kell, amit alapvetően a Városüze-
meltető munkatársai végeznek el, 
ha időben odaérnek. Október elején 

az út egy-egy szakaszán volt annyi 
gesztenyegubó, hogy azzal egy víz-
áramlat megtöltött volna egy-egy 
víznyelőt. Május 26-án a testületi 
ülésen, csapadékos napok után 
Básthy Béla polgármester arra kér-
te a lakosságot, ha mindenhol folyik 
a víz, akkor a vízelnyelőkről mielőbb 
le kell húzni a hordalékot az vízát-
folyás érdekében, és ez nem egy 
nagy feladat. A városgondnokság 
munkatársainak arra nem jut ideje, 
hogy mindenhol, mindig megfelelő 
időben elvégezzék ezt a munkát. 
Az önkormányzat pályázat útján 
nyert támogatásból háromszáz mil-
lió Ft-ot fordít a csapadékvíz elve-
zetésre. A hármaspadtól kiindulva 
Királyvölgyi utca, Hadik András 
utca, Festetics utca, Mélyút szaka-
szán is jól láthatóak a változások. 
Így az a turista, aki a belvárosból 
elindul, aszfaltos úton érheti el a 
hegyi gyalogos ösvényeket. Azért a 
mostani mentőállomás környékén 
érdemes megnézni a már megtör-
tént változásokat.  Október elején 

a hegy felől az aszfaltozás még 
nem érte el a Várkört, de a Hegy-
alja utca járókövezése harmadrészt 
már megtörtént. Ott a közművek 
kiépítését tavasszal kezdték el. A 
Várkörön – az Országzászlótól, 
a Károly Róbert térig – október 
elején még mély árkok álltak mű-
anyag csövekkel, de folyamatosan 
töltik kaviccsal, betonnal, aszfalt-
tal. Az út befejezéséig még sok a 
munka, de a Felső körút felújítása 
a lakosság szempontja szerint be-
jeződött. Kirakták a 30 km/h táb-
lát, de ezt az autósok nem mindig 
veszik észre. Azért nem árt figyelni, 
mert szeptember végén két helyen, 
jól láthatóan forgalomlassító szi-
geteket építettek be. A gyorshajtás 
megakadályozásának célja: ne le-
gyen baleset. 
Ezt a cél fogalmazta meg Kovácsné 
Szabó Éva, a Bersek iskola igazga-
tója szeptember 21-én a felújított 
Táncsics utca átadásakor. Örömét 
és köszönetét fejezte ki, hogy az 
útépítés az iskolaév kezdésére el-
készült. A sajtótájékoztatón Básthy 
Béla polgármester arról beszélt, 
hogy a kormányzati támogatás-
ból kapott 2,8 milliárd Ft az út és 

parkoló felújításokat szolgálta, és 
ezen belül kiemelt cél volt, hogy 
az iskolák közelében történjen meg 
az utak felújítása. Ennek egyik pél-
dája a Táncsics Mihály utca, amely 
az előbbi támogatáson kívül, a 
Belügyminisztériumhoz benyúj-
tott pályázat révén valósult meg. 
A megnyert 40 millió Ft-on kívül 
az önkormányzat hozzátett 13,5 
millió Ft-ot, és így épülhetett meg 
új burkolatot 325 méter hosszan, 
6 méter szélességben, kétoldali 
kiemelt szegély kialakításával, a 
járdák is új aszfaltburkolatot kap-
tak. Ezt megelőzően megtörténtek 
a szükséges közműfejlesztések is. 
A látványos aszfaltozás a felújítás 
végfázisa volt, mert az előző évben 
a távhőszolgálató – a belvárosi 
épületek fűtéséhez – új vezetéket 
épített ki, és ez keresztezte a Tán-
csics utcát. A korábbi időszakban a 
Bersek iskolához is építettek járdát, 
vezettek el csapadékvizet az önkor-
mányzat költségén. Az átadáson 
jelen lévő iskolaigazgatónő azt kér-
te a polgármestertől, hogy folyta-
tódjon a csapadékvíz szabályozott 
elvezetése.

KZ

Felső körút forgalomlassító sziget

Táncsics Mihály utca

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: Kabai Tímea – Szőke Tamás, Molnár Regina Luca – Török 
Tamás, Tóth Gina – Balog András, Horváth Csilla – Karacs László, Né-
meth Nóra – Orbán Róbert, Klobetz Orsolya Hajnalka – Vándori Ákos, 
Papp Judit – Tóth Dávid, Dobos Vivien – Hajmási András, Kutschi Helga 
– Horváth Zoltán, Dr. Ásó Alexandra – Komáromi Zoltán, Zséder Anita 
– Zsoldos Dániel, Szilágyi Renáta – Simics Zsolt, Kóbor Tímea – Tóth 
Ernő, dr. Boldizsár Szandra – Fodor Ádám.

HALÁLOZÁS: Velky Gyula, Ott Sándorné szül. Csuha Margit, Décsi 
Lajos István, Kósa Sándorné szül. Horváth Margit, Kreft Rudolf.

Pályázati kiírás
ügyvezetői tisztség betöltésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3. ügyveze-
tői tisztségének betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 4.
A kinevezés időtartama: 2023. január 1. napjától 5 év határozott idő
A teljes pályázat kiírás a hozzá tartozó mellékletekkel elérhető a 
www.koszeg.hu honlapon https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/hirek/
content.php?id=13882 link alatt. 
A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklődni lehet a 94/562-511-es 
telefonszámon. 
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Nyomot hagyni: hazaszeretetből
A színpad közepén kereszt, rajta pi-
ros, fehér és zöld színű széles szala-
gok. Az Árpád-házi Általános Iskola 
7. osztályos diákjainak műsorával 
emlékeztünk október hatodikán az 
aradi vértanúkra. (Felkészítő tanár 
Palatkásné Kolnhofer Judit.)
A keresztre gyászszalag került. Zenei 
átkötésekkel színesített műsor idézte 
a tragédiát, amelyben magyarul ér-
zett minden, a hazáért harcoló nem-
zetiség is. Nem hátráltak, pedig a 
hatalmas túlerő láttán tudhatták, „a 
gyász és a vér lesz a magyar nem-
zet sorsa”. És eljött a nap, eljött az 
utolsó éjszaka. A színpadi előadást 

megelőzően ennek az éjszakának a 
felidézésével kezdte beszédét Egyed 
Bernadett Rita nővér, az Árpád-házi 
Általános Iskola igazgatója. 
A vértanú hősök bátorítanak ben-
nünket még 175 év távlatából is. 
„Hűek maradtak a vállalt ügyhöz. 
Bennünket is erősítenek, hogy le-
gyünk kitartóak, hűségesek a min-
dennapokban, a saját helyünkön, 
a saját környezetünkben és csalá-
dunkban: az egyszerű helyzetekben, 
a látszólag kis dolgokban.” Legye-
nek ők a példaképeink! Feltette a 
kérdést: „Nekünk vajon mit hoz az 
utolsó éjszaka? Hagyunk-e nyomot 
magunk után, mint ez a tizenhárom 
tábornok és ezredes …?”

TáF.

Sopronból érkezett az a különlegesen 
felszerelt busz, amelyet a Petőfi-em-
lékév alkalmából indítottak útjára, és 
amely egy napig a Fő téren parkolt. 
A kiállítás a tanévvel kezdte körútját, 
és 2023. augusztus 31-ig járja az 
országot, a Kárpát-medencét. Még 
mielőtt szeptember elejével elindul-
tak volna, már kétszáz településtől 
kaptak meghívást. „Folyamatosan 
érkeznek a megkeresések. Nem a 
költő kronológiai életútját szeretnénk 
bemutatni ezzel a vándorkiállítással, 
hanem tíz falon keresztül, tíz mű-

tárggyal és verssel összefüggően, 
szeleteket mutatunk be az életéből” 
– mondta el Gyenes Fanni múzeum-
pedagógus-tárlatvezető. 
A speciális belső kialakítású jár-
mű szeptember 27-én parkolt le 
az Írottkő Hotel mellett. Délelőtt 
leginkább diákok látogatták, de 
délután is érkeztek csoportok. A 
többi mellett ismereteket kaphat-
tunk Petőfi édesapjával és Arany 
Jánossal való viszonyáról, a tájköl-
tészetéről… Szedrey Júliával való 
kapcsolatáról is.

Petőfi Kőszegen
Básthy Béla polgármester október 
7-én jelen volt a Kőszegfalvi Tag-
óvodában a járókövekből kirakott 
körpálya átadásán, amely Lepold 
Gábor vállalkozó támogatása, mun-
kája alapján épült meg. 
A városvezető elmondta, hogy az 
önkormányzat kérésére Dr. Nedeczky 
Veronika háziorvos vállalta a faluban 
történő rendelést. A város képviselő-
testülete októberi ülésén tárgyalja 
ennek a megvalósítását. Addig még 
többféle hatósági ügyintézésre is 
szükség lesz. Mindezek alapján vár-

hatóan lesz, heti néhány órás orvosi 
rendelés a faluban, és nem kell a 
betegnek Kőszegre utazni.
A polgármester bejelentette, hogy 
az önkormányzatnak van lehető-
sége egy közösségfejlesztési pá-
lyázaton 35 millió Ft-ot fordítani a 
Kőszegfalván lévő klubház energe-
tikai felújítására. A tervek szerint, a 
lehető leggyorsabban megkezdődik 
a fejlesztés, és abban az időszakban 
zárva lesz a falu közösségét szolgáló 
épület. Egy korszerű, majd olcsóbb 
fűtési megoldás több előnnyel jár. 

35 millió Ft Kőszegfalvára

Kőszegi Vonósok 
A Zene világnapja alkalmából 
rendszerint adnak koncertet, az 
idén is ezt tették. A mostani ab-

ban különbözött a korábbiaktól, 
hogy valóban a világnapon, ok-
tóber 1-jén léptek a közönség 
elé a lovagteremben. A  művész 
csapat karmestere, zeneszerzője 

Schweer Uwe bejelentette, hogy 
bővült a zenekar, az új tag Varga 
Ádám brácsán zenél. A zeneiskola 
tanára, Farkas László mandolinon 
játszott szólót, okkal kiérdemelte 

a tapsot a kisszámú közönségtől 
az esővel sújtott estén. Volcsányi 
Veronika, Rajczi Lili Emma, Tóth 
Flóra hegedűjátékukkal varázsol-
ták el a hallgatóságot.
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199 Ft/
10 dkg

  Privát Sütnivaló Hurka
 Májas vagy Véres vagy Húsos  Vg. 1 990 Ft/kg 

Privát Sütnivaló HurkaPrivát Sütnivaló Hurka

119 Ft/
db

 Balaton Kakaós 
Krémmel 

Töltött Ostya 
Étbevonómasszával

 vagy Tejbevonómasszával 
30g, 3967Ft/kg  vagy 

Kókusz 28g,   4250 Ft/kg 

449 Ft/
db

   Zewa Deluxe Illatosított Papír 
Zsebkendő  Illatmentes vagy 

Camomile Comfort 3 Rétegű 90 db, 5Ft/db

269 Ft/
db

Steffl Sör 
Dobozos

 4.1% 0.5l, 
538 Ft/l 

Palini Füstölt -Főtt 
Császárszalonna   3390Ft/kg  

339 Ft/
10 dkg 289 Ft/

10 dkg

Gyulai Disznósajt
 Darabolt Vg.  2 890 Ft/kg 

Stuffer Füstölt 
Házikolbász 3690 Ft/kg 

369 Ft/
10 dkg

399 Ft/
db

Tolle Esl 
Tej  1.5% 

Dobozos 1l 

499 Ft/
db

  Rama 
Tégelyes

 Classic vagy Vajas Íz 225g, 2218Ft/kg  

Hazai Vaj 3/4  
Natúr vagy  Enyhén 

Sózott 100g,   3 990 Ft/kg  

Hazai Vaj 3/4  
Natúr vagy  Enyhén 

399 Ft/
db 199 Ft/

db

Pöttyös Tejsüti Tejes
 vagy Megacsoki 28g, 7107 Ft/kg

 Szénsavas 
Üdítőital

 Coca-Cola vagy 
Coca-Cola Zero 

vagy Fanta 
Narancs Pet 

2.25l, 222 Ft/l 

499 Ft/
db 269 Ft/

db

Löwenbrau 
Világos Sör 

Dobozos 4% 
0.5, 583 Ft/l 

Varga Irsai 
Olivér Bubis 

Száraz 0.75l, 
1 199 Ft/l 

899 Ft/
db +ü

: 1
50

 Ft

 
Tchibo 
Family 

Kávé Őrölt 
Classic  vagy

  Extra Strong  
250g, 3396 Ft/kg

849 Ft/
db

Saga 
Gyümölcstea

 Málna 20x1.7g, 
11735Ft/kg vagy Erdei 

Gyümölcs 20x1.7g, 
14088Ft/kg vagy

Szilvás-Fahéjas
 20x1.5g, 13300 Ft/kg 

399 Ft/
db

KoszegiHirdetes_2022-10_01.indd   1 2022. 10. 04.   11:15:15
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Jégpálya
Soós Csenge, a Kőszegi Jégvirágok 
női hokicsapat csapatkapitánya 
augusztusban Franciaországban 
vett részt egy felkészülési tornán. 
A Jurisich Miklós Gimnázium di-
ákja ötéves korában kezdte a jég-
korongot, amelynek folyatását így 
indokolta: „A sok élmény, amit 
átéltem az évek alatt, a hideg, 
ahogy megcsap, amikor belépek 
a pályára, a hang, ahogy a kor-
csolyám vágja a jeget, egysze-
rűen mindent imádok benne. A 
jégpályára belépve, úgy érzem, 

mintha haza jönnék a máso-
dik családomhoz, felkészülés 
a versenyre, a győzelmek vagy 
a sportolás élménye alig írható 
le, de ezt át kell élni”.
Csenge elmondta, hogy a ver-
senyekre való felkészülést biz-
tosítja 2017 év óta a Kőszegi 
Jégpálya, ahol évente nyolc hó-
napon át tudnak edzést tartani. 
Ezért a Kőszegi Jégvirágok az 
idei szezonban már harmadik 
alkalommal vesznek részt a női 
U25B bajnokságban. Csenge 
tagja lett a női ifjúsági válo-
gatottnak, amelyre azért nem 
számított, de keményen készült 

erre. Nagy álma, terve, hogy 
szerepeljen a januárban tar-
tott VB-n.
Tény, hogy a Kőszegi Jégpá-
lyán több mint hat éve ok-
tatják a fiatalokat, a nagyon 
fiatalokat korcsolyázásra, a 
jégkorongra. Több korosz-
tályban kapnak lehetőséget 
versenyeken való részvétel-
re. A sporttársak családias 
hangulatban készülnek fel 
a jégpályán, és erre min-
den érdeklődőnek adnak 
lehetőséget. Csak oda kell 
menni!

KéV

Kivágták a fákat
 Kivágták a tájidegen feketefenyő-
ket. A Jurisich Miklós Gimnázium 
elé kb. 30 éve ültettek feketefenyő 
példányokat. Ezek mérete egyre in-
kább a nehezen kezelhetőség és az 
esetleges károkozás veszélyét rejtet-
ték. Nem váltották be a dekorációs 
funkciójukat, és a fentiek alapján 
oktatás didaktikai szempontból sem 
volt indokolható a további megtar-
tásuk. Köszönöm szépen Básthy 
Béla polgármester úr és Kovács 
István igazgató úr segítségét, hogy 
Kőszeg Város, mint a terület tulaj-
donosa részéről gondoskodtak a fák 
szakszerű, baleset és káresemény 
nélküli kivágásáról. A feketefenyő-
ket kisebb méretű, lombhullató, esz-
tétikus fafaj példányaival pótoljuk.
A feketefenyő (Pinus nigra) a me-
diterrán és kontinentális éghajlatú 
hegyvidékekre jellemző nyitvater-
mő fafaj. Több alfaja és változata 
is ismeretes, melyek őshazája Kis-
Ázsia és Délkelet-Európa, de mára 
a közép- és dél-európai mészkő-
hegységek lejtőinek (és szirtjeinek) 
erdőalkotó fájává vált. Elterjedési 
területe leginkább a Balkán-fél-
sziget nyugati részén, az Alpok déli 
vonulatain, Törökországban és Spa-
nyolországban határozott. A mér-

sékelt övi lomberdős tájakon – így 
hazánkban is – nem őshonos, táj-
idegen fafaj. Magyarországon a 19. 
század végén kezdték telepíteni a 
P. nigra var. austriaca változatát 
elsősorban  talaj védelmére (a ko-
pár hegyoldalak eróziójának meg-
akadályozására és a meszes ho-
moktalajok megkötésére). A gyors 
erdőgazdálkodási sikerek után 
számos probléma vetődött fel a 
fajjal kapcsolatban. Az elegyetlen 
állományai pusztulni kezdtek (lsd. 
Keszthelyi-hegység), s ha nem 
volt megfelelően körültekintő a 
telepítés, agresszív terjeszkedése 
is előfordulhatott. Ilyen estekben a 
honos hazai fajokat kiszorítja. Tűle-
veleinek bomlása a talaj kémhatá-
sának megváltozását eredményezi, 
amely így nem kedvező a termé-
szetes életközösségek számára.

Keszei Balázs

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

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

infó: +36 20 468 1191

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva

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
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Lomtalanításról
Minden hulladékot nem visznek el!!!

Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási 
lomhulladék. Például: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, 
kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) 
szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen 
mozgatható legyen. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag lakossági 
eredetű lehet!
A lomhulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6.00-tól, az ingat-
lanok előtti, szállítójárművel megközelíthető közterületről folyamatosan 
szállítjuk el.

Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!
• zöldhulladék 
• szelektív hulladék 
• állati tetem,
• gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
• autóbontásból származó autó alkatrész 
• építési-bontási hulladék 
• szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (pl.: Inert, kommunális),
• gumiabroncs,
• veszélyes hulladék
• elektronikai hulladék 
• fém hulladék 
• kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.

A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat 
tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, kü-
lönleges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánl-
juk figyelmükbe zöldudvarainkat, melyek működéséről honlapunkon, 
a„szolgáltatásaink-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont alatt találnak 
részletes tájékoztatást.

Lomtalanítás időpontjai
1. KÖRZET
2022. OKTÓBER 13. csütörtök

Árpád tér, Auguszt J. u., Bajcsy-Zs. u., Dózsa Gy. u., Erdő u., Gyöngyös 
u., Kálvária u., Malomárok u., Mecséry F. u., Meskó u., Puskapor u., 
Sziget u., Tanítóképző u.

2022. OKTÓBER 15. szombat 
Bertalan E. u., Bezerédy u., Borostyánkő u., Borsmonostori u., Felső 
krt., Hermann O. u., Kethelyi u., Királyvölgyi u., Lehmann G. u., Lékai 
u., Munkás u., Nemezgyári-major (Hatházak), Ólmodi u., Rőtivölgyi u., 
Sörgyár u., Vámház u.

 
2. KÖRZET
2022. OKTÓBER 27. csütörtök

Kossuth u., Munkácsy M. u., Pogányi u., Rákóczi F. u. 
2022. OKTÓBER 29. szombat

Alsó krt., Cáki u., Forintos M. u., Gábor Á. u., Kiss J. u., Kórház u., Liszt 
F. u., Petőfi tér, Sánc u., Sáncárok u., Strand sétány, Szent Lénárd u., 
Szombathelyi u., Szűk köz, Téglás köz, Táncsics M. u.

3. KÖRZET
2022. NOVEMBER 3. csütörtök 

Arborétum u., Bechtold I. u., Bersek J. u., Ciklámen tér, Csőszház u., 
Felsőerdő u., Festetics u., Forrás u., Freh Alfonz u., Gesztenyefa u., Ha-
dik A. u., Hosszúnemes dűlő, Kankalin u., Köböl dűlő, Kenyérhegyi út 
(Kövi dűlő), Mélyút u., Mohás u., Napsugár u., Óház u., Panoráma krt., 
Postásrét u., Szelestey L. u., Szent Anna u., Szent György u., Szőlőskert 
u., Szultán domb, Temető u., Tölgyes u., Vaihingen u.

2022. NOVEMBER 5. szombat
Ady E. u., Bem J. u., Berkenye u., Chernel u., Diófa u., Fenyő u., Fő tér, 
Győry J. u., Hermina u., Hunyadi u., Hegyalja u., Jurisics tér, Kelcz-A. u., 
Kökény u., Park u., Pék u., Rajnis u., Schneller u., Szabóhegyi u., Sze-
der u., Szent Imre herceg u., Táblaház u., Várkör,  Városház u., Zrínyi u.

4. KÖRZET
2022. NOVEMBER 10. csütörtök

Kőszegfalva (Erdészház u., Kőszegfalvi u., Vadvirág u., Vasút u.)
2022. NOVEMBER 12. szombat

Bercsényi u., Deák F. u., Dr. Ambró Gy. u., Faludi F. u., Fehérsáfrány 
utca, Gyöp u., Írottkő u., Károlyi M. u., Kárpáti S. u., Lóránt Gy. u., 
Posztó u., Posztógyári u., Rohonci u., Rómer Flóris u., Sigray J. u., Tüs-
kevár u., Űrhajósok útja, Velemi u., Vízmű u.

Eladó ingatlanok
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Képviselő-testületének döntése alapján ver-
senyeztetési eljárást hirdet az alábbi ingatlanok értékesítése 
tárgyában: 

•	 Gábor Áron utca 9. épületegyüttes
•	 Kőszegfalvi lakópark 45 db telek együttes értékesítése.

Nyilvános liciteljárást hirdet az alábbi ingatlan értékesítéséért:
•	 Rákóczi utca 78. fszt. 16. lakás 43 m2

További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal fa-
liújságján, Kőszeg város honlapján valamint a Városüzemelteté-
si Osztályon ügyintézőnél kérhető ( 94/562-529).

Lomilottó 
Kisorsolták a Hulladékudvar szol-
gáltatásait szeptemberben igénybe 
vevők között a vásárlási utalvá-
nyokat. Kőszeg Önkormányzata a 
TESCO és a COOP támogatásával 
havonta 100.000 forintot nyerhet 
5 felelősen gondolkodó szerencsés 
kőszegi polgár. A nyereményjáték 
szabályzat szerint azon kőszegi, 
hulladékgazdálkodási szerző-
déssel rendelkező ügyfelek, akik 
igénybe veszik a kőszegi Hulladék-

udvar szolgáltatásait, részt vehet-
nek a nyereményjátékban. A szep-
tember havi és megmaradó át nem 
vett nyereményeket újrasorsolták.
Szeptember hónapban 400 db sors-
jegy talált gazdára, ennyien vitték be 
hulladékaikat a kőszegi zöldudvarba.
A kisorsolt Tesco/Coop utalványok 
nyertesei:
KÉK 13:  40.000 Ft 
SÁRGA 66:  30.000 Ft 
SÁRGA 34:  15.000 Ft 
ZÖLD 97:  10.000 Ft 
KÉK 10:   5.000 Ft 
A megmaradó újrasorsolt Tesco/
Coop utalványok nyertesei:
ZÖLD 58:  15.000 Ft 
PIROS 83:   5.000 Ft 
SÁRGA 5:   5.000 Ft 
A nyertesek legkésőbb október 21-
ig vehetik át személyesen a szep-
temberi pecséttel ellátott utalványo-
kat a Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélfogadási napjain a Vá-
rosüzemeltetési Osztályon.

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



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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Templomokról a szakértő
2020. július 22-én Soltész Miklós 
államtitkár és Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő bejelentette, 
hogy a kőszegi egyházi ingatlanok 
felújítására a Kormány két határo-
zatában összesen 6,5 milliárd Ft 
támogatást adott. Ennek célja a 
belvárosban lévő három templom, 
valamint a temetőben lévő Szent 
Vér-kápolna, és a Kálvária-temp-
lom műemlék épületek megóvása. 
Ezen felül végzik még a Szegény-
ház és a verbita rendház felújítását. 
Kőszeg város műemlékeinek felújí-
tásáról, annak jelenlegi helyzeté-
ről kértünk részletes tájékoztatást 
Sarkadi Márton szakmai koordiná-
tortól 2022. szeptember 29-én, a 
sajtótájékoztatót követően.
– Azt a kőszegiek látják, hogy a 
Jézus Szíve-templom bejáratának 
homlokzatánál a nyáron elkez-
dődött az állványok építése. Mi-
lyen feladatokat kell megoldani a 
restaurálás során? 
– A Jézus Szíve-templomnál két 
nagyobb problémakört állapítot-
tunk meg. Az egyik a templom mű-
kődíszeivel kapcsolatos, amelyek az 
elmúlt évszázad során szétfagytak, 
tönkrementek. A nagy magasság-
ban lévő elemek széttöredeztek, és 
az idők során többszáz kilogramm 
műkőtöredék hullott le a magasból. 
Hatalmas szerencse, hogy emi-
att nem történt baleset. A másik 
problémakör a tetőszerkezet ügye, 
amely egyrészt a templom hossz-
háza, szentélye feletti tetőrészt 
érinti, másrészt a toronysisakokat. 
Számtalan műszaki probléma van 
a hosszház feletti tetővel. Rendkívül 
tagolt, összetett idomú, és nagymé-
retű. Az ároktetős rendszer miatt, 
a mellékhajók felett hosszirányra 
merőlegesen fióktetők sorakoznak, 
amely érdekes, változatos képet 
ad, mindez a középkorban például 
észak-német területen volt elter-
jedt. Alapprobléma, hogy a csapa-
dékvizet központosan egy-egy hely-
re, a mellékhajószakaszok határára 
gyűjti, és ha ott beázás keletkezik, 
akkor egy bonyolult csomópontot 
áztat a víz. Így történt ez a Jézus 
Szíve-templomnál is, szinte mind-
egyik csomópont károsodott. Több 
olyan rész van a tetőszerkezetben, 
amely csak valamilyen csodának 

köszönhető, hogy nem roskadt ösz-
sze, nem dőlt le. Több fontos tartó-
szerkezeti elem teljesen tönkrement, 
elkorhadt. Elképesztő méretű beázá-
sok voltak a tetőben, a padlástérben. 
A boltozatok felett több helyen nej-
lonból készített medencék vannak, 
amelyek összegyűjtik a beömlő vizet. 
Ezeknek egy részét már korábban 
felrakták, és ez jelzi azt a becsülendő 
küzdelmet, amely a 20. század kö-
zepe óta, szűkös lehetőségek mellett 
zajlik a templom védelme érdeké-
ben. Kisebb-nagyobb összegekből 
folyamatosan javította az Egyház-
község a templomot. Ezek az erőfe-
szítések néha sikeresek voltak, néha 
a javítás sem vezetett eredményre, 
és folytatódott az épület állapotának 
romlása. Az 1890-es évekből szár-
mazó bádogelemek anyaga teljesen 
tönkrement, cseréjük halaszthatat-
lan. Tönkrement az a műpalafedés is, 
amely már nem az eredeti, ugyanis 
az 1890-es években az építésnél 
természetes palát használtak, de a 
20. században legalább két alka-
lommal cserélték a palafedést.
– Melyik a másik, talán a na-
gyobb probléma?  
– A toronysisakok állapota. A 
központi torony sisakja megdőlt, 
ijesztő látványt nyújt. Jelenleg köz-
vetlen veszélytől nem kell tartani, 
ugyanis a sisak dőlését már ko-
rában megállították. A dőlés oka 
az, hogy a vízelvezetés eredetileg 
tornyon belüli, zárt rendszer volt. 
A sisakon összegyűlt csapadékvizet 
bevezették a torony belsejébe, ott 
összegyűjtve folyt le. Az elvezetés 
meghibásodott, ezért beázott a 
toronysisak alsó része, ott néhány 
gerenda elkorhadt, összeroskadt, 
majd ezek elmozdulása okozta a 
toronysisak látványos megdőlését. 
A néhány tönkrement gerenda 
javítása, cseréje nagyon jelentős 
feladatot ad, ugyanis az egész to-
ronysisakot fel kell emelni, hogy 
hozzáférjünk a sérült gerendákhoz. 
Így a következő feladat: a torony-
sisak cserépfedésének eltávolítását 
követően építeni kell egy segéd-
szerkezetet, amely segítségével a 
toronysisakot meg tudjuk emelni. 
Mindezt két lépésben kell megten-
ni, mert a sisak első emelete ma-
gasságában is vannak tönkrement 

gerendák. A javítást követően a 
toronysisakot visszaengedjük a he-
lyére. Ez a segédszerkezet sem kicsi 
egység, hanem egy erős szerkezet, 
hiszen önmagában a toronysisak is 
27 méter magas. A feladat elvég-
zése után következhet a tetőfedés 
visszahelyezése, de ehhez le kell 
gyártani a bádogelemeket, vala-
mint a színes, mázas cserepeket, 
amelyekkel a torony eredeti mintá-
zata visszaadható. A toronysisakon 
lévő cserepek nagyrészt eredetiek, 
kis mennyiségben vannak közöttük 
pótolt darabok. Ezt a cserépfedést 
az 1890-es évek óta még nem 
szedték le, csupán helyenként ja-
vították. Amennyiben a cserepeket 
tartó szegek nem rozsdásodtak vol-
na el, akkor még most is meggon-
dolandó lenne, hogy érdemes-e le-
szedni, de a korrózió következtében 
ez elkerülhetetlen. A cserépfedés 
a központi torony esetében szinte 
csak ott sérült meg, ahol az orom-
falak mögötti vápa bádogozásakor 
meg kellett bontani a tetőfedést. 
Más a helyzet a csigalépcsőtor-
nyoknál, ahol szokatlanul kicsi cse-
repeket alkalmaztak. Ezek kevésbé 
voltak ellenállóak, a nagy torony-
ról lehulló jég, vagy egyéb hatás 
is károsította őket. A tönkrement 
cserepeket egy ismeretlen időben 
végzett, nagyobb javítás során egy 
manufakturális jellegű műhelyben 
készült cserépanyaggal pótolták, 
ennek a minősége az eredetitől 
is elmaradt. Az 1980-as évek-
ben nagyobb felújítást végeztek a 
tetőzeten, ekkor a Pécsi Zsolnay 
gyárban készült cserepekkel vé-
gezték el a toronysisakok javítását. 
A most folyó restaurálás során az 

eredetiekhez hasonló színes, mázas 
cserepeket készíttetünk, és ezekkel 
pótoljuk a tönkrementeket. Az ép, 
jó állapotú cserepeket nyugodtan 
vissza lehet helyezni a toronysi-
sakra. Az éleket fedő, kupás cse-
repeknél sajnos nem ez a helyzet, 
ugyanis azokat az 1980-as évek-
ben kilyuggatták, látható szegezés-
sel rögzítették. Ezeket nem tudjuk 
visszatenni, mert belül kráterszerű 
sérülést okozott a fúrás, sok elem 
meg is repedt. Cseréjük nagy fel-
adat lesz. Az épület homlokzatán 
végzendő egyéb munka (vakolás, 
festés) a tetőfelújításhoz, műkőele-
mek javításához, pótlásához képest 
már csupán rutinfeladatot jelent. 
– A sérült műkőelemek újra lesz-
nek gyártva, készítve?
– Igen. Ezek java része megtartha-
tatlan állapotban van. A csapadék, 
a fagy következtében szétrepedez-
tek, menthetetlenül tönkrementek. 
Érdekesség, hogy különféle anyagú 
öntvények vannak a templomon, az 
időtállóságuk is nagyon különböző. 
Ezek egy részét előre legyártották, 
másik részét a helyszínen készí-
tették el. Mindkét technológiával 
készült elemek között vannak kifo-
gástalan állapotban lévők, de na-
gyon sok az életveszélyesen sérült 
műkőelem. Leginkább a szobrásza-
ti elemek töredeztek szét. 
– Hogyan történik a toronysisak 
megemelése? Mekkora tömeget 
kell ott fenn a magasban meg-
emelni?
– A fal koronájára épül egy segéd-
szerkezet, amelybe olajemelőket 
építünk be, ezek emelik meg a ter-
het. A számítások szerint 26 – 28 
tonna lesz ez a tömeg.

AKTU
ÁLIS
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– Mikor történhet ez meg?
– Még dolgozunk rajta, az eme-
lőszerkezet véglegesített tervei 
elkészültek. Ahogy a kivitelező ha-
lad a gyártásával, attól függően a 
következő hetekben megtörténhet, 
de mindezt befolyásolja az időjárás 
is. Az elmúlt időszakban eső, szél 
hátráltatta a munkát. Ott fenn, 50 
méter magasban szinte mindig fúj 
a szél, egy bizonyos erősség felett 
nem szabad dolgozni az állványon. 
A csúcson a kereszt magassága 59 
méter a bejárattól számítva, csak 
a toronysisak 27 méter magas. Az 
eddig elkészült állványzat az orom-
falak csúcsáig ér fel, csaknem 40 
méter magas.
– Szent Jakab-templom belső te-
rülete a két hete megkezdődött 
régészeti munkálatok miatt je-
lentősen átalakult.
– A régészeti munka elkezdődött, a 
padlóburkolat alatti, 18. században 
készült feltöltés eltávolítását végzik 
a szakemberek. A kutatási szem-
pontból igazán érdekes, közép-
korból származó rétegek feltárását 
október első felében kezdik meg, 
a szakmai szempontból igazán 
fontos eredményeket ezt követően 
várhatjuk. A Szent Jakab-templom 
rendkívül fontos műemlék, helyre-
állításának módja, a célkitűzések 
pontosítása függ a régészeti és más 
kutatások eredményétől. Az elvég-
zett vizsgálatok egyrészt műszaki 
jellegűek, másrészt tudományos 
szempontúak. A helyszíni, történeti 
jellegű kutatások közül a régészet 
és a falkutatás egyaránt nagy je-
lentőségű, eredményeiket egy-
mással összevetve kell értékelni. 
Megjegyzendő, hogy e munkánál 
– roppant szerencsés módon – ösz-
szeállt egy kitűnő csapat, amely az 
eredményeket egymással megvi-
tatva, közös gondolkodás során ér-
tékeli. A vakolat, festés nagyon sok 
mindent eltakar. Lehetséges, hogy 
további festett részletek, képek is 
előkerülnek a kutatások során, az 
1930-as években felszínre került 
Köpönyeges Madonna, Szent Kris-
tóf és a Háromkirályok képén túl. A 
falkutatás nagyon sok tekintetben 
választ ad arra, hogy a templom 
épülete milyen módon épült meg, 
és hogyan alakult át az idők fo-
lyamán. Valószínűnek látszik, hogy 
építése tervváltoztatásokkal együtt 
valósult meg, ráadásul korábbi 

épületmaradvány befoglalásával. 
A felépítést követően is történtek 
változások, átalakítások, toldások. 
A forráskutatás, falkutatás és a 
régészeti eredmények kiegészítik 
egymást, együttes számbavételük 
elengedhetetlen. E tudományos 
kutatások szükségesek ahhoz, hogy 
el tudjuk dönteni: mit és milyen 
módon kell helyreállítani. E tekin-
tetben hasonlatos a műemlékeken 
végzett munka ahhoz, ahogyan az 
orvos elsőként vizsgálatokat ír elő, 
ezek alapján felállítja a diagnózist, 
majd meghatározza a terápiát.
– Milyen a templom műszaki ál-
lapota?
– Ez egy másik, fontos kérdéskör. A 
Szent Jakab-templom falai rendkí-
vül nedvesek. Ezért a Xavéri Szent 
Ferenc-kápolna – nagy érzéket 
képviselő – stukkódíszítése is ve-
szélyben van a felszívódó talajned-
vesség miatt. Hogy az épület újra 
egészséges legyen, meg kell óvni a 
talajnedvességtől. A védekezésnek 
sajnos elkerülhetetlenül van olyan 
része is, amihez erősebben kell be-
avatkozni a fal szerkezetébe, ilyen 
az utólagos szigetelés készítése. 
Többfélre technológia alkalmaz-
ható, de sajnos közös jellemzőjük, 
hogy mindenképpen roncsolással 
járnak. Nagyon sokat tehetünk 
az épület állapotának javítása ér-
dekében egyszerűbb, úgymond 
„környezetbarátabb” megoldások-
kal is. E megoldások közé tartozik a 
csapadékvíz elvezetése, szellőzteté-
sek kialakítása, a padló alatt olyan 
rétegrend kiépítése, amely gátolja 
a nedvesség felszívódását. Ehhez el 
kell távolítani a padló alatti feltöl-
téseket, amelyet a régészeti feltá-
rásokkal együtt elvégeznek a szak-
emberek. Ebből az is érzékelhető, 
hogy a munkálatok összefüggés-
ben állnak egymással. A felújtások, 
régészeti kutatások után a Szent 
Jakab-templom megszokott kül-
ső képének drasztikus változására 
nem kell számítani, elsődleges cél 
a templom értékeinek megőrzése. 
Nem indokolt a nagymérvű épí-
tészeti átalakítása. A homlokzatok 
megjelenése természetesen mind-
ezzel együtt alaposan  megváltozik, 
a töredezett kőfaragványok pótlása, 
restaurálása, valamint a falfelületek 
vakolása, festése révén. A barokk 
bútorzat, berendezés is teljes res-
tauráláson esik át, ami szintén sok 

tudományos újdonsággal, érdekes-
séggel szolgál majd, és a berende-
zés kopott, avítt jellege is eltűnik.  
– Az összetett munkálatok miatt 
a befejezésről talán években kell 
gondolkodni.
– A munkálatok jó ütemű befejezé-
se érdekében azokat a templomo-
kat vettük előre, amelyeknél a mű-
szaki problémák és más feladatok 
is alapos átgondolást, előkészítést 
igényeltek, és az elvégzendő munka 
is nagyon aprólékos, időigényes. A 
Kálvária-templomnál és Szent Vér-
kápolnánál egyszerűbb a helyzet.
– Hol tart most a két műemlék 
felújítása?
– Sokkal gyorsabban fejeződik be 
a helyreállítás, mint a belvárosi 
templomok esetében. A temetőben 
lévő kápolna belseje még ebben 
az évben átadható lesz, használata 
elkezdődhet. A Kálvária-templom 
kivitelezési munkálatai látványosan 
haladnak előre. Mindkét épületnél 
nagyon súlyos műszaki problémá-
kat kellett megoldani. A temető-
kápolna boltozata extrém módon 
megsüllyedt, deformálódott. A fel-
újítási munkák megkezdése előtt az 
összeomlás határán volt a boltozat.  
El kellett végezni a megerősítését a 
további deformáció megakadályo-
zása érdekében. A Kálvária-temp-
lomnál is találtunk jelentős tartó-
szerkezeti problémákat. A templom 
hosszabb időszakon át és többször 
bővült, újabb épületrészekkel tol-
dották meg. Elsőként a szentély 
épült meg, aztán a hajó, majd a 
két szélső torony, s csupán ezt kö-
vetően a központi torony. Mindezek 
révén olyan épületegyüttes jött 
létre, amelynek részei nem kapcso-
lódnak szervesen egymáshoz. Ebből 
adódóan a terhelések miatt egyes 
boltívek megsüllyedtek. Ennek a 

megállítására komoly statikai be-
avatkozás szükséges, a padlástérbe 
nagyméretű acélgerendákat kell 
beépíteni ahhoz, hogy a boltozat 
tovább ne károsodjon. Sok szakmai 
vitát, fejtörést okozott az, hogy a 
megerősítés ne károsítsa a barokk 
tetőszerkezetet. A megerősítés rej-
tett lesz, a külső szemlélő nem látja.
– A belváros harmadik értékes 
műemléke a Szent Imre-templom. 
Milyen a műszaki állapota?
– Hasonló problémákat találtunk, 
mint a Szent Jakab-templomnál, 
annak ellenére, hogy a folyamatos 
használat és a gyakrabban elvégzett 
karbantartások miatt ez a templom 
külső szemlélő számára jobb kar-
ban levőnek tűnhet. Itt is nagyfokú 
a falak nedvesedése. Tavaly szembe 
kellett néznünk egy nagyon súlyos 
könnyező házigomba-fertőzéssel, 
amely a templom sekrestyéjéből 
indult el. Néhány évtizeddel ezelőtt 
ezt a fertőzést még csak az érintett 
berendezések eltüzelésével lehetett 
megszüntetni. Ma már rendelkezés-
re állnak hatékonyabb gombaölő 
vegyszerek, amelyek segítségével 
megtörtént a gombamentesítés. 
A Szent Imre-templomban is kell 
végezni régészeti feltárást, fontos 
a barokk berendezés restaurálá-
sa, majd a falak vizsgálata után a 
helyreállítási terv véglegesítése. A 
Szent Imre-templom belső terének 
változása nagyobb mértékű lehet, 
hiszen a belső tér a 20. század-
ban jelentősen átalakult. A falak 
felszínén látható díszítőfestés egy 
leegyszerűsített, rossz minőségű 
átdolgozása egy korábbinak. A mű-
emlék teljes felújítása, restaurálása 
után a berendezések, és a belső tér 
jelentős eredményeket, változáso-
kat mutat majd. 

Kámán Z 
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Az idei Kulturális Örökség Napo-
kon lehetőség nyílt a Szent Jakab-
templom főkriptájának vezetéssel 
történő bejárására is, mely nagy 
érdeklődésre tartott számot.
A Szent Jakab-templom az 1670-es 
évektől a jezsuita rend használatá-
ban állt. A szerzetesek a templom 
mellett rendházat, majd iskolát is 
építettek. A rend 1773-ban történt 
feloszlatása után a templom és az 
intézmény 1777-től a piarista, majd 
1815-től bencés szerzetesek tulaj-
donába került. A templomban több 

kriptát is számon tart a kutatás, de 
a keleti része alatt elterülő főkripta 
a legnagyobb méretű. Építése során 
a szentély és a sekrestye alatti tel-
jes terület kihasználása érdekében 
a főszentély északi alapfalát is át-
törték. Az 1842-ben felhagyott és 
befalazott térbe 1873-ban Chernel 
Kálmán, majd a 20. század első fe-
lében Horváth Detre ereszkedett le 
a lejárat megnyitása után. Utóbbi a 
Kőszeg és Vidéke korabeli hasábjain 
részletesen be is számolt az ese-
ményről. 1982-ben Bakay Kornél 

régész és Rákóczi Péter építész nyi-
totta meg újból a kripta bejáratát. 
A Szent Jakab-templom felújítása 
kapcsán az idei évben megint lehe-
tőség nyílt a szentély alatti tér fel-
nyitására és állapotának felmérésé-
re. A több helyiségből álló kriptában 
főként szerzetesi temetkezéseket 
találunk a 18. század végéről és a 
19. század elejéről. Két szabadon 
álló deszkakoporsótól eltekintve 
az elhunytakat fülkékbe temették, 
melyeket aztán befalaztak. Több 
helyütt olvasható a fülkék falán 
bevésve, vagy festve az ott nyugvó 
neve és latin nyelvű sírfelirata. A fel-
iratok alapján számos piarista szer-

zetes, többek között Jankovits János,  
Cserven Flórián bencés atya, Niczky 
Mihály pálos szerzetes, de Klastrom, 
azaz mai Klostermarienberg egyko-
ri adminisztrátora is a falak között 
nyugszik. Bár többségben vannak 
a szerzetesi temetkezések, néhány 
előkelő család egy-egy tagjának is 
végső nyughelyül szolgál a kripta. A 
templom főoltárának felújításához 
300 forintnyi adománnyal hozzájá-
ruló Batthyány Imréné Éva asszony 
vagy a királyi kamarási tisztséget 
viselő Perényi József és hajadon 
leánya, Franciska is itt alussza örök 
álmát.  

Simon Zsófia régész

A templom főkriptájáról

Szent Jakab-templom régészeti feltárásáról
Kőszeg legrégebbi egyházi épü-
letében vagyunk, a Szent Jakab-
templomban. Ez az épület a város 
harmadik temploma. Az első a 
Szent Katalin-templom, amely a 
13. században alapított város plé-
bániatemploma volt, és amely kö-
rül a város 17. századig működő, 
fallal kerített temetője létesült. Ez 
az épület mára elpusztult, szentélye 
a  szomszédos Szent Imre-templom 
sekrestyéje alól nyúlik ki, hajója 
sajnos a templom alatti kripta épí-
tése során megsemmisült.
A város második egyházi épülete 
az a minorita templom, amely tör-
téneti források szerint a mai Szent 
Jakab-templom helyén állt. A kol-
dulórendek általában a városok 
szélére telepedtek, és a 13. század-
ban a születő Kőszeg keleti határa 
a mai Jurisics tér keleti oldalán hú-
zódott. A ferencesek templomáról 
csak annyit tudunk, hogy 1289-
ben Habsburg Albert hadjárata 

során elpusztult. Mentényi Klára 
művészettörténész és B. Benkhard 
Lilla régész a Szent Jakab-templom 
padlásterében végzett kutatása 
megerősíteni látszik, hogy valóban 
itt kell keresnünk a templom és a 
hozzá csatlakozó kolostor marad-
ványait, és abban reménykedünk, 
hogy a régészeti feltárás során az 
alapfalakat is megtaláljuk.
A Szent Jakab-templom mai isme-
reteink szerint a 14. század máso-
dik felében épült, és a város közép-
kori plébániája volt. A négyzetes 
alaprajzú, nagy belterületű csar-
noktemplom hajói azonos belma-
gasságúak. Tágas belső tere alkal-
mas volt a megnövekedett városi 
lakosság egyidejű befogadására. 
Hajójának beboltozása a főszentély 
előtti Garai-címeres (aranyszínű, 
országalmába harapó, tekeredő kí-
gyó) zárókő tanúsága szerint a 14. 
század végén, 15. század elején 
történhetett.

A templom leg-
híresebb közép-
kori falképe a 14. 
század végén, 15. 
század legelején 
készült Köpö-
nyeges Madon-
na, amely Mária 
alakját ábrázolja, 
amint óvón fo-
gadja be köpenye 
alá a híveket. Két 
oldalán két se-
gítőszent, Szent 
Dorottya és Szent 
Borbála áll. Né-
hány évtizeddel 
később az oltár-
kép fölé a Három-
királyok Imádása-
falképet, északi 
oldalára pedig egy 
hatalmas Szent 
Kristóf-ábrázolást 
festettek.

Jurisics Miklós egykori kriptája
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A templomban több kriptáról is tu-
dunk, melyek közül a leghíresebb 
Jurisics Ádám és Anna, Jurisics Mik-
lós várkapitány 1538-ban pestis-
ben elhunyt gyermekeinek temet-
kezőhelye. Ezt a sírt sajnos már a 
kora újkorban feldúlták, azonban 
a sírkövet – megmentve így az 
évszázados kopástól – a templom 
északi falában helyezték el.
A főhajó közepén lévő kopott sírkő 
alatt a hagyomány szerint Széchy 
Mária, a murányi vénusz, a 17. szá-
zad már életében híres szépasszo-
nya nyugszik, aki Wesselényi Miklós 
nádor feleségeként a Wesselényi-
féle Habsburg ellenes összeesküvés 
okán élete végére kegyvesztetté 
vált. Kőszegen élő rokonainál töl-
tötte utolsó éveit, 1679-ben halt 
meg. A frissen rekatolizált város 
jezsuiták által működtetett templo-
mában temették el. 
Kőszeg város lakossága a 16. szá-
zad közepén protestánssá lett, és 
eleinte a Szent Jakab-templomban 
felváltva tartottak istentisztelete-
ket a német és magyar ajkú hívek 
számára. 1615 és 1618 között 
építették fel a magyar protestánsok 

a szomszédos Szent 
Imre-templomot. A 
17. század közepén 
vált a város ismét 
katolikussá, amikor a 
jezsuita rend a város-
ban letelepedett, és 
átvette a Szent Jakab-
templomot, amely a 
Jézus Szíve-templom 
fölépítéséig szolgált 
plébániaként.
Jelenleg a Szent Ja-
kab-templomban a 
Szombathelyi Egyház-
megye megbízásából, 
a szombathelyi Sava-
ria Múzeum és a Kő-
szegi Városi Múzeum 
szakmai együttmű-
ködésével tervásatást 
végzünk. A munkát 
a templombelsőben lévő, mintegy 
40 cm vastagságú feltöltés eltávo-
lításával kezdtük. A 17. század kö-
zepén a legnagyobb területen hal-
szálkamintában letett téglapadló 
szintjén már elkezdtek kirajzolódni 
a templom oszlopainak lábazatai, 
amely azt jelzi, hogy nem járunk 

messze a belső eredeti, 14. száza-
di szintjétől. A feltöltés eltávolítása 
során az 1719-ben készült padok 
alatti terület peremén 3-4 sor tég-
lából, tetőcserépből és bontási tör-
melékből álló, hevenyészett falazás 
bukkant elő. Építéséhez az elbontott 
15. századi karzat terrakotta eleme-
it (csigalépcső darabokat, boltozati 
bordákat, és egy finoman kidolgo-
zott, címerpajzzsal ékesített bolto-
zati zárókövet), valamint más épü-
letrészek töredékeit, köztük gótikus 
ablakkeret-töredékeket használták 
fel. A kőanyag dokumentálását 
Mentényi Klára művészettörténész 
és B. Benkhard Lilla, az ásatás 
szakmai konzulense végzi Ivicsics 
Péter építészmérnök segítségével. 
A kiemelt épületelemeket egyelőre 
típusonként elkülönítve tároljuk, 
a velük való szakmai munkára, a 

karzat lehetőség szerinti elméleti 
rekonstruálására és bemutatásá-
ra az összes előkerült épületelem 
ismeretében kerülhet sor. 
Eddig egy szelvényt nyitottunk 
meg, a templom déli mellékha-
jójához keletről csatlakozó Xavéri 
Szent Ferenc kápolnában. A Kö-
penyes Madonna oltárkép mel-
lett egy elfalazott gótikus ajtó 
vezet a kápolna alatti térbe, ahol 
eddig már két korábbi téglapad-
ló maradványait találtuk meg, 
tehát 1700, a kápolna felszente-
lése előtt legalább két periódusa 
volt az itt lévő épületrésznek. A 
padlószintek fotózása, rajzolása, 
felmérése és értelmezése után 
tovább mélyítjük a szelvénye-
ket, egészen az altalajig, tehát 
még ebben a szelvényben sem 
vagyunk az összes kinyerhető 

információ birtokában.
A feltárás  célja, amellett, hogy 
a templom műszaki állapotának 
javítása érdekében a padló alatti 
feltöltés cseréjét mindenképpen el 
kell végezni, az, hogy minél többet 
megtudhassunk a Szent Jakab-
templom építéstörténetéről, az 
írott források és művészettörténeti 
adatok alapján datált bővítések 
korát pontosítsuk, illetve szeretnénk 
megtalálni a minorita templom 
alapfalait. Számítunk ezen kívül 
olyan előkelő városi polgárok te-
metkezéseire, akik vállalni tudták 
a templomban történő temetkezés 
költségeit, de – mivel a Szent Ja-
kab-templom a középkori belvárosi 
temető területén áll – várhatóan fo-
gunk találni a templom építésénél 
korábbi temetkezéseket is.

Pap Ildikó Katalin régész
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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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Biciklit nyertek
Szeptember 23-án éjszaka fél tíz tá-
jékán a Fő téren lévő szüreti nagy-
színpadon két gyermek örülhetett a 
megnyert egy-egy új, jó minőségű 
kerékpárnak. A kisebbik méretű bi-
ciklinek Héjj Ignác Kőszegről, a na-
gyobbiknak Babó Áron Kőszegszer-
dahelyről lett a büszke tulajdonosa. 
A két gyermek öröme, különösen 
Ignác boldogsága felülírt minden 
képzeletet. Nem tettek mást, mint 
azt, hogy részt vettek, bemutatták: 
miként kell az esti sötétségben ke-
rékpárral közlekedni. Tették ezt 58 
gyermekkel együtt a Kőszegi Ke-
rékpáros Egyesület által szervezett 
„Biztonságos gyermek bringás 
kaland a sötétben”, a TOP-5.3.1-
16-VS1-2018-00011 azonosító 
számú „Sokszínű együttélés - helyi 
identitás és kohézió erősítése kö-
zösségfejlesztési módszerekkel” 

című projekt kere-
tében.
Az egyesület fel-
hívást tett közzé 5 
– 20 éves fiatalok 
számára a bizton-
ságos kerékpáros 
közlekedésre való 
felhívás érdekében. 
Aki elment a Balog 
iskola előtt lévő 
parkolóhoz megfe-
lelő biciklis kivilá-
gítással, kapott egy 
sorsjegyet, és a csa-
pat onnét kerekezett a Rőtivölgyi 
út végén lévő biciklis pihenőhöz 
20.00 óra előtt. Közülük lett a 
nyertes Ignác és Áron. A gyerekha-
dat szervezők és szülők kísérték a 
városon át, egészen a Rőtivölgyi út 
végén lévő biciklis pihenőig. Aznap 

kezdődött a Kőszegi Szüret, ezért is 
az útkereszteződéseknél leállították 
a forgalmat, amíg a 120 – 140 ke-
rékpáros áthaladt. A célállomáson 
itallal, pogácsával terített asztal 
várta az érkezőket. A kivilágított, 
de mégiscsak sötét utcán messziről 

lehetet látni a biciklik lámpáit. A 
„Nemezgyár” felé vezető úton egy 
láthatósági bemutatóval szemlél-
tették a szervezők: hogyan lehet 
jól látni a kerékpárost az éjszakai 
sötétségben. 

KZ

Biciklizés a hegyekben 
Szeptember 29-én a Csónaká-
zó-tónál lévő Tó-part panzió és 
rendezvényközpontban a kerék-
pározás határon átnyúló lehető-
ségeiről tárgyaltak a résztvevők 
az INTERREG V-A Ausztria-Ma-
gyarország Program – ATHU064 
- VELOREGIO projekt keretében. 
A közzétett jelentés szerint a ke-
rékpáros turizmus a legerősebben 
növekvő szegmens a turizmusban, 
egyedi módon kapcsolja össze a 
vágyott sporttevékenységet a régió 
kulturális és természeti örökségé-
nek felfedezésével. A határtérség, 
a hegység sokszínűsége, illetve a 
kulturális gazdagság ideális tulaj-
donságokat hordoz ahhoz, hogy 
Európa kiemelt kerékpáros régi-
óihoz felzárkózzon. A konzultáció 
első mondatai arról szóltak, hogy 
alakuljon ki a határtérségben Euró-
pát átszelő kerékpáros desztináció, 
melynek haszonélvezői az éttermek 
és a szállásadók.  
Christian Fraissler a projekt Kelet-
Steiermark vezetője elmondta, fel-
mérték a területük kerékpárútjait. 
Szükséges volt az utak kitáblázása, 
hogy a turista eljusson a céljához, 
ehhez készítettek térképeket, hoz-
zákapcsolták a szálláshelyeket, a 
látnivalókat. A túraútvonalak álla-

potának ellenőrzésére képeztek ki 
elszánt bicikliseket. Az online mó-
don elérhető kerékpáros utak közül 
legtöbben a határon átnyúló lehe-
tőségeket keresték. Steiermarkban 
és Burgenlandban háromezer km 
kerékpárutat használhatnak a bi-
ciklisek.
Dr. Balázsy Péter, Vas megye fő-
jegyzője elmondta, hogy a törté-
nelmi örökségből fakadó két oldal 
közötti egyenlőtlenségek adják 
a legfontosabb teendőket. Ezért 
fontos a felzárkóztatás az osztrák 
oldalon lévő infrastrukturális há-
lózathoz. Készült térkép, kisfilm, 
hogy a túraútvonal melletti látvá-
nyosságokat be tudják mutatni. A 
filmet Kőszeg környékén forgatták. 
Megfogalmazta, „cél az: milyen 
módon lehet a természetet, erdőt 
úgy használni, hogy ne sértsük 
meg az értékeit, és tudjuk szol-
gálni a turizmus céljait”.
Básthy Béla polgármester mon-
dataiban visszanyúlt 2018-ra, és 
az azt megelőző projektelőkészítő 
időszakra. Szavai szerint el kellett 
hitetni a monitoring bizottsággal, 
hogy más projektekből is épülnek 
majd kerékpárutak, és ezeket ösz-
sze kell kapcsolni. A jelenlegi pro-
jekteredmény, hogy a Rőtivölgyi 

úton lévő kerékpáros pihenőtől 
át lehet jutni kerékpárral Auszt-
riába. Az Abért-tónál épült úton, 
és az ott lévő pihenőtől szabad az 
út Lukácsháza, Szombathely felé. 
A Sárkányos kútnál azért készült 
egy információs pont, hogy a ke-
rékpárosok eljussanak a kőszegi 
hegyekbe, és ebben már van ko-
moly tapasztalat. Megtörtént az 
útkijelölés az Ausztriából Ausztri-
ába szakasz érdekében az Írottkő 
Natúrpark településein keresztül. 
Az önkormányzat részéről komoly 
a szándék Kőszeg kerékpáros tu-
rizmusának fejlesztéséért. A vá-
rosvezető elmondta, hogy két nap 
múlva tárgyal ezek kérdéseiről Ré-
vész Máriusz államtitkárral. Arról is 
beszélt, hogy a Kőszegi Kerékpáros 
Egyesület kiváló partner volt a pro-
jektcélok megvalósítása érdekében.
Katona Szilveszter részt vett a projekt 
keretében tartott túravezető képzés-
ben. Az előadásának címe volt: „Nem 
gondoltuk volna, hogy tudnak ne-
künk újat mutatni”. Az elhangzottak 
szerint több fontos szakmai informá-
ciót kaptak a képzés során.  
Ziskó Balázs figyelemfelkeltő 
előadáscímet választott: „Az il-
legalitásból közép-európai ha-
táron átnyúló hegyikerékpáros 
desztináció felé rendületlenül”. 
Arról beszélt, hogy először még 
„Piroskával” zakatoltak Kőszegre, 

később a „Piroska” cipelte le a brin-
gákat velük együtt, hogy bebaran-
golják a hegyet. Így fogalmazott: 
„mérhetetlen erdőségek között 
kerékpározva egy teljesen más 
világ nyílt meg előttem”. Tényként 
említette, hogy a mountain bike 
sport töretlen fejlődése magával 
ragadta a bicikliseket. Szavai sze-
rint a Kőszegi-hegység kiváló tere-
pet nyújthat hegyi kerékpározásra. 
A Kőszegi Kerékpáros Egyesület ki-
emelt célja, hogy a kerékpározással 
olyan embereket vonjon be a kör-
nyezeti nevelésbe, akiknek fontos a 
környezettudatos szemlélet. Arról a 
célról is beszélt, hogy olyan útvo-
nalak létrehozását tervezik, ame-
lyek levennék az erdészeti utakról, 
a turistajelzéssel ellátott utakról a 
kerékpáros terhelést Mindez egy 
olyan turisztikai húzóágazatnak 
adhat otthont, amely a szolgáltató-
ipar minden résztvevőjére hatással 
van. Zárómondataiban Ziskó Ba-
lázs így fogalmazott: „Aki a Kő-
szegi-hegységben jár, találkozhat 
sok-sok kerékpárossal az elmúlt 
évtizedek alatt kialakított nyom-
vonalakon, amelyek szinte egész 
terjedelemükben illegálisak. 
Ezekben az években sok osztrák 
kerékpáros is megfordult nálunk 
és láttak egy működő, de nálunk 
nem engedélyezhető rendszert”.

KZ
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Az elmúlt lapszámban adtunk hírt 
arról, hogy Nádasdy József a Szerv-
átültetettek és Művesekezeltek 
Világversenyén Oxfordban rende-
zett Európa Bajnokságon sikereket 
ért el számára két új sportágban, 
bowlingban és petenque-ban.
A bowling ismert sport, a teke ro-
kona, a játékos célja az elgurított 
golyóval a 10 fabábu ledöntése. A 
golyó tömege legfeljebb 7,25 kg, 
a felületén jellegzetes lyukak van-
nak, általában 3 db. A petenque 
Dél-Európa jellegzetes játéka, a 
versenyzők mintegy 800 grammos 
golyókat dobnak a kisebb célgolyó, 
vagyis az „Öcsi” felé.  Győztes lesz, 
aki legközelebb dobja a sajátját az 
öcsi golyóhoz. A szabályai összetet-

tek, de egy egyéni és csapatsport 
is lehet.
A májtranszplantáción 2010-ben 
átesett Nádasdy Józsefet arról 
kérdeztük, hogyan jutott el ehhez 
a sporthoz az úszástól. Vele a vá-
rosban gyakran lehet találkozni, 
jelenleg délutánként portaszol-
gálatosként dolgozik. Szervátül-
tetettek világversenyein 2013-
tól 17 érmet szerzett meg három 
helyezés mellett. A műtét után az 
orvosok javasolták neki a sportot, 
két év eltelte után engedélyezték a 
versenysportot. József az úszást vá-
lasztotta, reggel és este is elment az 
Dr. Nagy László EGYMI uszodájába 
edzeni. Segítséget kapott az uszoda 
díjmentes használatával. Karvalics 

Péter szakedző a szombathelyi 
uszodában is segítette a felké-
szülést a versenyekre.  A kőszegi 
úszóedzés lehetősége 
még a pandémia előtt 
megszűnt, a „Maradj 
Otthon” időszakban 
Szombathelyen is.  Jó-

zsef nem nyugodott, mert 
a mozgás lételeme, a ví-
rus csendesedés idősza-
kában a Szombathelyen 
lévő Liget Bowling tulaj-
donosa kedvezményesen 
adott lehetőséget edzé-
sekre. Petenque gyakor-
lására csak Budapesten 
volt lehetősége, de azt is 
megragadta, és bekerült 
az Oxfordba utazó ke-
retbe, bronzéremmel jött 
haza. Jelenleg több hazai 

versenyről lemarad, mert nincs meg 
a felkészülés lehetősége.

KZ 

Úszásra nincs lehetősége

Idősek napja
Szeptember 30-án tartották a lo-
vagteremben az Idősek napját, 
amely egy hagyomány, s jelenti 
az idősek tiszteletét a szervezők 
és a támogatók részéről.  Ezúttal 
Pócza Zoltán JVMK igazgatója fo-

gadta az érkezőket, akik többnyire 
csoportokban jöttek. A szépkorúak 
tudják, hogy nemcsak zenés műsor 
a vonzó, hanem a rég nem látott 
társakkal való találkozás. A sláge-
rek kezdése előtt, különösen a szü-
netben jókat lehet beszélgetni. Ott 

volt az asztalokon Soproni és Társa 
Kft. többféle finomsága, és nyolc 
borászat ízletes bora, üdítőkkel 
együtt. Ez is évtizeden átnyúló ha-
gyomány. Az is, amikor a képvise-
lők támogatásával a zalaegerszegi 
színészek adnak zenés műsort. Idén 
tíz képviselő járult hozzá a költ-
ségekhez. Szűcs Enikő és Szilinyi 

Arnold szórakoztatta 
a jelenlévőket ismert 
slágerzenével, és kö-
zös énekléssel. A tánc 
sem maradhatott el. 
A színésznő nehezeb-
ben talált férfit, akinek 
énekelhetett, de azért 
sikerült, amint a fotó is 

mutatja. A közönség kö-
zül talán minden tizedik 
lehetett férfi. Ettől füg-
getlenül a szépkorúak 
jól érezték magukat. Ezt 
kívánta bevezető mon-
dataiban Básthy Béla 
polgármester is.  

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

ELADÓ
Heartway PF-25 Bolero típusú elektromos 
meghajtású négykerekű moped, újszerű, 
alig használt állapotban.
Telefon: 94/360-267; 30/119-1969
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Sartoris Szeretetszolgálat
54 személy házi segítségnyújtásában vettek részt

2020 januárjában vette át a 
Sartoris Szeretetszolgálat az idő-
sek, a rászorultak házi gondozását, 
étkeztetését Kőszeg Város Önkor-
mányzatától. A megelőző időszak-
ban is jelen voltak, de kisebb mér-
tékben, a környék falvaiban 2009 
októberétől látják el a feladatot. 
– Az elmúlt két évben egyre na-
gyobb az igény a szeretetszolgá-
lat munkájára, tevékenységére 
az idősek részéről. Több új alkal-
mazottat vettünk fel az igények 
jelentkezése miatt – fogalmazta 
meg Kalincsák Balázs evangélikus 
lelkész, a Sartoris Szeretetszolgálat 
vezetője. Elmondta, hogy jelenleg 
21 gondozónő végzi el a szolgálat 
feladatait, ebből nem mindenki 
dolgozik folyamatosan Kőszegen, 
de közülük csak három fő munkája 
nem kötődik a városhoz. A dolgo-
zók többsége – az igények szerint – 
a falvakban és Kőszegen is végzi a 
szociális munkát. A lelkész úr által 
elmondottak szerint az elmúlt ne-
gyedévben 58 fő étkeztetését lát-
ták el, ezen kívül 54 személy házi 
segítségnyújtásában vették részt.
– Mit tartalmaz a házi segítség-
nyújtás?
– Azt látjuk, hogy az egészségi 
állapotuk szerint egyre nehezebb 
helyzetben vannak az idősek. Több 
olyan ellátott emberünk van, akinél 
napi szinten több órát kell jelen 
lennie – egymást váltva – két-há-
rom fő gondozónőnek. Több idős 
embernél három-négy órát tölt el 
egyben a munkatársunk, és segí-
ti őt a napi életében, mindaddig, 
amig a hozzátartozó hazaérkezik. 
A súlyos betegeknél több a feladat, 
a pelenkázástól kezdve elvégzik az 
ápolás többféle munkáját, mindazt, 
amit a házi segítségnyújtás még 
lehetővé tesz. Az is jellemző, hogy 
reggel, délben, délután is szüksé-
ges egy-egy órai segítség az idős 

embernek. Mindez egy komoly lo-
gisztikai, szervezési feladat, hogy 
a segítséget meg tudjuk adni. Azt 
tapasztaljuk, hogy a szolgáltatásra 
egyre nagyobb az igény, aki kéri, 
annak a lehető legrövidebb időn 
belül segítünk. 
– A másik vállalt feladatuk az 
étkeztetés.
– Nagy szükség is van a szociális 
étkeztetésre. Napi egyszeri meleg 
ételt viszünk ki az idősekhez, leg-
később fél egyig mindenki meg-
kapja a Vasi Fogadó által főzött 
ebédet. A főzőkonyhával jól együtt 
tudunk működni, az egyedi igénye-
ket is igyekszünk közösen megol-
dani, amely nem egyszerű feladat a 
mostani, emelkedő élelmiszer árak 
mellett.  
– Hogyan lehet finanszírozni a 
szolgáltatást?
– Van egy állami Ft-ban kifejez-
hető normatíva, amely nagyon 
nem elég, a szerződések szerint az 
önkormányzatok is adnak támoga-
tást, és a szeretetszolgálat is vállal 
önrészt, hogy az ellátottaknak ol-
csóbb legyen az ebéd a piaci árhoz 
képest. A közétkeztetés szigorú 
szabályozása okoz gondokat, ne-
hezítve a mindennapokat. Ebben 
is rendszerint jól együtt tudunk 
működni az önkormányzatokkal, 
abban is biztos vagyok, hogy ez 
így lesz a jövőben is. A települések 
vezetőitől nem kaptunk negatív 
észrevételeket, de az ellátottak lét-
számára való igény egyre nagyobb. 
A munkatársainkkal sok mindent 
megteszünk az érdekükben. Köszö-
netet tudunk mondani az önkor-
mányzatoknak, a háziorvosoknak 
a jó együttműködésért. A legfőbb 
köszönetet mondok a szeretetszol-
gálat dolgozóinak, akik sokszor 
messze túlteljesítenek, hogy az el-
látottnak mindent megadjanak.

KZ

LUKÁCSHÁZA
felnőtt háziorvosa nyugdíjazás miatt

KÖRZETI NŐVÉRT keres. 
Egészségügyi főiskolai végzettség,
jogosítvány előny, de nem feltétel.

Érdeklődni a 20/9809031 számon lehet.
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Szóljon Veronikának!
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Vásár

A Kőszegen élő, Bécsben dolgo-
zó közgazdász, nemescsói családi 
gyökerekkel rendelkező Kendik 
Dániel a Némafilmhez filmzenét 
pályázaton első díjat nyert. A zene-
szerzőknek harmadik alkalommal 
volt lehetősége hangot adni né-
mafilmhez, amit a Nemzeti Filmin-
tézet hirdetett meg azzal a céllal, 
hogy az elmúlt század némafilm-
jeit bemutatásra alkalmassá tegye. 
A döntőt július végén Kapolcson, 
a Művészetek Völgye Fesztiválon 
rendezték meg.
„Családi javaslatra vettem részt a 
pályázaton, melyet rendkívüli ki-
hívásnak tartottam a kiírás felté-
telei miatt, mivel élőben előadha-
tó filmzenét kellett írni - így egy 
szál zongorára esett a válasz-
tásom” – mondta Dániel, akinek 
a zene mélyen ott van az ereiben 
mind családi vonatkozásban, mind 
a több, mint 20 éves zenei képzett-
sége miatt. A zeneszerző pályázók 
két némafilm közül választhattak. 
A pályázat selejtezőjeként a filmek-

ből kivágott öt perc hosszúságú je-
lenetre kellett komponálni. Dániel 
az 1918-ban készült Leányasszony 
című produkciót választotta. A film 
ünnepi bál jelenetsorában megje-
lent egy felirat, kommentálva egy 
férfi üzenetét: „Szóljon Veroniká-
nak, hogy a kisfia haldoklik”. 
Dániel szeptember 27-én arról 
beszélt, hogy zongorához ült, és a 
jelenetblokkokhoz azok hossza, di-
namikája és hangulata alapján al-
kotott zenét úgy, hogy akkor még a 
teljes film témájáról, hosszáról nem 
volt információja. A filmjelenet alá 
vágott hanganyagot április végén 
több, mint harminc zeneszerzőhöz 
hasonlóan küldte be a pályázatra. 
Dániel örömmel fogadta a döntést, 
miszerint ketten kerültek a Leány-
asszony című némafilmhez tartozó 
pályázaton a döntőbe. A kitartó 
munkát igénylő, nagyon nehéz fel-
adat ekkor kezdődött igazán, hiszen 
ezúttal a teljes, egy óra húsz perces 
filmhez kellett zenét írni, majd azt a 
Művészetek Völgye Fesztiválon elő-

adni. Dániel az általa írt filmzenét 
július 29-én mutatta be Kapolcson, 
így a közönség az egész estés né-
mafilmet élő zongorakísérettel tud-
ta élvezni. A következő napokban 
kapta meg az első helyezésről szóló 
jó hírt. Értékes díjakban részesült, 
a film az általa megírt zenével fel-

került a FILMIO felületére, ahol a 
neve zeneszerzőként szerepel. Ezen 
kívül Dániel külön örömmel fogad-
ta, hogy a Magyar Zene Házában 
a téli évadban élőben mutathatja 
meg filmzenéjét a közönségnek.

KZ
www.danielkendik.com/hu
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Naši su predaki sačuvali i na-
prik dali nam hrvatski jezik, 
hrvatsku kulturu i identitet. 
Pokažimo im da smo gizdavi 
na naše hrvatske korene, da 
pripadamo hrvatskomu na-
rodu.

A népszámlálási adatlapon 
jelezze nemzetiségi hova-
tartozását, hogy ily módon 
is vállaljuk őseink anyanyel-
vét, kultúráját, identitását.  

Marija Fülöp Huljev
Foto: Internet
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Popis stanovništva u 
Madjarskoj 2022.

Brojidba ljudstva 2022.
Prvi popis stanovnikov u Ugarskoj držali su 
1869. ljeta od kada svako deseto ljeto po-
pisuju ne samo stanovnike nego i kućanstvo 
(hiže, stane). Ljetos od 1. oktobara do 28. 
novembara će se održat popis stanovnikov. 
Na brojidbi stanovništva našu pripadnost 
hrvatskoj zajednici moremo potvrditi. Četira 
pitanja su postavljena u vezi narodnosti:
-12.1. Kojoj narodnosti pripadate?
-12.2. Osim naprijed naznačene narodnosti 
pripadate li drugoj narodnosti?
-13.1. Koji Vam je materinski jezik?
-13.2. Kojim jezikom najčešće govorite u obi-
telji i u krugu prijatelja?

Pozitivni odgovori na bilo koja ta četira pitanja, 
uračunat če se u broj pripadnikov odredjene na-
rodnosti. Popis ovoga ljeta neće biti u papirnatoj 
formi, obrazac se more ispuniti preko interneta. 
Ako niste u mogućnosti toga, onda ćevam  na 
pomoć dojti popisivač (od 17. oktobara do 20. 
novembara), ki će vaše odgovore isto preko in-
terneta zabilježiti. Ki ni ovako još nisu ispunili 
formular, to moru učiniti kod javnoga bilježnika 
sela ili varoša kade stanuju od 21. do 28. no-
vembara.Vaše ime i prezime poslije ispunjavanja 
če se izlišati/izbrisati.

Piranja za narodnost na folmularu

Német nemzetiségi hírek
Október 7-én kerékpár pályát vettek birtokba a 
Kőszegfalvi Tagóvoda kicsi gyöngyszemei, akkor 
bicikliztek először a járókövekből kirakott kör-
pályán. 
A létrehozás gondolata 2019-ből származik, 
amikor Lepold Gábor elkészítette a gyerme-
keknek a forgóhintát. Klobetzné Fehér Ildikó 
tagóvodavezető álma volt: legyen a gyerme-
keknek egy sima terület a biciklizéshez. Gábor 
tett ígéretet az elkészítésére, és elkezdődött a 
hivatali eljárás. A vezető asszony szavai szerint. 
amikor hozzálátott Lepold Gábor az építéshez, 

akkor már tudta, hogy az ő gyermekei ott már 
nem bicikliznek, mert iskolások lesznek.
Az átadás napján tartották a hagyományos 
Gesztenyeünnepet. A gyönyörű őszi délutánon 
volt gesztenyesütés, táncház Maitz József har-
monikás segítségével illetve a szülők és gye-
rekek által készített kopogtatók díjazására és 
licitálására is volt lehetőség. Az óvoda udvarán 
összegyűltek a szülők, a nagyszülők, sokan vol-
tak, az óvodások csoportba gyülekezve várták 
Básthy Béla polgármestert. Német énekszóval 
fogadták az érkezőt. Eljött az ünnepre Velkyné 

Ball Andrea képviselő és Kövesdi Gáborné a 
Meseváros Óvoda intézményvezető helyettese 
is. A köszöntő, de leginkább köszönő szavakra 
összegyűlt a nagy csapat az új kerékpár pálya 
mellett. 
A tagóvoda vezetője megköszönte a sok éven át 
nyújtott segítséget Lepold Gábor vállalkozónak. 
A szülők, a gyermekek, a munkatársak nevében 
adott át egy ajándékkosarat. Gyarmati Kálmán 
a Kőszegi Baráti Kör leköszönés előtt álló el-
nöke, az egyesület francia testvérszervezetének 
ajándékát adta át a gyermekeknek. Személyes 
ajándékként egy doboznyi kisautót hozott az 
apróságoknak.

KZ
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Győzelem
Jól kezdődött az új tanév a Jurisich 
Miklós Gimnázium és Kollégium 
több diákja számára, akik részesei 
lettek és lesznek még a pénzügyi 
versenyek eredményhirdetéseinek. 
Augusztus elején hirdették ki az 
idei „Pénzmesterek” nyerteseinek a 
nevét! Az országos verseny első he-
lyezettje, megismételve a 2020-as 
győzelmét Szafián Petra lett. Meg-
előzve a tavalyi győztest, testvérét 
Szafián Rékát, aki a második helyet 
szerezte meg. 
A nyugdíjpénztárak különdíjának 
első helyezettje Riegler Csenge lett. 
Az egészségpénztári kategóriában 
Kancsal Mihály érte el a legjobb 
eredményt, harmadik helyezett 
Hajas Evelin lett. Az évfolyam ka-
tegóriákat is a Jurisich Gimnázium 
diákjai nyerték meg: 9. évfolyamon 
Bakó Dominik, 10. évfolyamon Si-
mon Gergely, a 11. évfolyam nyer-

tese Kovács Bence. 
A testvérpár Szafián Petra és 
Szafián Réka az esszé kategóriában 
is győztek, ezért szeptember elején 
részt vettek a Pénzügyminiszté-
riumban egy kisfilm forgatásán, 
amely a tájékoztatást, a pénzügyi 
tudatosság ösztönzését szolgálja.
Szeptember 20-án a Pénzügymi-
nisztériumban Varga Mihály pénz-
ügyminisztertől vette át Keszei 
Balázs igazgató, a Jurisich Miklós 
Gimnázium nevében a „Pénzügyi 
Tudatosság Fejlesztéséért Díjat”, 
ugyanezt a díjat, diák kategóriában, 
az idén érettségizett diák, Gergácz 
Bálint vehette át. A jurisichos diák 
idén a ZSETON verseny bajnoka 
volt, több mint 30 ezer induló di-
ákot megelőzve.
A Pénzmester verseny legeredmé-
nyesebb iskolája címet a kőszegi 
Jurisich Miklós Gimnázium és Kol-
légium nyerte el. A díjazott felkészí-
tő tanárok közül az első és második 
helyezést Kiss Zoltán érte el.

Mindezen eredmények az iskola 
oktatási rendszerét, annak színvo-
nalát mutatják, és az elért eredmé-

nyekhez a gratuláció alig fejezi ki 
annak valós értékét.

KéV

Balról jobbra első sor: Hajas Evelin, Szafián Réka, Riegler Csenge, 
Szafián Petra; Hátsó sor: Kovács Bence, Bakó Dominik, Kancsal 

Mihály, Simon Gergely

Nyári egyetem Tübingenben
Kőszeg testvérvárosa, Vahingen tá-
mogatásával részt vehettem Tübin-
genben a nyári egyetem nemzetközi 
kurzusán. Nagyon tartalmasan telt 
el az egy hónap, sok új ismeretségre 
tettem szert. Hétköznap délelőtt né-
met nyelvórák voltak, majd délután 
többféle programon vehettünk részt. 
Ezeken az alkalmakon sütöttünk, 
sportoltunk, énekeltünk. 
Időnként kirándulni 
mentünk, várost, mú-
zeumokat látogattunk. 
Egyik alkalommal, sok-
sok élménnyel a Boden-
see-t és környékét jár-
tuk be. Szabadidőmben 
felfedeztem a gyönyörű 
várost, illetve a közeli 
kastélyokhoz is elláto-
gattunk a diáktársakkal.
Nagyon örültem a le-
hetőségnek, amiért 
ezúton fejezem ki kö-
szönetemet mindazok-
nak, akik a tanulásnak 
ezt a módját megad-
ták nekem. Rengeteg 
új élm énnyel tértem 
haza, őrzöm a szép 
emlékeket. Köszönöm 
Vaihingen város ne-

kem nyújtott ajándékát, és azt a 
segítséget, tanácsokat, amit az 
utazás megszervezésért a Kőszegi 
Testvérvárosi Egyesület elvégzett. 
Az egyhónapos tanulmányutamat 
Vaihingen és Kőszeg önkormány-
zata között meglévő testvérvárosi 
szerződés tette lehetővé.  

Marton Emese 
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Útvonal        Időpont
Kórház utca 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház utca 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:35
Királyvölgy 15:35-15:40

Útvonal        Időpont
Vaihingen utca 15:43-15:50 
Szeder utca 15:50-15:53 
Fenyő utca 15:54-15:59 
Temető utca 16:00-16:05
Bercsényi Miklós u. 16:06-16:15
Károlyi Mihály utca 16:16-16:32
SOS-Gyermekfalu 16:33-16:39
Sigray Jakab utca 16:40-16:49
Rómer Flóris utca 16:50-16:59
Velemi út 17:00-17:25
Űrhajósok utca 13. 17:26-17:55
Írottkő utca 7-9.  17:56-18:04
Írottkő utca 11-13.  18:05-18:12
Deák Ferenc utca 18:14-18:20
Rohonci út 44.  18:22-18:30
Rohonci út 46.  18:31-18:36
Űrhajósok utca 21.  18:37-18:42
Űrhajósok 17.  18:43-18:47
Űrhajósok 15.  18:48-18:51 
Faludi Ferenc utca 18:52-18:57
Gyöp utca 18:59-19:04 

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
Szombat kivételével naponta!
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Osztálytalálkozó Kőszegen
A Jurisich Miklós Gim ná zi um  1955-
ben érettségizett haj dani diákjai 
találkoztak 2022. szeptember 17-
én a Strucc étteremben. „A reál-
tagozatnak 30, az utolsó humán 
osztálynak pedig 18 tanulója volt. 
A »latinosok« osztályfőnöke Mar-
ton Géza, a másik osztályé pedig 
Lovassy Andor volt, akinek azóta 
irodalmi munkássága is közismert” 
– tudtuk meg.
Hohecker Irén, az egykori kőszegi 
diák, a ha gyo má nyos össze jö ve te-
lek szervezője elmondta azt is, hogy 
húszra csökkent azok száma, akik-

kel kap cso la tot tud tartani. A 67 
évvel ezelőtt érettségizettek közül a 
díszebéden ez alkalommal nyolcan 
jelentek meg: a szervezőn kívül Dr. 
Faludi Jenő (Szombathely), Geröly 
Tibor (Budapest), Kassai (Kuridze) 
György (Szombathely), Nagy Ernő 
(Szombathely), Németh Iván (Kő-
szeg), Sőbér Miklós (Pécs) és Tóth 
László (Kőszeg). 
A baráti beszélgetés azzal kezdő-
dött, hogy az ismert – de egész-
ségi ál lapotuk miatt tá vol maradt 
– osztálytársak számára Kőszeg 
történelmét idéző képes levelező-

lapon küldtek üd vöz le tet. A visz-
szaemlékezések sorában a hajdani 
osztályfőnökök érdemei mellett a 
legtöbbször Dr. Horváth László 

magyar tanár feledhetetlen sze-
mélyisége került szóba. A találkozó 
eseményeit – többek között – Né-
meth Iván fotói örökítették meg.

Madárvártán
Felemelő érzés hallani: városunk 
szülötteiről más települések lakói 
is elismeréssel szólnak. Az Őrségi 
Nemzeti Park programsorozatá-
hoz csatlakozott a Kőszegi Polgári 
Kaszinó, amikor a Chernel-év al-
kalmából kirándulást szervezett 
Agárdra, a Chernel István Madár-
vártába szeptember 30-án. 
A híressé vált ornitológus a múlt 
század elején tanulmányozta az 
ott élő madárvilág életmódját. A 
Madárvártát 1957 és 1959 között 
építette Radetzky Jenő, amit aztán 

1965-ben neveztek el a kőszegi 
tudósról. A kaszinó tagsága meg-
koszorúzta a természetvédelmi 
terület bejáratánál álló Chernel-
mellszobrot. Hasonlóképpen ba-
bérkoszorút helyeztek el Eplényben, 
ahol az emléktáblán ez olvasható: 
„A magyarországi sísport megalapí-
tójának, a lábszánkózás kézikönyve 
írójának emlékére.”
A Chernel-emlékév 2022. feb-
ruár 21-én kezdődött. Chernel 
István halálának 100, és 
Chernel Kálmán születésének 
200. évfordulójára emlékeztünk 
és emlékezünk.

TáF

Kiállítás 
Stefan Blagusz és Rene 
Radostics kiállításával kezdődött 
szeptember 23-án a „Kőszegi 
Szüret” ez évi nyilvános rendez-
vényeinek sora. Az Őszi idő címet 
viselő összeállítással huszonnégy 
festményt helyeztek el a lovagte-
rem kiállítóterében. 
A két versengő osztrák festő mint 
Krebsler és Plutzer mutatkozott 
be. (Olyan ez, mint idehaza két 
szomszédos falu egymással „ka-
kaskodó” lakosainak a „játéka”.) 
Kettejük szelíd rivalizálása számos 

alkotásban, közös kiállításban mu-
tatkozik meg, ezek közül láthattunk 
festményeket. 
Stefan Blagusz nem kötődik 
egyetlen stílusirányhoz sem, sze-
mélyében a „szabad, kreatív és 
érdekes művészt kell értékelni”.
Rene Radostics zenél és fest. Ins-
pirációit a természetből meríti. Azt 
festi, ami neki tetszik, nem engedi, 
hogy beskatulyázzák. A megje-
lenteket Pócza Zoltán igazgató 
köszöntötte, a kiállítókat Gerhard 
Krutzler, a KME alelnöke mutatta 
be. A kiállítás október 23-ig meg-
tekinthető.

TáF
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Vid szülei három évvel ezelőtt kérték...
A fiút két éve keresztelték meg a 
Szent Vid-kápolnában zarándok-
misén, szeptember 25-én a kicsi 
gyermek részt vett a perenyei hívek 
173. zarándoklatán. Az esős időben 
édesanyja a hátán vitte el a fiát, 
akinek a születését kérték a szülei 
három évvel ezelőtt a Jó Istentől 
az akkor tartott zarándokmisén. Az 
idén is reggel hat órakor indult el a 
csoport Perenyéből Fekete Szabolcs 
segédpüspök vezetésével. Loyd 
atya Kőszegszerdahely plébánosa 
és Bálint atya, Perenye plébáno-
sa, Kőszeg egykori káplánja kö-
zösen tartott szentmisét Szabolcs 
atyával, aki így szólt a hívekhez: 
„Amikor elindultunk, végignéz-
tem a zarándokcsapaton, akkor 
valami nagyon jó érzés hatott át, 
és van bennem most is. Örülök 
annak, hogy idősebbek is eljötte-
tek, útnak indultatok a Szent Vid 
hegyre. Egészen pici baba is jött 
velünk. Hogyne adna ez örömre 
okot, mert ti vagytok az egyház, ti 
belőletek épülnek fel az Istennek 
élő népek”. 
Talán nincs az országban még egy 
olyan település, ahol az 1848-as 
szabadságharc után tett fogadal-
mat azóta is minden évben telje-
sítik. A kolerajárvány 1849-ben 
megtizedelte Perenye népét, a 
lakosság a járvány megszűnésé-

ért tett fogadalmat. Azóta minden 
év szeptemberében, a Fájdalmas 
Szűzanya ünnepét követő második 
vasárnapon – akkor is, amikor az 
ávósok álltak sorfalat – Perenye 
lakossága elzarándokolt Velembe, 
a Szent Vid-kápolnába. Az idei 
évben az esős, sáros út ellenére is 
megtelt a kápolna. Tibort az úton a 
másik faluból érkezett Géza kísérte, 
a csoporttól jelentősen lemaradva. 
Egy ellenkező irányba haladó au-
tóstól kaptak segítséget, aki Kő-
szegszerdahelyig elvitte őket. Ott 
a helyi egyházközség agapéval fo-
gadta a zarándokokat, amely mos-
tanra már nemcsak egy esemény, 
hanem hagyomány. A zarándokok 
a vendégszeretetet a mise végén 

tapssal köszönték meg. 
Ezt a köszönetet kiér-
demelték a Velemi Egy-
házközség tagjai is, akik 
az ünnepre feldíszítet-
ték a kápolnát. A falu-
ba érkezőket virágokba 
öltöztetett Mária-szobor 
fogadta, jelezve a 173. 
évfordulóját. A zarán-
dokok egyéni szándék-
kal indultak el az útra, 
a kápolnában énekel-
ve kérték: „Békét adj 
szívünknek, békét 
családunknak, békét 
nemzetünknek, békét 
a világnak”.

KZ

Hirdetések
Dr. Perger Gyula plébános az alábbi 
hirdetéseket tette közzé:
Október 1. és november 28-a kö-
zött népszámlálás zajlik Magyar-
országon. A népszámlálás nagyon 
fontos esemény nemcsak Magyar-
ország, de a magyar katolikusok 
életében is, ezért arra buzdítunk 
minden katolikust, hogy a nép-
számlálás alkalmával vallja meg 
a római katolikus valláshoz tarto-
zását!

Szeptember hónapban a Jézus 
Szíve-templom javára 330.000 
Ft adományt fizettek be a hívek, 
a kőszegfalvi templom felújítására 
pedig 175.000 Ft-ot adományoz-
tak. Isten fizesse meg az adomá-
nyozók áldozatkészségét!
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A Kőszegi Városi Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár hírei
A Műtárgymesék című pályázatunk mindhárom jutalmazottja az Alsó ta-
gozatos kategóriából került ki, és mindannyian még az előző tanévben 
beküldött meséjükkel nyertek. 
Helyezettek:
I. Vágány Fanni (Árpád-házi, 3.b) a Kobramese és a Követelőző Sára 
című mesékkel
II. Fábián Bence (Balog, 3.b) A Vándorok című történettel
III. Varga Marcell (Bersek – Horvátzsidány, 4. oszt.) A fűrészhal fűré-
sze című alkotással
Gratulálunk nekik! Írásaik intézményünk honlapján olvashatók.
Október 26-án, szerdán 10.00 órakor Baba-mama játszóház lesz a 
könyvtár gyermekrészlegében. A három év alatti kicsikkel és anyukájukkal 
mondókázunk, énekelünk, játszunk és zenét hallgatunk.
Várható novemberi programjainkért, kérjük kísérjék figyelemmel online 
felületeinket (intézményünk honlapjait és Facebook oldalát)!

Táncválasztó Kőszegen
A Kőszegi Béri Balog Ádám Álta-
lános Iskolában rendezték meg az 
országos Nagy Táncválasztó prog-
ramot. Szeptember 25-én a kő-
szegi a szervezők idén harmadik 
alkalommal vállalták el a program 
megtartását. A 30 perces órákon 
mindenki megtalálhatta a neki való 
táncos műfajt. Azon a napon 15-féle 
táncműfajjal ismerkedhettek a részt-
vevők. Az óvodástól a senior korosz-
tályig, mindenki részese lehetett egy 
örömteli, kötetlen foglalkozásnak. 
Volt többek között klasszikus balett, 
modern tánc, kortárs tánc, hipp-
hopp, néptánc, mazsorett, hastánc, 
argentin tangó, igencsak színes volt 
a kínálat. Az órákat koreográfusok, 
tánccsoport vezetők tartották. A 
kísérő programok között szerepelt 
még filmvetítés is, a büfében egész-

séges ételeket és italokat fogyaszt-
hatott a nagy számú vendégsereg. 
A nap zárásaként a Károly Róbert 
téren lévő, Kőszegi Szüret rendez-
vénysátorában felállított színpadon 
az együttesek adtak ízelítőt táncstí-
lusukból. A bemutatott műsorszá-
mok kiérdemelték a tapsot, a nézők 
szinte minden műfajból láthattak 
egy-egy produkciót, kezdve az ak-
robatikus rock and rolltól a hastán-
con át a néptáncig. A rendezvényt 
az idei évben is Földesiné Németh 
Csilla, a Dance Jam  Táncegyüttes 
művészeti vezetője szervezte, aki 
vállán vitte a feladatok többségét. 
Ezúttal is számíthatott a segítőkész 
szülőkre és a Dance Jam táncosai-
ra. Minden segítőnek ezúton is kö-
szönetét fejezi ki.

KéV
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A kőszegi gimnázium a kommunista 
állambiztonság célkeresztjében
Sólymos Szilveszter OSB és diákjai pere

Előadások és visszaemlékezések
A rendezvény helyszíne: 

a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium díszterme
Kőszeg, Hunyadi János u. 10.

Kezdési időpontja: 2022. október 20. 15.00 óra

PROGRAM
15.00  Köszöntő – Keszei Balázs, a Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója

15.05  A kőszegi gimnázium bencés korszakának dicstelen vége. 
 Bevezető gondolatok – Prof. Dr. Maitz Péter, egyetemi tanár (Bern)

15.20  Bencés paptanárok Kőszegen különös tekintettel Sólymos 
Szilveszter atya kőszegi éveire, életművére

 Dr. Várszegi Asztrik OSB, em. főapát (Pannonhalma)

16.00  Szünet
16.20  Egy per anatómiája. A Sólymos Szilveszter és diákjai elleni per
 Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-he-

lyettese (Budapest)

17.00  Kortársak emlékeznek: Beszélgetés a gimnázium korabeli diákjaival
17.30  Zárszó
18.00  Koncelebrációs szentmise a kőszegi Jézus Szíve Templomban
 főcelebráns: Dr. Várszegi Asztrik, em. főapát

Minden érdeklődőt várunk és maszk viselésére kérünk!

Szervezők kérik mindazokat, akik egykori bencés diákok, és az egyház 
ellen zajló perekről van információjuk, beszéljenek róla a programok-
ban is meglévő kerekasztal beszélgetésen. Kérik, legyenek jelen, hívják 
a gimnáziumot.

Natúrparki programok
OKTÓBER 11-13. Élő gomba- és gyógynövénykiállítás
 A szombathelyi gomba- és gyógynövénygyűjtő klub 30. éves 

jubileumi programja - Helyszín: Szombathely Városi Vásárcsarnok 
(9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.); 

OKTÓBER 14. Élelmiszertudatosság a mindennapokban környezet-
tudatos viselkedésminták népszerűsítése.

 Helyszín: Jurisics Vár, KÖSZHÁZ; Időpont: 17:00-19.00.
OKTÓBER 15. Abért tó és környéke vezetett túra az Írottkő Natúr-

parkban. Találkozó helyszíne: Tourinform Iroda, Kőszeg, Fő tér 2; 
Időpontja: 9.00; Táv: 15 km; Időtartam: 5 óra; 

OKTÓBER 15. Séta az avarban, vezetett túra az Írottkő Natúrparkban
 Találkozó helyszíne: Jurisics vár (Kőszeg, Rajnis u. 9.); Időpontja: 

9.00; Táv: 19 km
OKTÓBER 15. Lukácsháza-Kőszegszerdahely-Velem könnyű vezetett 

túra az Írottkő Natúrparkban. Találkozó: Szombathely vasútállomás; 
Vonat indulása: 8.06; 

OKTÓBER 16. Vasfüggöny nyomvonalán a Kőszegi-hegységben 
nehéz vezetett túra az Írottkő Natúrparkban. Találkozó: Tourinform 
Iroda, Kőszeg, Fő tér 2; Időpont: 9.00; Táv: 22 km

OKTÓBER 19. Tisztazöld-puregreen workshop
 Részletek +0620/665 4998.
OKTÓBER 22. Pincés-kemencés hegybejárás a csömötei hegyen 

gasztronómiai rendezvény, kulturális műsorok, vásár. Helyszín: Lukács-
háza, Csömötei Kilátó; Időpont: 12.00-17.00; Belépőjegy: 3.000,-Ft. 

OKTÓBER 29. Őszi túra a Kőszegi-hegységben 
 Találkozó helyszíne: Szombathelyi vasútállomás; Időpontja: 8.06 

(a Kőszeg felé induló vonatnál); Táv: 20 km; 
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Programajánló
október 14.  17.00 KÖSZHÁZ Környezettudatos viselkedés-

minták népszerűsítése
október 15.  18.00 KÖSZHÁZ Zoboralja bemutatkozik – 

Nyitragerencséri hagyományok bemutatója
október 20.  15.00 JMG díszterem  A kőszegi gimnázium a 

kommunista állambiztonság célkeresztjében, 
Sólymos Szilveszter OSB és diákjai pere

október 22-23. Orsolya-Napi Vásár, a Natúrpark Ízei
november 2.  Városi Véradás 10.00-18.00 KÖSZHÁZ
november 5.  Jurisics vár lovagterem Horvát Nap és a Zora Nem-

zetiségi Kórus jubileuma
november 7.  Királyi Városnap
november 8.   17.00 Zsinagóga Sebestyén Ernő és barátai kon-

certje Goldmark Károly művei csendülnek fel.
november 10.  lovagterem Márton-napi Újbor Kóstoló
november 12.  lovagterem Borbál
minden kedden mézeskalács szakkör 17.00-20.00 KÖSZHÁZ
minden csütörtökön Kerekítő foglalkozás 9.00-12.00

Szabóhegyi gesztenyesütés
A Szabóhegyért Közösen Egyesület szeretettel hívja és várja 2022. október 
15-én (szombaton) 14.00 órától az erdei tornapálya mentén a Sziklakaréj 
tisztásán azokat a túrázókat, akik kedvelik a sült gesztenyét. A kertje-
inkben termett finomságot szívesen osztjuk meg az ide látogatókkal. A 
szép környezetben, jó levegőn és a finomság mellett kellemes időtöltést 
kívánunk az ide látogatóknak.

Szabóhegyért Közösen Egyesület/Kőszeg
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Az idén 21. alkalommal rendezi meg Kőszegen a „Natúrpark ízei”-
Gasztronómiai fesztivált és Orsolya napi vásárt a Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház az Írottkő Natúrparkért Egyesület segítségével. A 
Kőszeg-hegyaljai települések hagyományos életmódjának bemutatására 
szerveződött egyesület kézművesei adják a portékák minőségi alapját. 
A rendezvényen kirakodóvásárt tartanak a natúrpark településének kéz-
művesei. Évek óta megjelennek a helyi civil szervezetek is, a rendezvény 
ideje alatt a város és környéke művészeti együttesei kulturális műsorral 
szórakoztatják az érdeklődőket a Fő téren és a Jurisics várban.  
Egyél-igyál sajátból! A szervezők, a hagyományápolás, a kóstolt ter-
mékek megbecsülése, és környezetvédelmi szempontok alapján akciót 
hirdetnek a vendégek részére, hogy hozzanak magukkal saját, nem eldob-
ható poharat, tányért, evőeszközt! Nem terhelik környezetüket eldobható 
műanyag eszközökkel.
A rendezvény mindkét napján Orsolya-napi Civil Főzőversenyt 
szervez a Művelődési Központ a Civil Ízek Utcájában (Diáksétány)!
A főzőversenyre civil szervezetek jelentkezését várjuk és e mellett több kö-
zösség kínál süteményeket, kész ételeket. A zsűri összetételében képviselte-
tik magukat a háziasszonyok Wächter Gyulánéval, a gasztronómiai szakem-
berek képviseletében Zamody Gábor Nemzetközi gasztronómia versenybíró 
és a lakosság képviseletében pedig Básthy Béla polgármester kóstol. 
A rendezvény ideje alatt Ízek az Alpokaljáról címmel sütemény- és 
gyümölcs valamint zöldség minden felhasználási, tartósítási formájának 
versenyét hirdeti meg az Írottkő Natúrparkért Egyesület (lekvárok, jam-ek, 
kompótok, szörpök, aszalékok, savanyúságok, pástétom, borecet). 
A helyi éttermek, cukrászdák egy része szintén csatlakozik a rendezvényhez.

A fesztivál 2009-ben elnyerte a Jó minősítésű gasztronómiai 
fesztivál címet! A Nyugat-Dunántúl kiemelt rendezvénye!
Információ: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház,

9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., tel: 94/360-113,
www.koszeg.hu, jurisics@koszeg.hu, facebook: /OrsolyaNapiVasar/

Írottkő Natúrparkért Egyesület, Kőszeg, 9730 Kőszeg, Fő tér 2., 
tel.: 94/563-120 www.naturpark.hu

Mindkét napon Örökbefogadó Napot tart
a Fekete István Állatvédő Egyesület!

XXXIX. História Futás
Nem mindennapi nehézségeket kellett 
leküzdenie a História Futást szervező 
Jurisics-vár Múvelődési Központ és Vár-
színháznak. A városban folyó útfelújítá-
sok veszélyt jelentettek a balesetmentes 
versenyre. A kivitelezők a szervező kéré-
sére igyekeztek minél „használhatóbb” 
állapotba hozni a verseny útvonalát, de 
váratlan akadályok keresztülhúzták a 
terveket. Néhány nappal a verseny rajtja 

előtt teljesen új útvonalakat kellett kialakítani. Igy a távok is módosultak 
némiképp, de a verseny fő vonásait sikerült megőrizni. Maga a verseny 
sem volt zökkenőmentes. A felső tagozatosok futását kiadós felhőszakadás 
nehezítette. Az emlékfutásban a férfiak dobogóján csupa új arccal talál-
kozhattunk. Laczkó Pétert Marton Olivér é s Páli Ádám követte. A nőknél, 
tavalyi második helyezése után, 
Hajas Martina a Jurisich gimná-
ziumból negyedik győzelmének 
örülhetett. Első érmét (bronz) 
még általános iskolás korában, 
2015-ben érte el. Négy arany, 
egy-egy ezüst és bronzéremmel 
ő a női tömegverseny 21. századi 
korszakának legeredményesebb-
je. A dobogón a 2. Horváth Dzse-
niferrel és a 3. Zaicz Rékával osztozott. A diákok körös futásában sokan 
első ízben állhattak a győzelmi dobogó legfelső fokára. 

A megváltoztatott útvonal miatt kissé rövidebb 
„profi” versenyben az Kivés Bendegúz és Hóbor 
Zalán helyet cseréltek. Ezúttal - ellentmon-
dást nem tűrő tempóval - Hóbor Zalán vég-
zett az élen, s nyerte el másodízben a legjobb 
kőszegienk járó Stettner-díjat. A dobogó har-
madik fokára Hóbor Péter állhatott. A hölgyek 
versenyében Márovics Anna a Hegyikecskék SE 
versenyzője megismételte tavalyi sikerét. A cél-
ban Jurisch gimnázium két diákja követte: Iker 
Natália (Sonnentherme) és Horváth Zoé. Többen 
is halmozták a futásokat. Hajas Martina tömeg-

versenyes győzelmét a körös futás és a 3x1 körös váltó bronzérmeivel egé-
szítette ki. Horváth Zoé a körös verseny második helyezése után a 9 km-es 
verseny női abszolút verseny harmadik (I. korcsoport második) helyezésével 
zárta a napot. 12 csapat indult a 3x1 körös váltóban. A „Defektes kerekek” 
ért elsőként célba, az Alpokalja alapítvány bokszolói és a Gimisek előtt.

Tömegverseny 1532 m – nők 1. Hajas Martina/Jurisich 6:16, 2. Horváth 
Dzsenifer 6:21, 3. Zaicz Réka/Jurisich 6:24, férfiak 1. Laczkó Péter 5:48, 2. 
Marton Olivér 5:51, 3. Páli Ádám/Jurisich 5:56. II. kategória győztesei (lány, 
fiú) Ovis: Márton Hanna Léna/Újvárosi Óvoda 1:19, Fehér Máté András/Új-
városi Óvoda 1:20 I. korcsoport Bozzay Zsófia/ÁH 1:57, Schrott Tamás Géza/
BA 1:49, II. korcsoport Molnár Anna/ÁH 6:35, Bozzay Boldizsár/ÁH 6:03, III. 
kcs. Hóbor Enikőó/ÁH 5:56, Gurisatti Péter/ÁH 5:47, IV. kcs. Horváth Anna/
ÁH 5:56, Nagy Adrián/Dr.Nagy 5:27, V. kcs. Pillisz Írisz/JMG 7:59, Medvegy 
András/JMG 7:36, VI. kcs. Stumpf Anna/ÁH 5:51, Busa Ábel/JMG 9:01. III. 
kategória, 9 km Abszolút dobogósok női 1. dr. Márovics Anna/Hegyi Kecs-
kék 31:43, 2. Iker Natália/Sonnentherme 32:37, 3. Horváth Zoé Vanda/JMG 
33:02, férfi 1. Hóbor Zalán/Kőszegi Triatlon 25:27, 2. Kivés Bendegúz/SZOESE 
27:26, 3.. Korcsoport győztesek I. kcs. 1. Iker Natália/Sonnentherme 32:37, 
Hóbor Zalán/Kőszegi Triatlon 25:27, II. kcs. Márovics Anna/Hegyi Kecskék 
31:43, Kivés Bendegúz/SZOESE 27:26, III. kcs. Gyimesi Nikoletta/SCHOTT 
36:03, Hóbor Péter/Kőszegi Triatlon 28:40, IV. kcs. -, Garami Árpád//Alpokalja 
30:32. 3x1 kör váltó „Defektes kerekek” /Kőszegi Triatlon (Kovács Levente, 
Hóbor Enikő, Gurisatti Péter 31:11. Stettner Díj: Hóbor Zalán/Kőszegi Triatlon.

előtt teljesen új útvonalakat kellett kialakítani. Igy a távok is módosultak 

niferrel és a 3. Zaicz Rékával osztozott. A diákok körös futásában sokan 

versenyes győzelmét a körös futás és a 3x1 körös váltó bronzérmeivel egé-

TERVEZETT  PROGRAMOK:
OKTÓBER 22. (szombat)
Fő tér

14.00  Bujtás Ervin
16.00 KVARC Együttes

Jurisics vár
14.00 KOPRIVE TAMBURAZENEKAR
15.30 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes műsora és táncház 
17.00 Kőszeg Város Fúvószenekara

OKTÓBER 23. (vasárnap)
Fő tér

14.00  Újvári Tímea & Holdosi Attila feat Skultéty Rita
16.00 Gubián Ádám

Jurisics vár
13.00 SzívHang Jótékonysági koncertek
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XIV. Citycross
Betelt a létszám. A bizton-
ságos lebonyolítás miatt a 
szervező KKE AlpokCycles 
100 főben maximálta az 
induló létszámot a XIV. 
Metrinwest CityCross városi 
terepkerékpáros versenyen. 
A verseny történetében 
először, az előnevezések 
során betelt a létszám. 

Többen hoppon maradtak.  Csak egy-egy visszalépésben reménykedhettek. 
Nem véletlen a népszerűség. Remekül tervezett útvonal, jól megépített, 
látványos akadályok várták a résztvevőket. A 11 órás harangszóra rajtoló 
versenyt az nyerte, aki az egyórás körözés alatt a legtöbb kört teljesítette. 
A freeride kategória egyre kedveltebbé válik. 35-en tekerték végig az egy 
órát. A hét hölgyinduló azt mutatja, hogy nem csak a férfiak kiváltsága ez a 
különleges nehézségű kerékpárverseny. Érdekesség: A felnőtt hölgyek ka-
tegóriájában a 2. helyen a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke, 
Pénzes Erzsébet ért célba. A legjobb eredmény Endrédi Máté (Greenzone 
ZKSE) nevéhez fűződik: 12 kört teljesített 1:48:40 idő alatt. A legjobb női 
eredményt is a Greenzone csapatának tagja érte el. Bruchner Regina 11 
kört hajtott 1:15:08 alatt. A szervezők és rendezők hálásak a Belváros la-
kóinak és vendéglátósainak, akik türelmükkel és segítőkészségükkel évről 
évre hozzájárulnak a CityCross népszerűségéhez, sikeréhez.

A 14. MetrinWest CityCross eredményei (győztesek, kőszegi dobo-
gósok illetve a legjobb kőszegi eredmény) 
női felnőtt 1. Homor Regina (Kőszeg) 10 kör 1:15:04, 3. Kiricsi Andrea 
(Kőszeg) 9 kör 1:13:23, női ifjúsági Bruchner Regina (Greenzone) 11 
kör 1:11:27, női freeride Ziskó Liza 8 kör 1:15:08 (AlpokCycles).
férfi felnőtt 1. Szvercsek Márk (Bio One) 1:22:32 férfi ifjúsági 1. Endrédi 
Máté (Greenzone) 12 kör 1:08:40, férfi Master I. 1. Dervalics Gábor 
(Greenzone) 11: kör 1:10:01, 6. Kóczán Szilárd (AlpokCycles) 10 kör 
1:10:10, férfi Master II. 1. Ódor János (Ajka) 11 kör 1:13:40, 2. Horváth 
Balázs (Kőszeg) 11 kör, 1:15:57, freeride 1. Maitz Balázs (AlpokCycles) 
11 kör 1:09:39, 2. Hajós Kornél (AlpokCycles) 11 kör, 1:11:46.
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Többen hoppon maradtak.  Csak egy-egy visszalépésben reménykedhettek. 

Boksz: Buza győzelem, Buza ezüst
Debrecenben rendezték az Ifjúsági Ökölvívó Magyar Bajnokságot 
(szeptember 14-17.) A FittBox ÖE-t a Buza testvérek képviselték. Buza 
Rafael (63,5 kg) az elődöntőben jó ütemű ütésekkel az ózdi Szobotát 
győzte le a második menetben döntő fölénnyel. A döntőben a tápiómentei 
Lantossal parázs mérkőzést vívott. Pontos öklözése egyhangú pontozásos 
győzelmet és Magyar Bajnoki címet hozott. Buza Rómeónak (71 kg) a 
legjobb négy közé jutáshoz egy menetre sem volt szüksége a győri Janni 
ellen. Az elődöntő győzelemre törő versenyzők elszánt küzdelmét hozta. 
Buza osztott pontozással múlta felül a szegedi Királyt. A döntőben egy má-
sik szegedivel, Gémes Leventével nézett farkasszemet, de hiába ragadott 
meg minden lehetőséget, a mérkőzés bírája a végén ellenfelének karját 
emelte a magasba. Rafael elnyerte a legharcosabb versenyző különdíját, 
Rómeó döntőjét pedig a legharcosabb mérkőzésnek ítélték.
A lengyelországi Gliwicében, a Silezien Women’s Openen (szeptember 
4-től) Hámori Luca (elit, női 66 kg) első mérkőzésén lengyel öklözőt győ-
zött le, majd sajnos megsérült és visszalépett. A szakmai stáb egy hónap-
pal az EB előtt kockázatosnak látta a további küzdelmet. Rába Noémi 
(junior női 50 kg) helytállt, bronzérmet szerzett.
Jankó Krisztián (elit, férfi 71 kg) szintén Lengyelországban lépett szorí-
tóba. A  Kárpát Kupa sorozaton lengyel ellenfele élvezte a hazai pálya 
előnyét. Jankó kiélezett, harcos mérkőzésen maradt alul.

Labdarúgás: Fájó vereség
A rajt Bucsu elleni döntetlenje után jó sorozatba kezdett a Lóránt FC. 
Egy hajrában kiharcolt győzelmet két magabiztos siker követett, majd az 
ötödik fordulóban a Nemesbődöt nagyon kitömte a csapat. A játékosok 
lehet, hogy kissé túl megnyugodtak. A Kőszegszerdahely hazai pályán is 
túljárt a KLFC eszén. Reméljük a végelszámolásnál nem fog hiányozni 
az elveszített három pont, hiszen a pillanatnyi tabellán a szerdahelyiek 
közvetlen riválist jelentenek, akik a Kőszegről elvitt három ponttal meg is 
előzték a kék-sárgákat. Az októberi rajton újabb hatpontos mérkőzés várt 
a kőszegiekre. Toronyban a házigazda szerzett vezetést, de a félidőig 3:1-
re elhúzott a Lóránt FC. Aztán váltakozva estek a gólok, de végére maradt 
a kétgólos különbség, amivel a Kőszeg újra visszakapaszkodott a táblázat 
második helyére.

Eredmény: 5. forduló: Kőszegi Lóránt FC-Nemesbőd SE 13:1 (8:1) 
gólok: Réti Marcell (5), Őri (3), Fáth, Németh Márk, Korényi, Szolyák, 
Kolarich Vilmos, 6. forduló: Perenye SE-Kőszegi LFC 1:3 (0:0) gó-
lok: Réti Marcell, Németh Márk, Szolyák, 7. forduló: Kőszegi LFC-
Kőszegszerdahelyi SE 1:3 (1:2) gól: Korényi, 8. forduló: Torony KSK-
Kőszegi LFC 3:5 (1:3) gólok: Szolyák (3), Kovács András, Korényi

Nem tudta meghosszabbítani két győzelmes sorozatát a Kőszegfalva. Az 
ötödik fordulóban az acsádiak Kőszegfalváról vitték el a három pontot, 
majd Gyöngyösfalun a házigazdák örülhettek. A Nemesbőd elleni meccset, 
a papírformának megfelelően biztosan hozták, de a tabellán mögöttük 
álló Perenye is kifogott rajtuk: Kétgólos hátrányból visszajöttek egyenlőre 
a kőszegfalviak, de az utolsó tíz perc újra az ellenf élé volt.

Eredmény: 5. forduló: Kőszegfalvi SE-Acsád-Meszlen SE 1:2 (0:2) 
gól: Juhász, 6. forduló: Gyöngyösfalu SE-Kőszegfalvi SE 1:0 (0:0), 7. 
forduló: Kőszegfalvi SE-Nemesbőd SE 5:0 (4:0) gólok: Marti Raphael 
(2), Mihácsi, Juhász, Pongrácz Zsolt, 8. forduló: Perenye SE-Kőszegfalvi 
SE 4:2 (1:0) gólok: Juhász, Pongrácz Zsolt.

 Birkózás: Válogatott kőszegiek
Majd tíz évvel ezelőtt Dorner Ágoston volt a kőszegi birkózó csapat utolsó 
válogatottja. Most Pusztai Dominik és Tornai Ábel is meghívást kapott a 
korosztályos magyar válogatottba. Több éves kitartó munka gyümölcse 
a siker. Megmutatta, hogy szorgalommal, akarattal kisvárosból, kis egye-
sületből is messzire lehet jutni. Edzőik bíznak további fejlődésükben és a 
még szebb eredményekben.
Mezőfalván rendezték a birkózók területi Kötöttfogású Diákolimpiáját 
(szeptember 10.). A kőszegi csapatnak a szabadfogás a profilja. Szőnyegre 
lépő versenyzői így is helytálltak. Tornai Ábel a dobogóra is felállhatott. 
Harmadik lett. Hódosi Zalán ötödikként végzett. Pusztai Dominik ezúttal 
nem került a legjobb öt közé.
Szeptember 17-én háromtagú küldöttség szerepelt nemzetközi versenyen, 
Gútán (Szlovákia). A házigazdákon kívül más szlovák klubok, szerb, ma-
gyar és horvát csapatok is részt vettek. Diák II. korcsoportban Pusztai Do-
minik (38 kg) és Pusztai Dániel (32 kg) első, Róth Ármin (28 kg) második 
helyen végzett.
A veterán birkózók Kiskunhalason léptek szőnyegre. Timár Imre mindkét 
fogásnemben bajnoki címet szerzett. Bíró Antal és Németh Roland ezüst-
éremmel gazdagodott. Tóth Zsolt sok év után indult újra birkózó verse-
nyen: a dobogó harmadik fokára állhatott.
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Diáksport
Ügyességi csapatbajnokság
A testnevelő tanárok értetlenül állnak a Magyar 
Diáksport Szövetség döntése előtt, miszerint 
anyagi okok miatt nem írta ki az Atlétikai Di-
ákolimpia pályabajnokságát, miközben 2023-
ban Budapest atlétika világbajnokságnak lesz 
házigazdája. Így az atlétikai Ügyességi és Vál-
tófutó Csapatbajnokság Diákolimpia jelentősé-
ge megnőtt. Szeptember 19-én a középiskolák 
megyei versenyén érződött is a fokozott érdek-
lődés: Például a fiúk távolugró versenyében 12 
iskola csapata versenyzett. A Jurisich gimnázium 
hagyományosan nagy csapatot vitt a Sugár Úti 
Atlétika Centrumba: öt-öt fiú és lány csapattal 
indult. Kilenc csapatuk szerzett érmet. Három a 
dobogó legfelső fokára állhatott. A fiú gerelyha-
jítókat a tizedik, a lányok 4x800 méteres váltó-
ját az ötödik legjobb eredménnyel hívták meg 
az október 13-ai, kecskeméti országos döntőre. 

Visszalépés miatt a leány diszkoszvető csapat is 
a meghívottak közé került. Az oktatásügyet is 
érintő kifizetési STOP miatt ú gy tűnt az országos 
döntő álom marad, de végül a legmagasabban 
jegyzett leány váltó részvételét sikerült megszer-
vezni. Az sem kizárt, hogy az országos döntőt 
is elhalasztják, hiszen a pénz-stop nem csak a 
kőszegi iskolákat érinti.

A Jurisich gimnázium csapatainak ered-
ményei Fiúk súlylökés 1. hely 9,795 m-es 
átlag (A csapat tagjai: Gáspár József Gáspár, 
Kiricsi Ármin, Pásztor Ádám, Márton Gergő. 
Tóth Dominik István), gerelyhajítás 1. hely 
30,875 m-es átlag (A csapat tagjai: Gáspár 
József Gáspár, Pásztor Ádám, Nagy Balázs, 
Cseppán Zsombor, Kiricsi Ármin), távolugrás 
6. helyezés 520 cm-es átlag, svédváltó (100-
200-300-400 m) 3. hely 2:15,2 perc, 4x1500 
m váltó 2. hely 21:09,3 perc. Lányok súlylö-
kés 2. hely 7,7075 m-es átlag, diszkoszvetés 
3. hely 17,935 m-es átlag, távolugrás 3. he-
lyezés 445,75 cm-es átlag, svédváltó 3. hely 
2:42,2 perc, 4x800 m váltó 1. hely 10:23,6 
perc (A csapat tagjai: Hajas Martina, Horváth 
Zoé Vanda, Pápai Nerina, Iker Natália).

Az általános iskolásoknál idén sem volt nagy 
tolongás. Kőszeget az Árpád-házi és a Balog 
iskola csapatai képviselték.

A kőszegi iskolák csapatainak eredmé-
nyei Fiúk távolugrás 4. helyezett Árpád-házi 
4,255 m-es átlag, kislabdahajítás 6. Árpád-
házi 38,435 m-es átlag. Lányok távolugrás 
4. Balog 4,025 m-es átlag, 6. Árpád-há-
zi 3,7075 m-es átlag, súlylökés 2. Balog 
7,215 m-es átlag. 10x200 m váltó (fiú, lány 
vegyes) 5. Árpád-házi 5:40,4 perc.

Lóránt FC: atlétika
Az atlétikai Liga versenysorozat az egész sza-
badtéri szezonban zajlott. Az U20-as korosztály-
ban Sáray László és Boros Abigél szerzett indu-
lási jogot a szeptember 3-4-dikei, győri döntőre. 
Sáray 100 méteren 11,26 mp-es idővel ezüst-
érmes lett. Boros 400 m gáton 4. helyen zárt. 
Ideje 70,09.
Az U16-os korosztály Magyar Bajnokságának is 
Győr adott otthont (szeptember 9-10.). Sáray 
Péter két számban is dobogóra állhatott, 300 
m-en a legfelső fokra. Tóth Gréta 80 m gáton 
bronzérmes lett. Németh Borbála mindhárom 
dobószámban próbára tette tudását.

Eredmények fiú 100 m 2. Sáray Péter 
11,24, 300 m 1. Sáray Péter 36,26, 10. Béri 
Bálint 38,52, 800 m 9. Béry Bálint 2:09,20. 
leány 100 m 5. Fekete Nóra 13,06, 80 m gát 
3. Tóth Gréta 12,26 (Előfutam: 12,14). 300 
m gát 12.Bognár Liliána 52,32, súlylökés 
9. Németh Borbála 10,56, diszkoszvetés 4. 
Németh Borbála 29,23, gerelyhajítás 8. Né-
meth Borbála 32,19.

Znojmoban (Csehország) öt ország U16-os vá-
logatottja mérte össze erejét. Sáray Péter 300 
méteren legjobbját 7 tizeddel megjavítva, 35,39 
mp-cel, a győztes cseh versenyző mögött mind-
össze egy századdal második lett. Tóth Gréta 
élete első 100 méteres gátfutó versenyén szép, 
folyamatos futással 15,45-ös idővel 9. helyezést 
ért el. (A Magyar Válogatott a pontverseny 2. he-
lyét szerezte meg.)

Zalaegerszegen, 12 évesek regionális verse-
nyén 1200-on a fiúknál Lamp Olivér 2. Molnár 
Anna 3. lett. 150 méteres gátfutásban Geren-
csér Hanna bronzérmes lett.

Asztalitenisz: Bajnoki rajt 
Elrajtolt az asztalitenisz megyei bajnoksága. 
A kőszegi játékosok a Horvátzsidányi KSK szí-
neiben vágtak neki a sorozatnak. A nyitányon 
a Haladás VSE-Vízéptek csapatát fogadták, s 
győzték le magabiztosan. Ellenfelük a következő 
fordulóban Szentgotthárd lesz.

Aquatlon OB Veresegyházán
Veresegyháza rendezte az Aquatlon Országos 
Bajnokságot (szeptember 17.) A Kőszegi Triatlon 
és Úszó Klubból hatan indultak az úszásból és 
futásból álló versenyág döntőjén. A kisebbeknél 
elválasztották a két számot egymástól: a szabad-
víz nagyon lehűlt, bevitték uszodába az ő úszásu-
kat. Az idősebbek a helyi tó vízében teljesítették 
távjukat. A legfényesebb egyéni sikert Hóbor Za-
lán aratta. A juniorok között Magyar bajnok lett, 
de az abszolút versenyben is csak a felnőtt Dobi 
Gergő előzte meg. A fiú csapat az U20-as kor-
osztály bajnoka lett . Kulcsár Amira az ifjúságik 
között a dobogó harmadik fokára állhatott.

Eredmények gyermek (0,3-2 km) leány Hóbor 
Enikő 12:23, ifjúsági (1-5) fiú 7. Hóbor Lehel 
35:49, 8. Medvegy András 35:56, leány 3. Kul-
csár Amira 39:29, 11. Stumpf Anna 42:00, junior 
férfi 1. (abszolút sorrend 2.) Hóbor Zalán 30:55.

Szeptember 25-én Ajkán rendeztek utánpót-
lás ranglistaversenyt. Medvegy András meg-
nyerte korcsoportját. Kovács Levente, Kulcsár 
Amira Zsóka, Stumpf Anna és Medvegy Nóra 
állhatott dobogóra. Medvegy András és Kulcsár 
Amira az abszolút sorrendben is harmadik lett. 
A duatlon ranglistán a Kőszegi Triatlon és Úszó 
Klubból korosztályukban  többen is előkelő he-
lyen végeztek: Medvegy András első, Kulcsár 
Amire második, Stumpf Anna negyedik helyen. 

Eredmények újonc 1 (1-4-0,5 km) fiú 6. Gurisatti 
Ádám 18:39, újonc 2 fiú 2. Kovács Levente 15:02 
gyermek (2-8-1) leány 7. Hóbor Enikő 29:19, 24. 
Jelencsics Fanni 33:48, 28. Kiricsi Flóra 34:22, 
31. Kiricsi Fanni 37:33, serdülő (3-12-1,5) fiú 
18. Hóbor Álmos 38:05, leány 16. Kovács Fanni 
43:27, ifjúsági (5-20-2,5) fiú 1. Medvegy András 
1:01:09, 5. Hóbor Lehel 1:02:21, lány 2. Kulcsár 
Amira 1:08:29, 3. Stumpf Anna 1:10:17, felnőtt 
női 2. Medvegy Nóra 1:09:35.

között a dobogó harmadik fokára állhatott.
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Köszönjük!

A Kőszegi Ostromnapok Egyesület köszönetét fejezi minden segítőnek, 
támogatónak azért, mert hozzájárultak a 15. Kőszegi Ostromnapok 
megvalósításához. Hosszan lehetne sorolni a segítőink névsorát, ada-
tainkban mindenkit rögzítettük. Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik a három nap alatt végig vagy talán csak részletekben jelen 
voltak, a produkciókat látva tapsoltak a szereplőknek. Köszönjük a 
hagyományőrző társaink nevében is az elismerő szavakat, amelyről 
mondhatjuk, bőven eljutottak hozzánk, ezzel díjazták az önkéntes sze-
repvállalásunkat. Kiemelt támogató volt az idei esztendőben is Kőszeg 
Város Önkormányzata, nemcsak a költéségekhez meghatározó arányú 
pénzügyi, hanem erkölcsi támogatást is kaptunk tőlük az 15. Ostrom-
napok megtartásáért. Köszönjük! Mindebben vezető szerepet vállalt 
Básthy Béla polgármester. 

Kőszegi Ostromnapok Egyesület

Évzáró
A Kőszegi Ostromnapok Egyesü-
let utazó csapata, a martalócok, da-
rabontok számára az idei évi feszti-
válok véget értek szeptember 26-án. 
Aznap hajnalban értek haza Erdély-
ből, Szilágysomlyóról. A háromna-
pos ünnepen emlékeztek az erdélyi 
fejedelem, Lengyel-Litván Nemzet-
közösség királyára, Báthory Istvánra, 
aki a negyedrészt magyarajkú város-
ban, Szilágysomlyón született 1533. 
szeptember 27-én. A fejedelem, a 
király nagy tiszteletnek örvend több 
országban, ezért tartották meg a 
mostanra már 30. Fesztivált. Ahogy 
Polák Norbert Ibrahim Martalócai 
csapat alapítója elmondta, lengyel, 
litván, román és magyar hagyo-
mányőrzők vettek részt a kulturális 
és hagyományőrző fesztiválon. Csak 
Magyarországról hatvan fő, kilencen 
Kőszegről. Szeptember 23-án indul-
tak el hajnalban, délután öt órakor 
érkeztek meg Sárvár, Kapuvár, Vár-
palota városok hagyományőrzőivel 
együtt. Norbert elmondta, hogy az 
ünnep sok mindenben különbözött 

az itthoni szokásoktól. A csapatok 
tagjai a hideg idő miatt kollégium-
ban laktak, a megmaradt, jó álla-
potban lévő és romos vár, kastély 
mellett lévő udvaron tartották a 
fesztivált, illetve a csatákat. Ebben 
a kőszegiek török janicsárként vet-
tek részt, a szombati napon még egy 
eredményes visszavonulást értek 
el, de vasárnap már elveszítették a 
csatát.
Norbert szavai szerint ez a hétvége 
is fárasztó volt, és eredményes. A 
hazaiak maximálisan mindenben 
kiszolgálták a vendégcsapatokat, 
akik sokkal többen voltak, mint 
a helyiek, talán azért is, mert ez 
típusú hagyományőrzés nem any-
nyira elterjedt. A kőszegiek Horváth 
Gábor és a Lengyelországban élő, 
Erdélyből származó Birta Roland 
kapcsolata révén vettek részt a 
fesztiválon. A Kőszegi Ostromna-
pok Egyesület tagjai ott lesznek az 
Orsolya Napon, a Szent Mártonról 
való megemlékezésen. Polák Nor-
bert szerint mostanra már olyan sok 
meghívást kapnak, hogy a vissza-
utasítást is meg kell tenni. 
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ÚJ TEMETŐ A LÓRÁNT GYULA UTCÁBAN

Az új kőszegi köztemető alapkövét 2022. március 24-én 15.14 órakor helyez-
ték el a politikusok, dr. Fónagy János államtitkár, Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő, Básthy Béla polgármester. Az építkezés februárban kezdődött, amelyre 
az első kép is utal.
A beruházás helyszíne a dr. Ambró Gyula utcával szemben lévő Lóránt Gyula 
utca, a Vízmű épülete mögött, de attól 100 méter távolságra. A város számára 
a jó hír 2020 novemberében érkezett Ágh Péter országgyűlési képviselő köz-
reműködésével, amely alapján a Kormány 800 millió Ft költségvetési pénzt 
adott át Kőszeg Város Önkormányzatának a köztemető építésére.
Az új temető építésének befejezése, műszaki átadása 2022 novemberében 
megtörténik, és erre Vermes Csaba építésvezető ígéretet tett október 5-én. Az 
már egy új kezdet lesz, és egy hosszú folyamat végpontja. Kőszeg 300 éves 
belvárosi temetője az 1990-es években megtelt, napjainkra elérte a kritikus 
telítettséget, mostanra a koporsós temetkezés kizárólag családi sírhelyre rá-
temetéssel végezhető.
Október elején a Vízmű épületétől a domboldalra nézve, látszik az építmény, 
a ravatalozó. Október 5-én az építés egy fontos pillanata volt, mert akkor 
állították fel a ravatalozó bal oldali részén a 12 méter magas keresztet. Daru 
emelte fel a három betonelemet, amelynek első darabja 12 tonna, a második 
5,1 tonna és a harmadik 3,6 tonna. A ravatalozóval szemben lévő, majdan 
hét méter magas haranglábnak két eleme várta az építés folytatását. Az épí-
tésvezető elmondta, hogy október elejére elkészültek a szerkezeti munkákkal, 
akkor éppen a belső szereléseken dolgoztak. A daru hosszú gémje emelte a 
tetőre a cserepeket. Azokban a napok 25 fő dolgozott, de október közepétől 
közel negyven fő hajrázik az befejezés érdekében.
Az épület központja, a ravatalozó 120 m2-es, amit egy nagyméretű tolóajtó-
val lehet zárni. Balra és jobbra is három-három eleme nyílik ki. Nyitásával a 
temetési szertartás területe további 215 m2-rel – fedett, de oldalról nyitott  
térrel – bővíthető. A járófelületre szürkés árnyalatú térkövet raknak le. A fala-
kat egységesen fehér színre festik, csak a szociális helységekben lesz csempe. 
A ravatalozó két oldalán a dolgozóknak szükséges helységeket alakítják ki, 
bal oldalon épül meg a gyászolók számára a vizesblokk. Az épület mögötti 
magas domboldalt mélyen kimarkolták az épület szintig, Az ott lévő parkoló 
végpontja annak az útnak, amely a Lóránt Gyula utcától indul. Az utcafront-
ban egy üres terület után alakítottak ki egy mély vizesárkot, amely mellett 
két sorban lévő 28 db parkolóba október elején már lerakták a járóköveket. 
Onnét feljebb kell haladni, hogy elérjük az sírhelyeket. Az agyagos területen 
katonás rendben alakítják ki a parcellákat. Két sor között épül meg a széles 
közlekedési út, amely bekötő út a fő úttól. A főépület robosztus látvány. Oda 
belépve az ember kicsinek érzi magát. A falak majdani fehérsége talán enyhíti 
a szertartás okozta érzéseket. A zárt és oldalról nyitott térbe a felül lévő vilá-
gító ablakokból érkezik a fény. 
A ravatalozó épületének munkálatai idén februárban kezdődtek, 2023-ban 
biztosan ott tartják a végső búcsút jelentő szertartást.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán
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Kőszegi Szüret 2022
A Kőszegi Szüret – Nemzetközi Fú-
vószenei Találkozó első színre lépő 
csapata az Ifjúsági Fúvószenekar 
volt. Kis koncertjük a szüret ma már 
nélkülözhetetlen része. Megtudtuk: 
az idei nyáron több új taggal bővült 
az együttes, és hogy egyre népsze-
rűbb a zeneiskolások körében is. 
„Nagyon örülünk, hogy jöhetünk 
a szüretre, és számítanak ránk 
már évek óta. Repertoárunkba a 
zenekar tudásszintjének megfe-
lelő darabokat választottunk úgy, 
hogy azért legyen benne kihívás 
is, a fejlődés folytatódjon, és ked-
velje a zenekar és a közönség is” 
– nyilatkozta a karnagy, Szilágyiné 
Gosztonyi Eszter. A válogatás el-
nyerte a közönség tetszését, ezt 
elismerő tapssal jelezték. Utánuk 
a Kőszegi Tornyosok vezették fel a 
megnyitó eseményt. 
A színpadról Básthy Béla polgár-
mester, Kamper Natália borkirály-
nő és Láng József, a 2021-es Város 
Bora cím tulajdonosa üdvözölte a 
közönséget. (Fotó) Hagyomány, hogy 
az előző évi város borát (Láng Pincé-
szet) a közönség is megkóstolhatja. 
A faragott mintás hordót polgár-

mesterünk verte csapra. Ügyelt arra, 
hogy a 2019-es Cabernet Francból 
ne vesszen kárba, legfeljebb csak 
pár csepp. Üdvözölte a jelenlévőket: 
„Szomorú szívvel mondom, hogy 
amióta polgármesterként tevé-
kenykedem, ez az első év, hogy 
a szokott módon ünnepelhetjük 
a Kőszegi Szüretet. Nagy-nagy 
izgalommal készültünk valameny-
nyien.” Külön köszönetet mondott a 
szervezőknek, és hivatalosan is meg-
nyitotta a Kőszegi Szüretet.
Láng József „ajándékot” adott át. 
„Most hoztam először Kőszeg vá-
ros szőlőjéből pár fürtöt, bemuta-
tásképpen” – mondta. A Ciszterci 
kert harmadéves, félhektáros ül-
tetvényéről jövőre talán már olyan 
mennyiség szüretelhető, amelyből 
bor is készülhet.
Poharak csendültek a színpadon 
és a nézőtéren is. „Három éve vi-
selem a koronát. A járvány mi-
att sok rendezvény elmaradt, de 
idén már ott voltam a Szőlő Jö-
vésnek ünnepén, legutóbb pedig 
Vaihingenben képviselhettem a 
várost” – mondta Kamper Natália. 
Ez alkalommal tudtuk meg, hogy ki 

érdemelte ki a megtisztelő „2022 
Kőszeg Város Bora” címet. A kép-
viselő-testület tagjai hét pincészet 
tizenkét mintájából választottak. 
„Döntő fölénnyel nyert egy 2021-
es évjáratú Syrah” – hirdette ki 
Pócza Zoltán igazgató. Láng Jó-
zsef pincészete újrázott. „Ez egy 
barrique hordóban érlelt, ’21-es 
évjáratú bor. Egy éve van fahor-
dóban, megőrizte még a gyümöl-
csösségét. Kőszeg egyik legme-
legebb dűlőjében szüreteltük, a 
Római dombon, ahol ötszáz tőke 
termett” – mondta a meglepett 
gazda. 
A szüreti mulatság zenei progra-
mokkal folytatódott.
A fő attrakció szeptember 24-én, 
a fúvószenekarok bevonulása a Fő 

térre, és a szüreti felvonulás volt. 
1973 óta része a szüretnek a Nem-
zetközi Fúvószenei Találkozó. Meg-
telt a tér a hallgatósággal, szeretet-
teljes tapssal fogadták a Várkör és 
a városháza felől érkező együtte-
seket, akiket az ország legidősebb 
fúvós együttese, Kőszeg Város Kon-
cert Fúvószenekara a színpadról 
üdvözölt. Vezetőségi tagjaik minden 
érkezőt koccintással is üdvözöltek. 
A hazaiakkal együtt nyolc együttes 
szórakoztatta közönségét a rendez-
vénysátorban, az utcákon, tereken, 
és az őket vendégül látó éttermek-
ben. Városunkban üdvözölhettük 
Szombathely és Mogyorósbánya 
fúvószenekarát, Táplánszentkereszt 
Ifjúsági Zenekarát, Szentgotthárd, 
Csepreg együttesét, valamint a 

Szabó Márton elnök
2022. január 14-én választotta 
meg a Szőlőtermelők és Borérté-
kesítők Szövetkezetének tagsága 
a szőlész és borász diplomával 
rendelkező Szabó Mártont elnök-
nek. Az idei szüreten volt az első 
nyilvános szereplése, ő kért enge-
délyt Básthy Béla polgármestertől 
a szőlőszüret megkezdésére. A 

feladatra Pócza Zoltán főszervező 
kérte fel, azért, hogy folytassa az 
előd, Láng József hagyományát. 
Az eseményekben gazdag hétvége 
után Szabó Márton elmondta, hogy 
„mint minden első fellépés izga-
lommal jár”, ezért ebből jutott neki 
is, de gondot nem okozott, és szí-
vesen részt vesz máskor is a város 
eseményein.
„A felvonulás közben jó volt lát-
ni az embereket, hogy mindenki-
nek öröm a mulatság, a rendez-
vény” – fogalmazta meg Márton. 
Azt reméli, ha lesz napsütés, eső, 
ahogy tervezték, akkor jó termést 
szüretelnek. Szeptember közepén 
a korai fajtákat már leszedték, ok-
tóber elején a termés kétharmada 
már forrásban volt, a mustfok 18 
– 18,5 között változott, a Kékfran-
kost szedik le legkésőbb. 
A szövetkezet borterasza egyedi 
alkalmakon, külön kérés esetén 
tart nyitva. 

A Bersek Iskola 2023-ban ünnepli 
fennállásának 60. évfordulóját. A 
szüreti felvonuláson, szeptember 
24-én a diákok, tanárok „Bersek 
60” felirattal figyelmeztettek az év-
fordulóra. Pusztai Zita és Horváth 
Márta osztályfőnökök által vezetett 
5. osztályokhoz csatlakoztak ne-
gyedikesek egy látványos produk-
cióval. Külföldről is hazajöttek, és 
ott voltak a felvonuláson a BE-JÓ 
felnőtt táncosai, akik bersekesek 
maradtak. A BE-JÓ Táncegyüttes 
táncosai és a tűztáncosok ebben az 

évben közel húsz alkalommal léptek 
sikerrel a közönség elé.
A BE-JÓ egyik legrégebben (18 éve) 
táncoló tagja, Baranyai Katalin vitte 
tovább, vette át 2021 őszén a ma-
zsorett táncot. Közönség elé léptek 
az Ostromnapokon, majd a szüreti 
felvonuláson, amely az utolsó, közös 
fellépésük volt, Kata élete másként 
alakult. A tanítványai BE-JÓ-sok 
lesznek, a Bersek iskola tánctermé-
ben gyakorolnak tovább Horváth 
Márta vezetésével, aki valójában 
létrehozta a mazsorett csoportot.

Be-Jó és a mazsorett
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MOFÉM Fúvószenekart. Ausztriát 
a pilgersdorfi zenészek képviselték.
Első alkalommal szerepelt Kősze-
gen a mogyorósbányai együttes. 
Nemcsak az előadásukkal, hanem 
az öltözékükkel is felhívták magukra 
a figyelmet. „2015-ben igyekeztünk 
olyan egyenruhát választani, ami a 
magyar hagyományoknak megfe-
lelő ” – mondta Kriszeg Erik elnök. 
Karmesterük Szilágyi Miklóssal 
együtt járt egyetemre, innen az is-
meretség. A zenekar 1924-ben ala-
kult, 2001-ben váltak egyesületté. 
Különleges élménynek örülhettünk, 
amikor felcsendült két szerzemény. 
Az összevont, mintegy háromszáz 
fős fúvós együttes Gréts Károly Ün-
nepi induló és Szilágyi Miklós Vas 
megyei Fúvószenészek indulója 
című szerzeményét adta elő. Ünnepi 
pillanatok az ünnepben: felemelő 
percek voltak ezek. Szinte halla-
ni lehetett a nagydobok ritmusára 
„felelgető” nézői szívdobbanásokat. 
Igen, ma már elképzelhetetlen a Kő-
szegi Szüret a fúvószene nélkül.
Délután a kíváncsiskodók már a 
lakótelepen gyülekeztek, a Fekete-
kerttől  az út két oldalát is megtöl-
tötték az érdeklődők. A könyvtár 

előtt felállított tribün előtt Básthy 
Béla polgármester és Kamper Na-
tália borkirálynő fogadta a rendőri 
felvezetéssel érkező felvonulókat. 
Polgármesterünk külön is üdvözöl-
te Szenc, Nyitragerencsér, Mödling, 
Vaihingen an der Enz és Horrheim 
települések képviselőit. Szabó 
Mártont, a Szőlőtermelők és Bor-
értékesítők Szövetkezet elnökét is 
hallhattuk. Az idei évről elmondta, 
hogy szépen indult a tőkék fejlődé-
se, de a virágzás környékén meg-
jelent a peronoszpóra. Az aszállyal 
és az augusztusi lisztharmattal is 
meg kellett küzdeni. Básthy Béla 
megadta az engedélyt a szüret 
megkezdésére. 
Fantasztikus jelmezek és előadá-
sok szórakoztatták a közönséget. A 
programsorozat vasárnap is foly-
tatódott. Számos táncos és zenei 
produkció részesei lehettünk. 
A kényszerű szünetet követően idén 
újra megtelt a város. Volt minden, 
mi szem-szájnak ingere. Szóra-
kozni vágyók serege vándorolt a 
rendezvénysátor és a Fő tér között, 
mindenki megtalálhatta a számára 
legkedvesebb időtöltést.

TáF.

A Balog iskolát a felvonuláson a Dance Jam táncosai képviselték. A 
tőlük megszokott módon látványos táncot mutattak be színpompás 
ernyőkkel.  Földesiné Németh Csilla díszes öltözékben kísérte az isko-
la diákjait, és köszöntötte a polgármestert.

A városvédő iparosok óriás traktor vontatta pótkocsin érkeztek a 
Várkörre, néhányan gyalogosan kínálták üvegből az innivalót kicsi 
poharakban. Kapott abból a borkirálynő és a városvezető is. A város-
védők oldalukon hordták talán még az ostromos időszakban hasz-
nált kardokat. 

A Hajnalcsillag kicsi táncosai Fekete-Pataki Edit vezetésével vonultak 
a Várkörig, a táncosok sorában ott voltak a fiatalok és a szeniorok is.  
Műsorukkal emlékeztek Dvorákné Kővári Anikó művészeti vezetőjük-
re. Az ő emlékét idézve tűztek műsorra egy ropogós táncot, és ebbe 
bevonták a polgármestert is.

Jumpplus Ugrókötél Akadémia kötélugrói népes csapattal léptek a 
Várkörön is a közönség elé. Bemutattak egyéniben és csoportosan 
több ugróköteles produkciót, amit a feldíszített járműről figyelt és fo-
tózott Bánhegyi Kata.
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Energia felhasználásról érdeklődtünk több helyen
Gáz, villanyáram lesz-e, mennyiért, napi kérdések közé tartozik. Február 
24-én Oroszország indított katonai támadást Ukrajna ellen. A rövid időre 
tervezett gyilkolások fél éve tartanak. Nemcsak a menekültek lépték át a 
magyar határt, hanem az energiaválság, és a robosztus infláció. A stopos 
árrendszer miatt abban már lehet bízni, hogy lesz az országban elegendő 
energia télen a takarékosság bevezetése mellett. Fellobbantak az országos 
hírek a fafűtés problémájáról, az azzal járó munkáról. A kőszegiek tud-
ják: mikor kell hasogatni a fát, meddig kell tárolni, amíg fűtésre alkalmas 
lesz. Való igaz: megkezdődött a fűtési szezon. Ezt lehet érezni a városban 
többfelé is, a szálló füst miatt. Könyörögve kérte egy asszony, ne fűtsön 
senki műanyaggal, gumival, forgácslappal, mert nem meleget ad, hanem 
mérget az ember szervezetének.
Elég a méreg az árak emelkedése miatt is. Az már csak szóbeszéd, hogy a 
télen sorra zárnak be a kőszegi vendéglők, szálláshelyek. Való igaz, hogy az 
egyik újjáalakított szálláshely télen csak reggelit ad a szállóvendégeknek. 
A Strucc Éttermet üzemeltető Sebestyén József azt mondta, szinte semmit 
nem lehet tudni a jövőről. Az biztos, hogy az éttermi szolgáltatás továbbra 
is működik, ésszerűtlen lenne a szüneteltetése. A hotelban a vendégek 
fogadása várhatóan az év első két hónapjában szünetel, mert évek óta 
gyenge a téli vendégjárás. A Csikar Csárda Panzió tulajdonosa, Wurst Sán-
dor arról beszélt, hogy náluk nem változik semmi, működik a szálláshely 
és az étterem is. Még a kezdeti időszakban szerződésben rögzítették a 
szolgáltatókkal az energiaárakat. A tervek szerint októberben felszerelik a 
napelemet az épületre. „Hallotta a terjedő hírt?” – kérdezett vissza Giczi 
Tibor, a KÉKFÉNY Étterem és Pizzéria üzemeltetője. A válasz szerint nem 
zárnak be télen, működik minden szolgáltatásuk. Az Írottkő Hotel igazga-
tója, Hatvani Ágnes elmondta, változatlanul működik a szolgáltatásuk, az 
is változatlan a korábbiakhoz képest, hogy január elején kiadják a dolgo-
zóknak a kétheti szabadságot.
Az energia felhasználás szempontjából az iskolák is középpontba kerültek, 
nem lesz őszi szünet, a téli lesz hosszabb, mert akkor az épületeket ke-
vésbé kell fűteni. Az energiatakarékosság helyzetéről kérdeztük az iskolák 
vezetőit.         

A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskolában az eddigieknél is 
hatékonyabban igyekszünk takarékoskodni az energiával. Elkészítettük 
az iskola energetikamegtakarítási tervezetét, tanulóink figyelmét az osz-
tályfőnökökön keresztül hívjuk fel korosztályuknak megfelelően a tudatos 
energiahasználatra, erről a szülőket is tájékoztatjuk. Ez természetesen 
nem újdonság a gyerekek számára, hiszen a környezeti nevelés során 
mostanáig is nagy hangsúlyt fektettünk a fenntartható életmódra és az 
energiatakarékosságra. 
A fűtési szezon kezdetével a nem rendszeresen használt helyiségekben 
(szertárak, irattár, kis informatika terem, kazánház) lekapcsoljuk a fűtést, a 
közlekedő folyosókon, mosdókban és a táncteremben pedig mérsékeljük. 
A nem szükséges melegvíz-termelő berendezéseket elzárjuk. A felsős 
tanulószobát áthelyezzük a B épületbe az alsós iskolaotthonos és napközis 
gyerekek mellé, így délután csak egy épületet kell fűtenünk. Intézményünk 
három épületegysége közül csak az alsó tagozat fűtési rendszere szabá-
lyozható, a főépületben és a tornacsarnokban sajnos csak a be- illetve 
kikapcsolásra van lehetőségünk. 
Napközben a lehető legtöbb természetes fényt használjuk, szünetekben leolt-
juk a felesleges lámpákat, világítótesteket. A felesleges víz és áramhasználatot, 
a fűtési szezonban a szellőztetést a szünetekben az ügyeletes nevelők folya-
matosan ellenőrzik. Felhívjuk a tanulók és szülők figyelmét az évszaknak és a 
benti hőmérsékletnek megfelelő réteges öltözködésre, ülőpárnák használatára. 
A tanórán kívüli iskolai rendezvényeink tervezésekor is folyamatosan al-
kalmazkodunk energetikai megtakarítási tervünkhöz.
Bízom abban, hogy a felhasználás tudatosabb tervezésével sikerül energi-
át megtakarítanunk és ezután is komfortosan érezzük magunkat a Balog 
iskola épületében.

Nemesné Erdősi Timea

Bersek iskola
Az iskola felé tankerületi kérés is érkezett a takarékosság érdekében az 
ésszerűség határán belül, a gyermekek érdekeit képviselve, azért is, hogy 
az oktatás ne sérüljön. Felmértük azokat a termeket, amelyeket kevésbé 
használunk, ide tartozik a szertár, lépcsőház, kisebb foglalkoztató  termek, 
és ott sikerült nyolc fokra beállítani a hőmérsékletet. Ezeknél nem lesz 
érvényes a 20 fokos előírás. Az iskola a távhőn keresztül kapja a fűtést, 
minden nap hét órakor kezdik, és az utolsó tanítási óra előtt egy órával 
zárják el a fűtést. Nálunk a napközi délután fél négykor fejeződik be. Húsz 
fokra fűtik fel a termeket, amely megfelel a kormányzati javaslatnak. A 
radiátoron lévő termosztatikus szelepet a gondnok ellenőrzi. A szolgáltató 
cég olvassa le a mérőórákat. Felhívtuk a szülők figyelmét arra, hogy a szé-
kekre hozzanak ülőpárnákat a gyermekeik érdekében, adjanak nekik zárt 
cipőt, több rétegben öltözzenek fel reggel. A lámpák használatánál kiemelt 
annak az ésszerűsége. Nemcsak az energiatakarékosság a fontos, hanem 
figyelnünk kell a COVID meglétére is a szellőztetés és a meleg függvényé-
ben. Az oxigént pótolni kell. Az ésszerűség határán belül takarékoskodunk, 
megtartva az oktatás hatékonyságát.

Kovácsné Szabó Éva

Kőszegi Evangélikus Középiskola
Hálás vagyok azért, hogy iskolánk gazdasági vezetőjével szorosan együtt-
működve az idei évben is tudunk felelősen tervezni, de sajnos az év köze-
pén szükségszerűen átdolgozott költségvetésünk az áprilisi elfogadáshoz 
képest többtízmillió forinttal mutat kevesebbet, amelynek nagy hányada 
az év utolsó hónapjaiban a gázra költendő plusz költség. 
Örülünk annak, hogy van két olyan bevételi forrása intézményünknek, 
amellyel egy kicsit jobban biztosítható az önállóságunk, bár ezt a teljes hiány-
zó összeget sajnos tangazdaságunkban és a Harangtorony Szállónkban sem 
tudjuk előteremteni, bármennyire is pozitív mérleggel is működtetjük ezeket.
Az elmúlt években megújult épületrészeink energiatakarékos fényfor-
rásokkal vannak már felszerelve, és most készülünk – egyházi támoga-
tással – egy újabb épületrész energetikai (nyílászárócsere, hőszivattyú, 
stb.) felújítására. Az iskolaépületünk tetején lévő napelemek segítik a 
villamosenergiatermelést, a szállónk tetején beüzemeljük a napkollekto-
rokat is, valamint kollégáinkat és diákjainkat is kérjük a takarékos hasz-
nálatra, tudatos spórolásra. Emelnünk kellett terembérleti és étkezési díja-
inkat is, hogy kompenzáljuk a magasabb energiaköltségeket.
Örülünk a – megváltozott tanév rendje szerinti – hosszabb téliszünetnek, 
amit még esetlegesen „megfejelhetünk” néhány hét digitális munkarenddel. 
Ezzel és saját takarékos működésünkön – és extra bevételeink maximali-
zálásán – túl bízunk a működési célú normatív támogatás emelkedésében, 
hiszen azt gondoljuk, hogy az államnak – fenntartótól függetlenül – ki kell 
segíteni a közfeladatot ellátó intézményeket. 

Mesterházy Balázs

ISKO
LÁK
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Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
Iskolánk a rezsicsökkentés érdekében intézkedési tervet készített a felada-
tok és a felelősök megnevezésével. A használatban lévő tantermekben 20 
Celsius fokot fogunk biztosítani. A tanórák befejezése után és hétvégén 
csak temperáló fűtés lesz az épületekben. Használaton kívüli helyiségek-
ben nem lesz fűtés: garázs, műhely, padlás, pince, szertárak. A megfele-
lő hőérzet érdekében kértük a tanulókat, hogy rétegesen öltözködjenek, 
illetve ülőpárnákat hozzanak magukkal. Az észszerű helykihasználás ér-
dekében optimalizáltuk a délutáni foglalkozásokat, a tanulói létszámok 
figyelembe vételével napközis csoportokat vontunk össze. Az iskolai és 
külsős rendezvények mennyiségét minimalizáltuk. Folyamatosan ellen-
őrizzük a felesleges víz- és villanyhasználatot is. A tanulók körében ener-
giaőr szolgálat alakult, akik a szünetekben segítik az ügyeletes pedagógus 
munkáját: ellenőrzik a bejárati ajtókat, a szellőztetést, a villanykapcsolást. 
A fűtő és melegvíz-termelő berendezéseket folyamatosan karbantartjuk, 
szervizeltetjük, tisztíttatjuk. Felhívtuk a dolgozók és tanulók figyelmét a 
tudatos energiahasználatra.

Imre Julianna

Az Árpád-házi iskolában az energiatakarékosság miatt a következő in-
tézkedéseket tettük. Intézményünkben az összes bejárati, külső nyílászáró 
ajtóra, amelyek használatban vannak, behúzókat szereltettünk fel, hogy 
véletlenül se maradjanak nyitva. A szellőztetést csak rövid ideig (kereszt-
huzattal) oldjuk meg a szünetekben. A fűtést 20 fokra állítjuk be, de folya-
matosan ellenőrizzük a termek hőmérsékletét beltéri hőmérő segítségével. 
A kollégiumban a gyerekeket a szobák lehetőségeihez mérten helyezzük 
el, a nem használt helyiségekben, folyosókon a fűtést temperálóra állít-
juk. A szünetekben lezárjuk majd a fűtést. A világításra is jobban figyelünk, 
az órák alatt a folyosókon nem ég a lámpa, illetve természetesen azokban 
a termekben sem, ahol nincs tanítás. Pár éve újítottuk fel az intézmény 
elektromos hálózatát, s már akkor az égőket és a fénycsöveket energiata-
karékosakra cseréltük le.

Egyed Bernadett Rita nővér

Energiatakarékosság a JMG-ben
Az elmúlt években felújításra került a Jurisich Miklós Gimnázium főépülete. 
A felújítás során a külső szigetelés (15 cm kőzetgyapot, hőszigetelő külső 
vakolat) különös hangsúlyt kapott. Kiváló hang, és hőszigetelés a jellemzi 
a beépített új nyílászárókat is. A padlás teljes területét 20 cm szigetelő 
réteg borítja, a tetőre napelemek kerültek. A kollégium épületének felújí-
tása után itt napelemek, napkollektorok és hőszivattyú is segíti a hatékony 
fűtést, áramtermelést és melegvízellátást. A napjainkban kialakult ener-
giaválság mindezek ellenére a gimnázium és a kollégium működtetését 
is megnehezíti. Az eddig is környezettudatos és takarékos működést még 
alaposabb odafigyeléssel igyekezünk segíteni. Minden olyan ésszerű lépést 
megfontolunk, amelyek nem veszélyeztetik az oktatás hatékonyságát.

Keszei Balázs
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Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
Intézményünk sajátos helyzetéből adódóan (több épület, más-más ener-
getikai hatékonysággal) igen körültekintően, működés közbeni átgondo-
lással, a szükséges módosítások végrehajtásával igyekszünk ésszerűen az 
alapfeladatunknak megfelelve élhető körülményeket biztosítva és fent 
tartva megoldásokat találni.
A használaton kívüli épületeknek csak az állagmegóvás érdekében szük-
séges energiákat biztosítjuk. A Készségfejlesztő Iskolánk épületéből át-
költöztetjük a tanulókat egy másik épületbe, így annak energiaigényét is 
minimalizálni tudjuk. A nagy dísztermeinket csak rendkívüli események 
alkalmával használjuk, csak temperált fűtést használunk. A tornaszobá-
inkban minden második radiátort kikapcsoljuk. A kiégett izzókat kizárólag 
ledes fényforrásokra cseréljük.
A tanulóinkkal is próbáljuk megértetni az energiatakarékosság szüksé-
gességét és fontosságát. A diákönkormányzatok a tanulóikból „energia 
kommandót” alakítanak ki, akik az égve maradt villanyok lekapcsolásáról, 
nyitott ablakok és ajtók becsukásáról, csöpögő vízcsapok elzárásáról gon-
doskodnak, és javaslataikat is meghallgatjuk.

Wimmer László

Peresznye: Szeptember végén 
megérkezett a faluba az új traktor, 
amit a Magyar Falu Program támo-
gatásával vásároltak. Orbán Gyula 
polgármester elmondta, hogy a 15 
millió Ft-ot érő járműhöz tartozik 
egy pótkocsi is. Mindez a faluban 
végezendő sokféle munkára lesz 
alkalmas, ezért is volt nagy szükség 
traktorra, amely 50 lóerős, vagyis 
egy erős jármű.
Október 8-án délután tartott szü-
reti felvonuláson a traktor volt 
az egyik jármű a színpompás 
maskarások között. A 135 éves 
helyi tűzoltó egyesület tagjai nél-
kül a faluban alig lehetett volna 
megrendezni a felvonulást. A fa-
luvezető köszönetét fejezi mind-
azoknak, akik részt vettek akár 
nézőként is az eseményen, vagy 
felvonultak. A maskarások vég-

célja volt a halastó, ahol kora dél-
után már megkezdődött a sajátos 
gesztenyeünnep. Nemcsak sütöt-
ték, hanem készült a gyümölcsből 
sokféle édes étel. Egy biztos, az 
esemény jól sikerült.
Két asszony, Szinger Józsefné és 
Dorner Egyedné két hónap eltelté-
vel is szívesen idézi vissza az őket 
köszöntő ünnepet. Ők ketten több 
mint harminc éven át jelentősen 
részt vettek a faluban tartott vér-
adások szervezésében. Most már 
úgy gondolták nyolcvanadik élet-
évük közelében eljött az idő, hogy 
átadják a fiataloknak a feladatot, 
amit a helyi karitász asszonyai vet-
tek át. A tevékenységüket záró vér-
adáson Orbán Gyula polgármester 
köszönte meg a két asszonynak a 
több évtizedes munkájukat ajándé-
kok átadásával. 

Köszönet az asszonyoknak

LUKÁCSHÁZA
felnőtt háziorvosa
nyugdíjazás miatt

KÖRZETI NŐVÉRT keres. 
Egészségügyi főiskolai végzettség,
jogosítvány előny, de nem feltétel.
Érdeklődni a 20/9809031 számon 

lehet.
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Lukácsháza
Szeptember 1-én a Közösségi 
Házban elindult a Könyvtár Mozi 
program, a vetítések időpontjáról 
és témájáról Kocsis Beatrix ad in-
formációt.
Szeptember 11-én Lukácsháza 
testvértelepülési határozatot írt 
alá a Zala megyei Reziben, a he-
lyi szüreti rendezvény keretében. 
A baráti kapcsolat a Borbarát Höl-
gyek Lukácsházi Egyesületének, Dr. 
Jónás Zsigmondnak és feleségének 
Marikának köszönhetően kezdődött 
el 12 éve. 
Szeptember 17-én Lukácsháza és 
Gyöngyösfalu közös szervezésében 
szüreti felvonulás volt a két telepü-
lés utcáin. A feldíszített járműveken 
az iskola tanulói, óvodások, baráti 
társaságok, Pusztacsó, Cák lakói, a 
Kőszegi Ifjúsági fúvósok és a Rezi-
ből érkezők mellett a Szőlőskertek 
királynője, Bencsics Boglárka, és 
udvarhölgyei: Horváth Eszter és Pete 
Alexandra is helyet foglalt.  Hat meg-
álló helyen a Derű Néptánccsoport, a 
Vigyorkák csapata és a Gyöngyház 

Óvoda gyermekeinek színvonalas 
műsorát láthatták az érdeklődők. A 
napot a Közösségi Házban a Whi-
te Tiger akrobatikus rock and roll 
csapat, valamint Bánhegyi Adrienn 
lukácsházi ugrókötél csoportjának 
bemutatója után vacsora és bál zárta. 
A szüreti felvonuláson, az állomáso-
kon a vendéglátásról a civil egye-
sületek: a Borbarát Hölgyek, a Luk-
ács-házi Boszorkányok, a Szőlőfürt 
Egyesület tagjai, a településrész ut-
cájának lakói, civil segítők közösen 
gondoskodtak. A vacsorát Geröly 
Szabolcs és a nyugdíjas klub hölgyei 
főzték. Köszönet a munkájukért!
Szeptember 23-án a Déryné 
program által a Közösségi Házban 
a Szerelem, Óh! kétfelvonásos víg-
játékot láthatták az érdeklődők. A 
következő előadás, A Kék róka feb-
ruárban érkezik. 
Októberben gyertyaöntő és 
gyöngyfűző szakkör indul a Nemze-
ti Művelődési Intézet támogatásá-
val. A Közösségi Ház rendezvényei-
nek lebonyolításához folyamatosan 
várjuk a Közösségi Szolgálatos fia-
talok jelentkezését. 
Szeptember 30-án a vállalko-

zó készre jelentette a település 4 
pontján kialakított felvillanó sebes-
ségkorlátozó berendezést és a két 
helyen felállított (Postakocsi bolt, 
Közös Hivatal) a gyalogosátkelést 
segítő alternáló sárga villogó be-
rendezést. A közlekedésbiztonsági 
fejlesztést az önkormányzat önerő-
ből (10 millió Ft) valósította meg. 
Október 6-án a Közösségi Ház 
udvarán lévő aradi vértanúkat áb-
rázoló kopjafa előtt megemlékezés 
és koszorúzás zajlott. A műsort a 
Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola 
5. osztályos diákjai szolgáltatták.
Október 7-én a Közös Önkor-
mányzati Hivatal dolgozóival kö-
zösen végzett munkával szüretelték 
le az önkormányzat tulajdonában 
és kezelésében lévő szőlőt.
A VP6-7.2.1 kódszámú külterü-
leti utak felújítása és fejlesztése 
pályázat közbeszerzése befeje-
ződött. Öt ajánlatot tevő közül a 
nettó 199.685.635 Ft összeggel 
a legkedvezőbbet adó Geomé Kft. 
nyerte el a kivitelezést. A szerződés 
aláírása és a munkaterület átadása 
szeptember 30-án megtörtént.
A belterületi égetést szabályzó 
rendelet megváltozott. Száraz ég-
hető növényi hulladék égetésének 
időpontja: március 16. - július 15. 
és szeptember 1. - október 31. kö-
zött hétfői napokon, ha az nem ün-
nepnap. Kérjük a lakosságot, hogy 
száraz éghető növényi hulladékot 
égessenek a zöld és vizes nyesedék 
és vizes levél kerüljön komposztá-
lásra vagy adott időpontban a rend-
szeresített zöld zsákban azt az STKH 
Kft. elszállítja az ingatlan elől.
November 1-től életbe lép Lu-
kácsháza közösségi rendelete, 
amelyről a lakosságot értesítik.
A szociális tűzifa pályázaton az 
Önkormányzat 31 erdei m3 tűzifát 
nyert el, a támogatás jövedelemhez 
kötött. Érdeklődni lehet Bencsik 
Zoltán családsegítőnél
A Derű néptánc csoport a 2022 
évi Csoóri Sándor program néptánc 
pályázatán 500.000 Ft összegű tá-
mogatást nyert el.
A SCHOTT Lukácsháza SE Lo-
vas szakosztályának fogathajtója 
Komálovics Ottó a „C” kategóriás 
régiós döntőjén (8 megye + Szlo-
vákia) szeptember 17-én a Tolna 
megyei Pincehelyen egyéni ver-
senyben 7., a Vas megyei csapat 
pedig 2. helyezést ért el.

Október 1-én a Fejér megyei 
Sárkeresztúron került megrende-
zésre az Országos „C” kategóriás 
kettes fogathajtó verseny döntője. 
Komálovics Ottó itt egyéniben 17. 
helyezést ért el, míg a Vas megyei 
csapat országos bajnoki címet szer-
zett: A csapat tagja volt még Geröly 
Tibor és Novák Szabolcs. Komálovics 
Ottó segédhajtója mindkét verse-
nyen Faragó Gyula volt.
A Postakocsi Lukácsháza Teke 
Sportegyesület is megkezdte NB 
III-as szereplését. Az eddigi mérleg 
2-2 győzelem és vereség. Ered-
mények: Rum – Postakocsi 7:1, 
Postakocsi – Zalaszentgrót 6:2, 
Lovászi-Postakocsi 6:2, Postako-
csi- Uraiújfalu 7:1
A SCHOTT Lukácsháza SE felnőtt 
labdarúgó csapata 3. helyezett 8 
forduló után. A Szeleste-Pósfa elleni 
hazai és a Kemenesaljai idegenbeli 
döntetlen az fájó pontveszteség. Az 
U 19-es csapat jelenleg 19 ponttal 
az első helyen áll a megyei II-es 
bajnokság északi csoportjában.
A Tanács u. nevének megváltoz-
tatására kötelezte az önkormány-
zatot a Vas Megyei Kormányhiva-
tal. A képviselő-testület döntése 
értelmében a Tanács utcai lakók a 
beérkezett utcanév javaslatok kö-
zül Bubics Ede, Deák Ferenc és a 
Gyöngyös utca közül választhattak. 
Szeptember 29 – 30-án az érintett 
137 Tanács utcai lakó közül 89 élt 
a vélemény-nyilvánítás lehetősé-
gével a Közösségi ház klubhelyi-
ségében. A döntő többség 80 fő a 
Gyöngyös utca mellett döntött, így 
a képviselő-testület októberi ülésén 
erről hoz döntést.
Október 4-én megérkezett a 
Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. te-
lephelyére a Leader pályázatból 
és önerőből vásárolt rézsűvágó és 
ágfűrészelő tartozék az új traktor-
hoz. Az árkok nyírását így ezentúl 
az önkormányzati tulajdonú Kft. 
végezheti. 
A Lukácsházi Önkéntes Men-
tőcsoport a KEHOP – 1.6.0. 
pályázatán eszköztámogatásként 
egy utánfutót nyert el a védelmi 
eszközök szállítására. Október 4-én 
az utánfutó saját kerekein érkezett 
a budapesti átvételt követően Lu-
kácsházára. Az önkormányzat lesz 
az üzembentartója az utánfutónak, 
míg a tulajdonosa a Vas Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság.
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Vásárnyitó és a 30 év képekben
kiállítás megnyitója

13.15-14.30 Bogyoszlói Férfi Dalkör
14.50-15.10 Velemi Kék Holló színtársulat:

Könyvfüggők-vidám jelenet
15.20-15.50 Derű Néptánccsoport
16.00-16.50 Fredy Bácsi Bábszínháza:

Elátkozott malom c. bábjátéka,
Stirling villa előtti téren

17.00-18.30 Góbé - „népi popzenei” koncert,
amely szórakoztató és kortárs,
de megőrzi tradicionális gyökereit.

12.30-12.50 Kőszegszerdahelyi Flórián Tűzoltó
Énekkar - a 15 éves fennállását ünneplő
énekkar dalcsokra

13.00-13.50 Kőszegszerdahelyi Kaméleon
Színjátszókör: Csillag születik zenés -
táncos produkció

14.00-15.00 RM Acoustic koncert
15.15-16.20 Borha Banda népzenei műsora
16.40-18.00 Aurevoir - a legmenőbb etno - beat
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2022. október 16. vasárnap
Stirling villa színpad

Belépőjegy árak: Felnőtt: 1.500 Ft | Diák és nyugdíjas: 1.000 Ft | Családi: 4.000 Ft |
6 éves kor alatti gyermekeknek ingyenes! | A belépőjegyek fizetése csak
készpénzzel lehetséges! | A rendezvény gépjárművel kizárólag Kőszegszerdahely
felől közelíthető meg! | A parkolás igyenes!

A rendezvény védnökei:
Ágh Péter | a térség országgyűlési képviselője
dr. Balázsy Péter | Vas megye jegyzője

Gasztronómiai, hagyományőrző ünnep és vásár
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In memoriam Kiss László
2022. augusztus 24-én, életének 
91. évében elhunyt Kiss László, 
Bozsok község Tanítója, korábbi 
polgármestere.

Laci bácsi, vagy ahogy mindenki 
ismerte, a Kiss tanító bácsi 1951-
ben Horvátzsidányban kezdte meg 
tanítói munkáját, 1956. augusztus 
1-én Bozsokra helyezték „Igazga-
tótanító” munkakörbe.Így talált új 
otthonra Bozsokon, családot alapí-
tott, felnevelt két gyermeket. Tanítói 
feladatai mellett aktív tagja volt te-
lepülésünknek haláláig. 
– 1960-tól tagja volt a Bozsoki 
Önkéntes Tűzoltóegyesületnek. 
– 1965-től nyugdíjazásáig a Kő-
szegszerdahelyi Általános Iskola 
tanítója lett.
– 1971-ben Közösségi népművelő 
lett, s kinevezési iratai szerint klub-
foglalkozások vezetése, szervezése 
volt a feladata
– 1994-98 Bozsok község Polgár-
mestere.

Kiss Tanító Bácsi nagy tiszteletnek 
örvendett a faluban, mindig volt 
egy-egy kedves szava mindenki-
hez. Tanítóként generációk kaptak 

Tőle tudást és emberséget.
Kérem engedjenek meg két 
személyes történetet Laci bá-
csival kapcsolatban:
A határzár idején, Bozsok és 
Bucsu, mint szomszédos te-
lepülések teljesen elszigetel-
ten éltek egymás mellett. Az 
1991-es határátkelő nyitást 
követően elkezdődött a két 
települést összekötő út szer-
vezése, mely első szakaszában 
murvás bicikli út volt. Az út 
kivitelezéséhez mindkét tele-
pülés anyagiakban is hozzájá-
rult. Átadásképpen Laci bácsi 

vezetésével a képviselőtestület és a 
lakók biciklivel indultak Bucsu irá-
nyába, a bucsuiak szintúgy. Élén-
ken él bennem ez az élmény, amely 
a 90-es években nagy szó volt kis 
településünkön.
Az utolsó évfolyamok egyikébe jár-
tam Kőszegszerdahelyre iskolába, 
melyekben még osztályfőnök volt 
Laci bácsi. Nagyon emlékszem, 
hogy a klasszikus énekkel búcsúz-
tattuk az évzárón, most is ezzel 
búcsúzom:
Ó mondd, miért nem mesélsz már 
nekem? /Boldog időt soha nem fe-
ledem. /Hallani vélem a hangodat 
még, / Volt egyszer rég, egyszer rég.”
Kedves Laci bácsi, Tanító Bácsi! Is-
ten Önnel!

Banga Anikó
Polgármester

Gyöngyösfalu: A helyiek önzetlen 
összefogásának köszönhetően idén 
is jól sikerült Lukácsházával közös 
rendezvényünk, a Szüreti Felvonu-
lás. Több új traktoros is csatlakozott 
a csoporthoz. Köszönet mindenki-
nek a segítségért és a részvételért. 
Az év végére felpörögtek az esemé-
nyek, a faluban, a vízhálózat mosa-
tása fertőtlenítése után megkapta 
a kivitelező a rákötésí engedélyt. 
Szeptember utolsó hetében nagy 
munkagépek jelentek meg a Ludadi 
temetőbe vezető úton. A kivitelező 
a „remix” technológiát alkalmazta 
egy speciális géppel 30 cm mélyen 
felmarta az utat és kötőanyagot 
kevert bele, majd az egészet tömö-
rítette. A kialakított új alapra terítet-
tek kiegyenlítő aszfaltréteget, majd 
egy 4 cm-es koptatóréteget.
Az útfelújításhoz 20 millió forint Bel-
ügyminisztériumi támogatást kapott 
az önkormányzat és ehhez még 6 
millió Ft önerőt kellett biztosítani. Az 
út mellett található árok bekötősza-
kaszának a kotrását elvégzik, sajnos 
nem tartozott a pályázathoz.

A hegyre vezető út rossz minősé-
ge miatt a testülettel egyeztetve 
megkértem a vállalkozót, hogy egy 
külön munka keretében javítsa ki a 
Csorda utat. A korábban felajánlás-
ként kapott bazaltot bedolgozták, 
új útszelvényt alakítottak ki, majd 
a felület lezárására murvát hasz-
nálták. A közel fél kilométeres út-
szakasz javítása összesen 2,6 millió 
forintba került. 
A közvilágítás korszerűsítésére 
is megérkeztek az árajánlatok. 
A nagy fogyasztású lámpatestek 
lesznek először lecserélve, össze-
sen 68 db lámpatestet rendeltünk 
meg. A munkálatok 8 millió Ft-ba 
kerülnek, és egy év alatt a meg-
takarítás a mostani magas árak 
mellett megközelíti a 2,5 millió 
forintot.
Az iskola fenntartójával folyik az 
egyeztetés, mert a tornacsarnok 
megemelt fűtésköltsége kb.. 9 
millió Ft-tal több mint tavaly. Ezt 
a költséget az önkormányzat nem 
tudja vállalni. 

Tóth Árpád

Nem tudja vállalni

Kirándultak
A Kőszegpaty Jövőjéért Egyesü-
let szervezésében önkormányzati 
támogatással több év kihagyás 
után kirándultak Kőszegpaty lakói. 
Az autóbuszunk szeptember 17-én 
indult el Esztergomba.
Májerhoffer Attila polgármester 
úr osztotta meg velünk történelmi 
tudását a városról. Esztergomban 
idegenvezetővel tekintettük meg 
a Bazilikát. Minden fal, kép, oltár 
megelevenedett a mesélt törté-
netek alapján. A hazai reneszánsz 
építészet kiemelkedő műremeke, 
a Bakócz-kápolna. A főoltárképen, 
Michelangelo Grigoletti alkotásán, 
Mária mennybemenetelét láthat-
tuk, de a Mennyekbe fölvett Bol-
dogságos Szűz, mint Magyarország 
patrónusa jelenik meg.
Felmentünk a Kincstárba ahol 
megcsodálhattuk a Koronázási es-
kükeresztet. Mátyás király kálvári-
ája vagy a Corvin-kálvária az esz-
tergomi Főszékesegyházi Kincstár 
legértékesebb darabja, egy talpas, 
arany kereszt. 

Utunkat autóbuszos városnézéssel 
folytattuk Párkányba, majd megér-
keztünk Visegrádra, és elmentünk a 
Királyi Palotába. A visegrádi Királyi 
Palota egyik legkülönlegesebb lát-
nivalója a Herkules-kút, amely a 
palota földszintjén, a díszudvarban 
található. 
A Palota belső helyiségeiben lát-
hattuk a király fogadótermét, az 
udvarhölgyek és Corvin János 
szobáját, Megcsodáltuk a rövid 
ágyakat, amelyben ülve mertek 
csak aludni, hisz hiedelmük szerint 
a fekvő embert könnyebben gyűri 
le a halál. Elméletben főzhettünk 
a konyhában, ahol Mátyás király 
kedvenc ételeit főzték annak ide-
jén. Ma is készítenek ott ételeket, 
bemutatva az akkori ételeket és 
eszközöket. 
Sajnos gyorsan eltelt a nap és visz-
sza kellett indulnunk, élményekkel 
gazdagon, kissé elfáradva.
Ezúton is köszönjük az Egyesület 
Elnök Asszonyának a szervezést, 
Polgármester Úrnak a buszos tör-
ténelem órát, az önkormányzatnak 
az anyagi támogatást. 
 Milos Lászlóné

Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület 
tagjai az Idősek Világnapja alkal-
mából október 1-én köszöntötték a 
65. év felettieket. Sajnos az idősko-
rúak többsége nem szívesen hagyja 
el otthonát, illetve nem szívesen 
megy nagyobb rendezvényre, azért 
ez évben is édességekből össze-
állított csomagokat készítettünk 
számukra. Szombaton és vasárnap 
az egyesületből hárman „önként 
jelentkezőként” személyesen lá-
togattunk el az érintettekhez kis 
beszélgetésre, találkozásra. Nem 

feledkeztünk meg azokról sem, 
akik koruknál fogva már Idősek 
otthonában élnek jelenleg Kő-
szegen (ugyan papírforma szerint 
már nem kőszegpatyi lakosok), de 
életük hosszabb részét községünk-
ben töltötték, példát mutatva a mi 
generációnknak. Az idős emberek 
örültek, hogy elmentünk hozzájuk 
és meghallgattuk történeteiket, 
beszélgettünk velük. Számomra is 
megható érzés az a pár együtt töl-
tött óra.

Milos Lászlóné

VI
D

ÉK

Idősek köszöntése
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Fentarthatóság és ésszerűség

2022. 10.10.

Az ebben a hónapban záródó, a városi csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztését szolgáló beruházások tervezésénél és 
kivitelezésénél elsőrendű szempont volt egyrészt a lehulló csapadékvíz helyben tartása, másrészt olyan komplex, több-
funkciós műszaki megoldások alkalmazása, melyek a szakszerű és biztonságos csapadékvíz-elvezetés mellett más fennálló 
problémákat is orvosolnak. A beruházások nyolc helyszínen zajlottak.

1. Kálvária stációk útja
A Kálvária-templomhoz vezető festői szépségű, azonban igen meredek útszakasz gyakran áldozatául esik a nyári felhőszakadások-
nak, melynek következtében jelentős kimosódások keletkeznek, s egyúttal a Kálvária utcai zárt gyűjtővezetéknél nagy mennyiségű 
hordalék jelentkezik. A fenti károk enyhítése érdekében az út öt különböző pontján vízelvezető műtárgy épül, melyek a csapadékvizet 
a szomszédos önkormányzati erdőterületre vezetik ki. A lehulló csapadékvíz így helyben hasznosulhat, és a víz romboló ereje is 
jelentősen gyengül.

2. Kálvária-Hidegvölgy 
A Napostetőtől (Poncichter-szőlők) induló és a Dreiszker-parknál a Kálvária utcába torkolló kavicsos út a 2018-ban lezajlott zártkerti 
projekt keretében felújításra került, s egyúttal az út mentén vízelvezető árok is létesült, azonban a csapadékvíz megfelelő fogadása 
az elégtelen vagy hiányzó műtárgyak miatt rendszeresen kárt okoztak a Kálvária utcai torkolatnál. A közel 70 méteres útszakaszon új 
zárt csapadékgyűjtő vezeték került kiépítésre, emellett a szomszédos házak ereszcsatornái is bekötésre kerültek. Az új hordalékfogó 
aknák a Hideg-völgyből érkező csapadékvíz „szűrését” hivatottak elvégezni. A beruházás része a korábbi aszfaltos útfelület vissza-
állítása is.

3. Erdő utca
A fenti helyszínhez hasonlóan itt is elsődleges cél a hegy felől, így a vízműtől és az Ördögárokból érkező csapadékvizek megfékezé-
se, a hordalék kiszűrése, szakszerű burkolt vízelvezető árok kiépítése. Ennek eredményeképpen a város irányába vezető zárt csator-
na terhelése csökken, karbantartása könnyebbé válik. Az utca felső érintett része a hordalékfogó aknák mellett mart aszfaltburkolattal 
és egységes kapubejárókkal gazdagodik.

4. Puskapor utca
A Kálvária-hegy és a Királyvölgy irányából érkező igen jelentős csapadékvíz elvezetését az Árpád térről induló, a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre és az Auguszt János utca alatt húzódó zárt csapadékcsatorna biztosítja. A Királyvölgy alsó szakaszán, valamint a fenti ut-
cákban az elmúlt években lezajlott fejlesztéseknek köszönhetően új gerincvezeték épült, azonban a Puskapor utcában, részben az 
épületek alatt, húzódó régi falazott csatorna szűk keresztmetszete és rossz állapota miatt nem tudta kellőképpen elvezetni a hegyről 
érkező vizeket. A fejlesztés során közel 110 méter hosszban, részben új nyomvonalon épült meg az 1 méter átmérőjű csővezeték. 
Emellett az utca épületeinek ereszcsatornái is bekötésre kerültek. A beruházás utolsó mozzanataként az aszfaltburkolat is megújul.

5. Gesztenyefa utca
A Királyvölgy felső részén, egészen az erdőig húzódó hosszú utca lakóinak és telektulajdonosainak régi vágya teljesült azzal, hogy 
az eddig csak nyomokban megtalálható vízelvezető rendszer kiépítésre került, s egyúttal az eddigi rossz útburkolat helyét egy 
biztonságos és tartós útfelület váltotta fel. Az utca felső, közel 500 méteres szakaszán beton vízelvezető vápaút készült, melyen a 
vízelvezetés a felszínen, az út középvonalában valósul meg. Az alsó szakaszon, közel 300 méter hosszban, új nyílt, füvesített árok 
létesült, az ingatlanok pedig egységes kapubejárókkal gazdagodtak. Az úton jelentkező csapadékvizet víznyelőrácsok segítségével 
terelik a nyílt árokba.

6. Hadik András utca
Az utca alsó, belterületi szakaszára érkező csapadékvizek megfelelő kormányzására készült 70 méter hosszban – a Gesztenyefa 
utcáéhoz hasonló – beton vápaút, mivel az igen szűk útszakasz és az alatt húzódó közművek nem tették lehetővé nyílt vagy zárt 
csapadékcsatorna megépítését. Az úton összegyűlő vizeket rácsos folyóka tereli a Királyvölgyi parkoló mellett megépített új burkolt 
árokba, mely aztán nyílt szikkasztóárokként folytatja útját a királyvölgyi befogadó irányába. 

7. Csőszház utca
Az utca középső mintegy 220 méteres szakaszán – a Hadik utca esetében részletezett indokok alapján – ugyancsak beton vízelveze-
tő vápaút épülhetett meg. Az alsó szakaszon mintegy 86 méteren zárt vezeték épült, ezt követően 60 méteren nyílt burkolt árok vezeti 
tovább és egyúttal szikkasztja a vizet a Postásrét utcai átereszig. Itt 30 méter hosszban készült új csővezeték, mely a beruházás ré-
szeként felújított nyílt szikkasztóárokban folytatja útját a Tamás-árok irányába. Az utca alsó szakasza mart aszfaltburkolatot is kapott.

8. Kőszegfalva Sobak-árok
A Kőszegfalva feletti dombról érkező vizek biztonságos elvezetését szolgáló nyílt övárok medertisztítását 700 méter hosszban vé-
gezte el a kivitelező, mely magában foglalta a fás szárú növényzet eltávolítását és a szükséges mederkeresztmetszet kialakítását is.

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


