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A GYŐZTESEK
November 4-én a 17. Vas Megyei Prima Gálát 
rendezte meg a VOSZ Vas Megyei Szervezete 
Szombathelyen, a Weöres Sándor Színházban. 
A díjkiosztót nagy érdeklődés előzte meg, kü-
lönösen a közönség szavazatai miatt, és ebben  
Kőszeg három jelölt miatt is érdekelt volt.
Pócza Zoltán házigazda köszöntő szavai után 
a VOSZ Vas Megyei Szervezetének elnöke, 
Szárnyas János szólt a jelenlévőkhöz. „Együtt 

ünnepeljük a megye kiválóságait, amely 
nem jöhetett volna létre összefogás nélkül”. 
Mindez úgy történik, hogy a „Covid mellettünk 
él, tombol az infláció, a háborús helyzet, az 
energiaválság”. Ezért is nagyobb szükség van 
az összefogásra.
Tíz kategóriában adtak át a győzteseknek ok-
levelet és pénzjutalmat. Kőszegen él, Szom-
bathelyen tanít Tóth Péter – a magyar oktatás 
és köznevelés – kategória győztese. A díj át-
vételénél erős tapsot kapott Scheer Bernadett 

is, aki a magyar zeneművészet területén elért 
eredményeiért vehette át a kitüntetést. Gra-
tulált, ajándékot adott át Básthy Béla polgár-
mester. Betti zenei pályafutása sokrétű, 22 évig 
tanított a zeneiskolában, idén szeptembertől az 
Árpád-házi iskola tanára. Létrehozta a Tücsök-
zenekart, ahol a gyermekeket az együtt zenélés 
örömére nevelte páratlan módon.  A városban 
a Kőszegi Vonósok vezetőjeként jól ismerik, a 
zenészek rendszeresen tartanak koncerteket. 
A vezetésével működő egyesület a város zenei 

életét meghatározó civil szervezet.
A kőszegi sport egyik kiválósága Varsá-
nyi Áron, aki a Prima-díj jelöltek ma-
gyar sport kategória győztese lett. Az 
erről szóló oklevél átadásakor Básthy 
Béla polgármester köszöntötte a kőszegi 
boksz-sport edzőjét, akinek óriási a tár-
sadalmi támogatottsága. A meghirdetett 
közönségszavazás során több mint hét-
ezer voks érkezett a nevére, a beérkezett 
17923 szavazatból. Ezzel Varsányi Áron 
kiérdemelte a Prima Közönségdíjat. A 
díj átvétele után a színpadon megkö-
szönte a jelölést, a kategória győzelmet, 
és a ’népszavazásból’ adódó különdíjat. 
„Csapatban dolgozunk, a Fitt-Boksz 
csapatában” – mondta, „és ebben 
nemcsak én vagyok benne, hanem 
a versenyzők és az edzők is”. Kérdé-
sünkre elmondta, hogy a díj részesei a 
sportolók szülei, az egyesület tagjai is. 
Név szerint emelte ki Gombai János, Ne-
mes Erik, Bödey Gábor edzőkollégáját, 
valamint Vasvári Péter, Takács Peti Deze, 
Takács Boglárka munkáját. Szeretet-
tel szólt felesége, szülei támogatásáról. 
Mindezeken túl megköszönte „Nemes 
Emil, Csingibának, hogy belém ültette 
az ökölvívás szeretetét”. A kitüntetett 
sportoló arról a szándékról beszélt, hogy 
túl akarják szárnyalni a 15 érmet, amit 
EB és világversenyen szereztek az egye-
sület sportolói. Folytatják a jótékonyság-
ról szóló sporteseményeket, amelyek 
száma mostanra 17. Majd arról beszélt, 
hogy „programsorozatunk célja a fia-
talsággal megkedveltetni a sportot, a 
mozgást és ismerjék meg az ökölvívás 
alapjait”.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

SCHEER BERNADETT – VARSÁNYI ÁRON
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

ÉV VÉGÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTUK 
AKCIÓINKAT!

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

Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista 

Egyes MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék
50 – 30%, 

Egyes SZEMÜVEGKERETEK
20% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!
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Kedves Olvasók! A következő 
lapszám december 12-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: DECEMBER
December 5. (1. körzet) – December 6. (2. körzet) – December 7. (3. 
körzet) – December 8. (4. körzet)

Zöldhulladék gyűjtés: NOVEMBER
November 18. péntek (3. körzet) –  November 25. péntek (4. körzet)

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: december 7.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: december 14.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: november 16., december 21.
DR. NAGY EDINA aljegyző: november 23.

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

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

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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Novemberi találkozások
Amikor polgármesterré válasz-
tottak a kőszegiek, tudtam, hogy 
megváltozik az életem, és nagy-
ságrendekkel fog megnőni az is-
merőseim száma. Lesznek sokan 
addig ismeretlen, vagy csak látás-
ból ismert emberek, akik megol-
dandó és néha megoldhatatlannak 
tűnő feladatokkal és problémákkal 
fordulnak hozzám, és lesznek, akik 
lelkesítő terveik megvalósításához 
kérnek támogatást, segítséget. 
Tudtam, hogy sokszor nehéz, sőt 
nyomasztó lesz olyan gondokkal 
szembesülni, amelyek megoldá-
sára nincs lehetőségünk, és lesz-
nek olyan emlékezetes pillanatok, 
amikor másokkal együtt örülhetek 
egy-egy apró, vagy éppen „világra 
szóló” eredménynek, sikernek.
Arra talán kevésbé számítottam, 
hogy a sok-sok ismeretség és kap-
csolat az év egyes időszakaiban 
összesűrűsödik, a térbeli és időbeli 
távolságok háttérbe szorulnak, és 
érzékelhetővé, szinte láthatóvá vá-
lik az a szövet és szövetség, amit 
generációkon át együtt hozunk lét-

re, és aminek célja és értelme rövi-
den ennyi: az élet jó, teszünk érte, 
hogy jó legyen!
Az elmúlt néhány hét számom-
ra az ilyen találkozások időszaka 
volt. Kiváló munkát végző embe-
rek örömében osztozhattam, és 
megcsodálhattam városunk erejét, 
emberi gazdagságát. A Kőszeg és 
Vidéke lapjain az Olvasó is meg-
ünnepelheti ezeket az elismerése-
ket: Megyei Érték Díj, Prima-díjak, 
Díszpolgárok előtti tisztelgés, a Ki-
rályi Városnap kitüntető oklevelei, 
Pro Communitate, Kőszeg Városért 
és Életműdíjak, és a nagyszerű „Jó 
tanuló, jó sportoló” gyerekek, a vá-
ros jövőjének ígéretei. Gratulálok 
minden díjazottunknak!
Kőszegnek számos szép hagyomá-
nya, kedves ünnepe van, melyek 
mindegyike kiemelkedő, a maga 
helyén és idején mind a legszebb, 
legkiválóbb. Farsangfarkán jelmez-
be bújni, áprilisban a borászokkal 
szőlőjövéseket szemlélni, nyáron 
vastapsolni a Várszínház nézőterén, 
augusztusban törököt űzni a vár kö-

rül, szüretkor felvonulni és a fúvó-
sokkal mulatni, Orsolyakor kóstolni 
és vásározni mind-mind páratlan, 
mással nem helyettesíthető élmény.
Novemberi ünnepünk a Királyi Vá-
rosnap. A múltunkat megidéző tör-
ténelmi emlékülés, a díszpolgárok 
sírjainál elhelyezett koszorúk és a 
belvárosi séták, a városi kitünteté-
sek átadása és a gyermekek, fiatalok 
ünneplése egyetlen ünnepélyes nap-
ba, egyetlen találkozásba sűríti azt a 
számtalan értéket, személyiséget és 
élményt, amit úgy hívunk: Kőszeg.
A Királyi Városnap a régi, a ma élő és 
az eljövendő kőszegiek ünnepe. Az 
idő korlátain átlépő találkozás ün-

nepe. Ünnepe annak, hogy a mi vá-
rosunkban ezek a találkozások néha 
lenyűgözően, megindítóan valósak 
lehetnek. Erre gondoltam, amikor a 
Szent Jakab-templomban feltárt 17. 
századi sírban Széchy Péter, „Kőszeg 
örökös ura” csontjait láthattuk, ez 
járt a fejemben, mikor megálltunk 
Lóránt Gyula vagy Chernel István 
sírjánál, de erre gondoltam akkor is, 
amikor a kicsit feszengő alsós vagy 
kamasz diákoknak adhattam át a Jó 
tanuló, jó sportoló díjat. 
Évszázadokon át előre és vissza: ta-
lálkozunk, együtt építjük Kőszeget!

Básthy Béla
polgármester

Köszöntések
Básthy Béla polgármester ké-
peslappal köszöntötte a város 
szépkorú lakóit születésnapjuk 
alkalmából: Jancsik Józsefné Illés 
Irént (92 éves), Brückler Terézt (96 
éves), Pajor Istvánné Guttmann 
Magdolnát (93 éves), Zsoldos 
Zoltánné Sziveli Líviát (97 éves), 
Jámbor Józsefné Zax Irmát (91 
éves), Csenár Márton Ferencné 
Horváth Ilonát (91 éves), Nagy 

Sándorné Waltner Erzsébetet (91 
éves), Doma Gézáné Varga Elvirát 
(91 éves), Tájmel Béláné Küplen 
Irént (96 éves), Surányi Imréné 
Fatalin Erzsébetet (97 éves), Kónya 
Ferencné Gáspár Annát (98 éves), 
Lórántfy Imréné Kiss Máriát (91 
éves), Ficsor Tiborné Császár Erzsé-
betet (90 éves) és Liszt Józsefné 
Hersics Jolánt (93 éves). 
A városvezető személyesen kö-
szöntötte Nagy Idát 90. születés-
napja alkalmából.
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Útfelújítások folytatásáról
A Hegyalja utcáról a fotó novem-
ber 6-án készült. Aki arra jár, lát-
hatja, hogy pompásan felújították. 
Talán csak a bátrak, vagy az előre 
látók, a tervezők, gondolhatták, 
hogy egyszer a Hegyalja utca já-
rófelületét kockakő fedi. És meg-
történt. Októberben befejeződtek 
a munkálatok, amit kora tavasszal 
kezdtek el az építők a közcsator-
nák cseréjével. Sokáig dolgoztak, 
munkájuk eredménye a földfelszín 
alatt van, de az ott élők érdekeit 
szolgálja. Érdemes az utcán végig 
gyalogolni, a járdákat is jó minő-

ségben kockakővel borították. A 
gyalogos betérhet a Szőlőtermelők 
Szövetkezetének pincéjébe, néhány 
flaska finom bort vihet magával, 
novembertől nem kell igazodni 
az ott zajló munkálatokhoz. Ha a 
végső évét élő mentőállomástól 
(Épül az új. átadás előtt van!!!) a 
hegy felé tekintünk, onnét is egy 
új aszfaltos utat vehetünk észre. 
Felújították a csapadékvízelvezetés 
projekt pályázati támogatásával. 
A Hegyalja utca a Kormány által 
Kőszegnek – út és járdaépítésre – 
adott 2,8 milliárd Ft támogatásból 
készült el. Ezek a milliárdok mos-
tanra már összesítve meghaladják 
a hármat, mert érkeztek hozzá 
pótlások, eredményes pályázatok 
formájában.
A Hegyalja utcától csak száz mé-
ter a Várkör, ahol a csatornaépítők 
kora tavasztól dolgoztak. Azóta 
felújították a közműveket, amiért 
több méter mélyre is le kellett ásni. 
Ennek szükségességéről Básthy 
Béla polgármester többször is 
beszélt. A régen épült, elhaszná-
lódott közműcsatornák felújítását 
el kellett végezni az újfelület újjá 

építése előtt. A csatornaárkokban 
végzett munka időigényes, az is, 
hogy a feltöltés tömörsége elérje 
a megkívánt állapotot. A Várkörön 
az építők november elején még a 
(szegély) köveket rakták le.
A Gyöngyös utcában a csatorna-
építők több szakaszban végezték 
tavasztól a felújítást. Október vé-
gén még újra dolgoztak, a Dózsa 
György utcától az Árpád térig le 
volt zárva az útszakasz. Novem-
ber 11-ig felmarták a Várkör és a 
Gyöngyös utcát, következhet(ett) az 
aszfaltozás.

Innét a lehetséges útvonalon gyor-
san el lehet érni a Felső körutat, 
amelyet hivatalosan átadott ok-
tóber 26-án Básthy Béla polgár-
mester és Ágh Péter országgyűlési 
képviselő.
„Örömmel nyugtázzuk, hogy le-
zárult a 661 méter hosszú út fel-
újítása” – mondta a városvezető. 
Majd arról beszélt, hogy az önkor-
mányzat nagyon régi célkitűzése 
volt a Felső körút közlekedésre való 
alkalmassá tétele. Tényként szólt 
arról, hogy KRAFT-program első 
tárgyalásánál cél volt az út felújí-
tása, hiszen egy jelentős beruházás 
történik az egykori MÁV intéz-
mény épületén, mindez a KRAFT-
program legújabb, legnagyobb be-
ruházása. A létesítendő Campushoz 
is fontos a jó minőségű út.
Az útfelújítás a Kormány 2,8 mil-
liárd Ft önkormányzatnak nyújtott 
támogatásából valósult meg, ami-
ért ismételten köszönetet mondott 
Ágh Péter országgyűlési képviselő-
nek. Kőszeg az út és járdafelújításra 
kapott pénzből tudott tovább lépni. 
A Felső körúton megvalósult a két-
irányú út, épült járda, és forgalom 

lassítását szolgáló sziget, a villany-
oszlopokat több helyen át kellett 
helyezni, mert akadályozták a járda 
forgalmát. Az út szélén volt a védett 
fasor, az ott lévő fák állapotát ala-
posan megvizsgálták. „Örömünkre 
szolgált, hogy számos idős fát 
sikerült megmenteni. Ahol nem, 
ott gondoskodtak a pótlásáról” 
– hangsúlyozta a városvezető. El-
mondta, hogy a körültekintő terve-
zést Somlai Péter végezte.  
A forgalomlassító szigetek kiépí-
tése után érvényes az úton a 30 
km/h sebességkorlátozás. A korábbi 
években nemcsak az út rossz minő-
ségére, hanem a gyorshajtásokra is 
felhívta a figyelmet Gelencsér Attila 
önkormányzati képviselő, és ezekről 
érkeztek jelzések a városházára is. A 
képviselő arról is beszélt, hogy egy 
évvel ezelőtt voltak borúlátók, akik 
nem akarták elhinni, hogy megtör-
ténik a Felső körút felújítása.
A valóság az: megtörtént. Az ide 
csatlakozó Munkás utca, amely egy 
zsákutca, 179 méter hosszan, 4 
méter szélességben új járófelületet 
kapott. A leromlott állapotban lévő 
útpályaszerkezet miatt szükséges 
volt a mélységben való fellazítás, 
ehhez adtak új kötőanyagot, kiegé-
szítő ásványi kőzetet, és így elké-
szülhetett az új homogén útalap. Ezt 
borították be hengerelt aszfalttal. 
Megtörtént az Ólmodi út javítása 
is 333 méter hosszúságban, 4,5 
méter szélességben. Mindezeken túl 
elvégezték a Malomárok utca felújí-
tását a Dózsa György utca oldalán 

145 méter hosszan, a sportcentru-
mig. Járófelületet 6 cm vastag hen-
gerelt aszfalttal vonták be. A pol-
gármester elmondta, hogy a Felső 
körúthoz több út is csatlakozik, azok 
az elmúlt évtizedekben épültek, 
ezért nem volt indokolt a felújítás.
Ágh országgyűlési képviselő igy 
fogalmazott: „Október 13-án már 
három éve tart a legújabb ön-
kormányzati ciklus.  Az akkor el-
hangzott mondat, építsük együtt 
Kőszeget, nem egy pusztába ki-
áltott szó volt, hanem mostanra 
már jól látható mértékű fejlődést 
hozott Kőszegnek. Ebben kima-
gasló jelentősége van annak, 
hogy Magyarország Kormánya 
Kőszeg mellé állt, ennek révén 
a városkép jelentősen átalakult, 
fejlődött. Minden összefüggés-
ben innen az egyik legfontosabb, 
hogy a kőszegiek létbiztonságát, 
életkörülményeit tudjuk segíte-
ni. Azt látjuk, hogy mi a helyzet 
a nagyvilágban és ennek milyen 
hatásai vannak. Nyilvánvaló 
Kőszeget akkor tudjuk tovább 
építeni, ha a kedvező körülmé-
nyek rendelkezésre állnak. Ehhez 
szükség lesz az önkormányzatra, 
Kőszeg mellett kiálló Kormányra, 
és mindannyiunk számára fontos, 
hogy legyen béke, fejeződjön be 
a háború. Kérem, hogy a Nemzeti 
konzultációban mindenki mond-
ja el a véleményét. Arra kérek 
minden kőszegit, hogy töltse ki a 
Nemzeti konzultáció kérdőívét”.

KZ

Hegyalja utca

Felső körút
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Kevesebb a lom
November 8-a után még egy lomtalanítási hétvége maradt a STKH  Kft. 
számára, amelynek területe a lakótelep. Az elszállított mennyiségről adott 
tájékoztatást Horváth Ádám irodavezető.
A három időpontban 88.920 kg lomhulladékot gyűjtött össze az STKH Kft. (Az 
első héten 21.480 kg, a második héten 35.540 kg, a harmadik héten 31.900 
kg.) A csütörtöki napokon két autó és hatfős személyzet, a szombati napokon 
hat autó és tizennyolc fős személyzet végezte a munkát. A lakosság kira-
kott az utcába bőven olyan lomot, amely a lomtalanítás keretein belül nem 
átvehető. Ezek többségét a Hulladékudvarban díjmentesen leadhatják a la-
kossági ügyfelek. Ilyen az építési tör-
melék, gumiabroncs, megelektronikai 
hulladék. A kőszegi Hulladékudvar 
látogatottsága Vas megyében ki-
emelkedő, 2022-ben összesen 3.299 
beszállítás történt, ebből Kőszegen 
2.499 db. (75.7%) Az idei évben a 
helyi lakosoktól átvett - arányosított 
- hulladékmennyiségek: lomhulladék 
126.775 kg, építési törmelék 58.394 
kg, gumiabroncs 4.730 kg, elektroni-
kai hulladék 1.500 kg. 
Várható, hogy 10 kg/kőszegi lakos 
mennyiség alatt lesz a lomtalanított 
mennység, kevesebb, mint tavaly. 
Ez lehet a LOMILOTTO hatása, mert 
sokan év közben viszik ki a lomot a 
Hulladékudvarba.

AK
TU

ÁL
IS

Felnőtt háziorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2022. november 1-től az 1. és a 
3. számú háziorvosi körzetben a rendelés és az alábbiak szerint vál-
tozik: 
1. körzet: DR. NEDECZKY VERONIKA (94/360-178) 
  mobil: 0036 30 9690 422,
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: nedeczky55@frremail.hu
Rendelési idő: Kőszeg, Gábor Áron utca 1. Egészségház

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

Kőszeg, Kőszegfalvi u. 50. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő-
ben: szerda: 15.00 – 16.00 

3. körzet: DR. VARGA ISTVÁN (94/360-287) 
   mobil: 0036 30 860 6079
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: koszeg3korzet@gmail.com
Rendelési idő: Kőszeg, Gábor Áron utca 1. Egészségház

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

Lomilottó
Kőszeg Önkormányzata a TESCO és 
a COOP támogatásával szeptember 
15-től indította a város tisztaságát 
és rendezettségét is erősítő Lomilottó 
játékát, amelyben havonta 100.000 
forintot nyerhet 5 felelősen gondolko-
dó szerencsés kőszegi polgár. A nye-
reményjáték szabályzat szerint azon 
kőszegi, hulladékgazdálkodási 
szerződéssel rendelkező ügyfe-
lek, akik igénybe veszik a kőszegi 
Hulladékudvar szolgáltatásait, részt 
vehetnek a nyereményjátékban. Az 
október havi és megmaradó át nem 
vett nyereményeket újrasorsolták.
Október hónapban 340 db sorsjegy 

talált gazdára, ennyien vitték be hul-
ladékaikat a kőszegi zöldudvarba. 
A kisorsolt Tesco/Coop utalványok 
nyertesei:
ZÖLD 21:  40.000 Ft 
ZÖLD 68:  30.000 Ft 
SÁRGA 79:  15.000 Ft 
SÁRGA 77:  10.000 Ft 
PIROS 86:  5.000 Ft 
A megmaradó újrasorsolt Tesco/
Coop utalványok nyertesei:
ZÖLD 17:  15.000 Ft 
A nyertesek legkésőbb november 
25-ig vehetik át személyesen a 
októberi pecséttel ellátott utal-
ványokat a Kőszegi Közös Önkor-
mányzati Hivatal ügyfélfogadási 
napjain a Városüzemeltetési Osz-
tályon.

A Hulladékudvar 
megváltozott
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

DECEMBER 24-től JANUÁR 
2-ig zárva.
A ZÖLDHULLADÉK fogadása 
DECEMBER 15-től FEBRUÁR 
1-ig szünetel.
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gazdag programokon vesznek részt, bejárják a 
dunántúli nevezetességeket. Így a szerényebb 
körülmények közül érkező tanulóink pályaorien-
tációja teljesen megegyezik a többiekével. 

– Kiemelnem a Pénziránytű iskola címet, vagy 
inkább rangot, a hozzákapcsolódó képzést Kiss 
Zoltán kollégám áldozatos munkával fejlesztette 
sikerágazattá. Két csoportban, tanórai keretek 
között sajátíthatják el az alapvető pénzügyi is-
merteket, majd szabadidejüket felhasználva 
foglalkoznak virtuális tőzsdézéssel, felkészülve 
a versenyekre. Az elmúlt 3 évben 24 országos 
döntőben vettek részt, 31 különdíjat hoztak el.
– Csoportbontásban tanulják diákjaink a ma-
tematikát, kémiát, biológiát, az angol célnyelvi 
civilizációt, angol nyelven földrajzot, testneve-
lést, nyelveket és a művészeti alapismereteket. 
A befektetett pedagógusi munka eredményét 
mutatja: a tavalyi tanévben végzettek 92%-os 
továbbtanulási aránya, diákjaink lefedték a tel-
jes felsőoktatási spektrumot.
– A 193 fő kollégista a felújított épületekben 
kapott megfelelő elhelyezést, biztosítjuk a ta-
nulás feltételeit, számukra a hagyományos és 
megújult programokkal adjuk meg a kulturált 
szórakozás lehetőségét.    
– Intézményünk diákjaival részt veszünk városi 
rendezvényen és ünnepségeken. Erre kötelez a 
bencés múlt is, a hagyományok tisztelete.  
– Iskolánkban több mint 20 éve kiemelt he-
lyet kap a külföldi projektek, így az  Erasmus+, 
amelyben ott vagyunk. Európa több országában 
több tanévre átnyúló programokon vettek részt a 
jurisichosok. Hosszú az országok sora: Portugá-
lia, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, 
Németország, Hollandia, Ausztria, Csehország, 
Lengyelország, Románia, Svédország. Jelenleg, 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Móricz Imre igazgatóhelyettessel
 A Jurisichban tanult, a Jurisichban tanít 

Pedagógus családban nőtt fel a Rumban. 
Édesanyja óvónő volt, édesapja 1944-ben 
képesítőzött Jenkei Ede osztálytársaként a 
kőszegi tanítóképzőben. Az iskolák államo-
sítása ellen 1948-ban hangosan tiltakozott, 
így a rendszer nem kedvelte. Egyik alapítója 
volt a rumkastélyi gyógypedagógia inté-
zetnek, de koholt vádakkal eltávolították. 
Saját falujában csak az 1967-es száj- és 
körömfájás karantén időszaka alatt tanít-
hatott az általános iskolában. Imre számára 
mégis egyenes út vezetett a Jurisich Gim-
názium német nyelvi speciális osztályába, 
ahol - milyen a véletlen! - Ede bácsi lánya, 
Rita osztálytársa volt. A Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem bölcsészkarán folytatta 
tanulmányit. Feleségével, Szecskó Ritával 
1984-ben visszatért a Jurisich Miklós Gim-
náziumba. Rita akkor ötödéves történelem-
néprajz szakos hallgatóként, Imre már vég-
zett történelem, német nyelv- és irodalom 
szakos tanárként. 1995-től 2003-ig egy 
vargabetűvel kipróbálta magát a verseny-
szférában, a kőszegi székhelyű Csiba Kft-
nél dolgozott, rengeteget tanult a műszaki 
pályáról a minőségbiztosításról.
Két fiúgyermekük is a gimnáziumban 
végzett az angol kéttannyelvű osztályban, 
mindketten Budapesten dolgoznak, vezetői 
beosztásban. Egy kétéves fiúunokájuk ara-
nyozza be napjaikat. Imre pedagógusi énje 
a versenyszférában töltött éveiben egyszer 
csak felülkerekedett, 2003-ban megpá-
lyázta a gimnázium kollégiumvezetői állá-
sát. Újra tanári pályára lépett új kihívások-
kal. Aztán 2014-ben Keszei Balázs igazgató 
úr felkérte az igazgatóhelyettesi feladatok-
ra. Móricz Imre 2022. november 7-én tar-
tott Királyi Városnapon Pro Communitate 
kitüntetést kapott Kőszeg Város Önkor-
mányzatától. Az azt követő beszélgetésünk 
során az újság számára mondott szavai a 
Jurisich Gimnázium pedagógusi munkájá-
nak gazdagságáról, eredményeiről szóltak.
– A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban 
jelenleg 423 tanulónk van, ebből 193 kollégis-
ta. Intézményünket Vas megyében a legjobbak 
között tartják számon, a kéttannyelvű iskolák 
országos listáján évek óta az első hatban va-
gyunk. Ebben kiemelkedő pedagógusi munkát 
végez a 11 fő angol nyelvtanárunk és az ameri-
kai anyanyelvi lektor. A magyar köznevelés talán 
legsikeresebb programja, az Arany János Tehet-
séggondozó Program több mint 20 éve működik 
iskolánkban a kollégium bevonásával. Az ötéves 
képzésben a diákok kollégistaként havonta ún. 
„bennmaradós” hétvégék keretében rendkívül 

novemberben négy olasz cserediák tanul, ismer-
kedik az iskolánk diákjaival. Közös nyelvük az 
angol. A mieink februárban utaznak viszontlá-
togatásra, egy másik, a V-4-ek projekt részeként 
jönnek hozzánk lengyel diákok és tanárok. A 
saját projekteken kívül a Kőszegi Testvérvárosi 
Egyesület szervezésében és segítségével több 
diákunk és tanártársunk részvételével valósul-
nak meg külföldi projektek. 
– A régi tanítványokkal nem csupán érettségi 
találkozókon – nem ritka a 60 éves sem –  tart-
juk a kapcsolatot, hanem többen visszatérnek 
előadásokat tartani. Ilyen volt az Akadémia 
Alumni programjában Görög Sándor akadémi-
kus, Forgách Tamás nyelvészprofesszor, a diák-
napok keretében dr. Nógrádi Gergely főkántor, 
operaénekes. A bencés múltra emlékeztetve 
Sólymos Szilveszter atyáról szervezett előadást 
dr. Maitz Péter, a berni egyetem nyelvészpro-
fesszora, akinek osztályfőnöke voltam. Kiemel-
ném az AJTP csoportokban végzettek rendszeres 
visszatérését az alma materbe. 
– Hagyományaink egyike a Madarak és Fák 
Napja, amikor végzős diákok a kollégium park-
jában egy facsemete elültetése után az Óház-
kilátónál búcsúznak a természettől, és az alsóbb 
évfolyamos társaiktól.        
– A Kőszegi Darabontok Hagyományőrző Egye-
sület tagja vagyok 2009-től. 2008-tól veszünk 
részt az Ostromnapokon, 2016-ig folyamatosan 
bővültünk, a családtagok is csatlakoztak. Leg-
több városi ünnepségen részt veszünk, kezdve 
az évet a Szőlőjövésnek Ünnepségével, és zárjuk 
Kiss János altábornagy december 8-ai megemlé-
kezésével. 2010-től több város hagyományőrző 
rendezvényére kapunk meghívást, és képvisel-
jük Kőszeget. 2012-ben Tóth Botond kollégám 
kezdeményezésére alapító tagként részt vettünk  
Vas Vármegye Vitézlő Rendjének megalapításá-
ban, karöltve a Nádasdy-, és Batthyány-bandéri-
ummal. 2017-ben jelentős változások történtek 
a Kőszegi Ostromnapok Egyesület vezetőségé-
ben. A tagság szavazata alapján megkaptam az 
egyesület elnöke megbízást. Ez akkor történt, 
amikor a Kőszegi Ostromnapokat indító nagy 
csapat tagjainak többsége befejezte az esemé-
nyeket megvalósító tevékenységét. Szép volt, jó 
volt, amit megtettek. Nekünk kellett újra építeni 
vagy sokkal inkább tovább folytatni. Szép volt, 
jó volt az a két év, amit elnökként töltöttem, 
mindez a tanárembert alaposan kipróbáló, talán 
a pedagógusi munkától időt elvevő feladat volt. 
Ezért adtam át a feladatkört, amely sok önkéntes 
munkát igényelt. Azóta az egyesületben elnök-
ségi tagként segítem a közös munkát, és részt 
veszek darabontként az Ostromnapokon.

Kiss János
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Megemlékezés és a Concordia
Október 23-án az országzászló 
előtt Moldvai Dóra, a Kőszegi Vers-
stúdió tagja ’56-os forradalmi na-
pokra emlékeztető versgondolato-
kat mondott el. Vejkey Imre ország-
gyűlési képviselő lépett az emel-
vényhez. „A magyar népből 1956. 
október 23-án ősi erővel szakadt 
fel az életösztön. Olyan erővel, 
amelybe az egész világ belereme-
gett” – mondattal kezdte a politikus 
a megemlékezést. Folytatta: „Nem-
zetek sokasága nézte tétlenül, de 
csodálattal a magyarok példátlan 
bátorságát. A magyar szabadság-
harcosok lelkét, és bátorságát a 
szovjet hadsereg 1956. november 

4-ei inváziója sem tudta megtör-
ni…. A lelküket nem törték meg, de 
elvéreztek”. A Parlament imacso-
portjának elnöke legendás hősként 
említette Wittner Máriát, „akit a na-
pokban temettünk el, de most is 
jelen van közöttünk. Jelen vannak 
kőszegi hősök, Domonkos László 
verbita atya vezetésével”. Arról is 
beszélt, hogy a Kormány, a Parla-
ment Európa őrállójaként vívja sza-
badságharcát. A képviselő egyetért 
a francia politikus, Robert Schuman 
szavaival: „Európa keresztény lesz 
vagy nem lesz”. 
A politikus szavait követte a 
Concordia-Barátság Énekegyesület 

által előadott két kórusmű: Jacques 
Berthier: Per Crucem, valamint Józef 
Świder: Missa Brevis 2+1 – Kyrie és 
Agnus Dei. Az egyedi hangzású, ki-
csi koncertet az 56-os forradalomra 
emlékezők hallgatták, szebbé tették 
a megemlékezés napját. 
Az énekegyesület a kórusmű-
vek mélyébe vetette magát a III. 
Concordia Kórusfesztivál óta eltelt 
időben. Szilágyi Miklós karnagy 
kezdeményezésére, a kórushangzás 
fejlesztése érdekében megtanultak 
egy misét, amit előadtak Kőszegen, 
a Jézus Szíve-templomban, Szom-
bathelyen a Székesegyházban és 
Sárváron a Szent László-templom-

ban liturgikus keretek között. Ok-
tóbertől készülnek – a december 
18-án tartandó – Adventi hang-

versenyükre. Újdonság 
lesz, hogy a kórus 
egy nagyobb léleg-
zetvételű darabot ad 
elő, elhangzik: Mary 
McDonald Jézus! című 
kantátaciklusának első 
része. A második rész 
majd később, nagyobb 
projektben szerepel.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: Mélykuti Alexand-
ra – Sopár László, Kocsis Ivett 
– Kovács Patrik, Horváth Anett 
– Balázs Péter, Fálmon Andrea 
– Dr. Galántai György, Kámán 
Júlia – Kovács Péter, Csercsics 
Barbara – Szalay Gábor.

HALÁLOZÁS: Krancz József, 
Bozsányi István Zsolt, Horváth 
István Ferenc, Keresztes Ferenc-
né szül. Horváth Edit, Lakatos 
Ferenc István, Darányi Aladárné 
szül. Mészáros Sarolta.
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Kőszeg Város kitüntetettjei a Királyi Városnapon
A Királyi Városnap annak a napnak az ünnepe, amikor 1648. november 
6-án III. Ferdinánd király megírta a városnak, hogy „Ezután tartozza-
nak minden peres eljárásban szabad királyi városunknak tartani, 
annak tekinteni, nevezni, annak meg is tartani. Másként ez ne 
történjen”.
Básthy Béla emlékezett arra, hogy Kőszeg városában hagyománnyá vált 
a Királyi Városnap. Az idei évben november 7-én egész napos progra-
mok köszöntötték az ünnepelteket, mindazokat, akik az elmúlt években, 
vagy még ennél is régebben sokat tettek a városért.
A hétfői nap történelmi emléküléssel kezdődött a könyvtár előadótermé-
ben. „Chernel 100 és 200” – A kőszegi Chernel család története címmel. 
Azt a napot megtöltötte Chernel Kálmán és Chernel István tevékenysé-
ge. Az emlékülésen Básthy Béla polgármester köszönetét fejezte ki az 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának, hogy kezdeményezték, elindítot-
ták a Chernel családra emlékeztető évet, Chernel Kálmán születésének 
200. és Chernel István halálának 100. évfordulóján. Arról beszélt, hogy 
olyan család kevés van, amely évszázadokon keresztül meghatározó egy 
város életében. „Figyelemre méltó ez számunkra: hogyan jelenhet 
meg a generációkon keresztül átívelő tenni akarás”.
A történelmi emlékülés a tenni akarásról is szólt több előadásban, amit 
Söptei Imre osztályvezető – főlevéltáros, dr. Mentényi Klára művészettörté-
nész, Dr. Vig Károly Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tudományos 
igazgatóhelyettes, Uwe Scheer kutató tartott meg. Prof. Dr. Faragó Sándor 
akadémikus életművével is köszöntötte a Chernel családot, amelyről már 
két könyvet írt, és készül még másik kettő is. A napot záró előadásában 
elemezte Chernel István madártan kutatásában kifejezett életművét. El-
mondta, hogy Chernel István jogot tanult, majd Sopronban kinevezték köz-
igazgatási gyakornoknak, amit a professzor szavai szerint „utált”, és erről 
a naplójába a következő bejegyzést tette. „Sopronból Kőszegre távoztam 
kalitkából kieresztett madárként”. De egy madarász hasonlatként mit is 
írhatott volna mást – fűzte hozzá a professzor.
Idén a lovagterem helyett a Jurisich Gimnázium díszterme adott otthont 
a Királyi Városnap fő eseményének, az előadásokkal bővített kitüntetések 
átadásának. Ott és akkor Básthy Béla polgármester megfogalmazta: „Ez 
a nap egyre inkább a diszpolgárok napja is. A temetőben nyugvó 
díszpolgárok sírjánál helyeztünk el koszorúkat, és a rájuk emlékeztető 
házaknál, emléktáblánál is megálltunk. Minden megállónál tiszteletre 
méltó, a kőszegiek számára megőrzendő személyekre emlékeztünk”.
A megállókhoz vezette a emlékezőket 13.00 órától Mátay Mónika történész a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete kutatója. A történelmi sétán a város veze-
tői, önkormányzati képviselői a díszpolgárok belvárosi emlékhelyeit, emlék-
tábláit keresték fel. A történetek felidézésében részt vett Mizsei Zoltán zene-
történész és FTI kutató, valamint Söptei Imre levéltáros. Ők évek óta együtt 
dolgoznak, az intézet által kiadott Kőszegi történetek (2019) és Kőszegi 

polgárok (2021) című 
kötetek szerkesztői, szer-
zői. A szóbeli megemlé-
kezés mellett az emlék-
pontokon Mizsei Zoltán 
az egyes helyszínekhez 
kötődő zenéket osztott 
meg a résztvevőkkel. A 
sétához csatlakozók fel-
keresték Vukán György 
jazz zenész, Schneller 
István pedagógus, és 
Kincs István plébános 
és író emléktábláit, Ott-
lik Géza, Liszt Ferenc és 
Herman Ottó, a neves 
természettudós-polihisz-
tor szobrát.   
A gimnázium díszter-
mében a városvezető 

beszélt arról, hogy 2013 óta működik az Értéktár Bizottság, számba ve-
szik a város értekeit, összefoglaló könyvekben bemutatják. A kiadványhoz 
kapcsolódva dr. Bariska István Kőszeg Város Díszpolgára igy fogalmazott: 
„Ilyen szép várost nem nagyon találunk az országban”.  A régmúltban, 
idegenvezetőként azt tapasztalta, hogy a Kőszegre érkezők a zsinagógáról 
és a katonai al-, illetve főreál iskoláról érdeklődtek.  „Ezt soha nem fo-
gom elfelejteni, mert az évek alatt nagyon sok energiámba telt, amíg a 
figyelmet visszatereltem a gyönyörű belvárosra. Elképesztően jó dolog 
szombathelyi születésűként Kőszegen élni. Elképesztően szép város”.
A város díszpolgára az előadásában tényekről beszélt. 
„– Chernel István, Európa hírűvé tette Kőszeget, mert azzal, hogy sza-
bad királyi várossá vált, az országrendűségen belül lett Magyarország 
egyik híres városa. De azzal, amit ő cselekedett, a Chernel név szinte 
azonos a várossal.”
„– A belváros esztétikai értékeiről azt mondom, nagyon vigyázzanak 
az írástudók, írjanak mindig olyan szépen Kőszegről, amilyen szép 
maga a város. Egyszerűen nem lehet betelni vele.” 

KZ
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Kőszeg Város Díszpolgára (posztumusz) 

Chernel István 
Chernel István (Kőszeg, 1865. május 31. – Kőszeg, 1922. február 21.) 
kiváló természettudósunk, a legnagyobb magyar ornitológus. Kiváló síző, 
zenerajongó, zeneszerző, fényképész, író, vadász és a madárvilág elmé-
lyült kutatója és védelmezője.
Édesanyja gróf Tolnai Festetich Mária, édesapja Chernel Kálmán. 1891-
ben ismert kutatóként lett a Budapesten megrendezett Nemzetközi Orni-
tológiai Kongresszus előkészítő bizottságának tagja. 1897-ben kiadott: A 
lábszánkózás kézikönyve című oktatókönyvével a sísport hazai megte-
remtőjévé vált. Két kötetes főműve a „Magyarország madarai, különös 
tekintettel gazdasági jelentőségökre” 1899-ben a kutató 34 éves korá-
ban adták ki. Ez volt az első, magyar szerző tollából megjelent legteljesebb 
madártani monográfia, amely Chernel Istvánt a legjelesebb szaktekinté-
lyek közé emelte. Az Országos Állatvédő Egyesület alelnöke volt, létrehoz-
ta annak kőszegi fiókegyesületét (1902). Amerikai mintára megszervezte 
a „Madarak és fák napját” Kőszegen (1902), amely ünnepség ápolása 
azóta is nemes hagyományként él Vas megyében. Ennek a gondolatnak a 
jegyében születtek madárvédelmi írásai is. Hátrahagyott írásai ritka egyé-
niségének, természet és emberszeretetének bizonyítékai. Chernel István 
egy 1901-ben, naplójába leírt gondolata korunk ars poeticája is lehetne: 
„A XX. század kezdete! Fejlődjön és jusson belátásra az emberiség - 
bolygónkon az önzetlenség, szeretet, béke és boldogság honoljon!” 
A kőszegi temetőben van a sírhelye, amelyet 2007-ben a Nemzeti Em-
lékhely és Kegyeleti Bizottság „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé 
nyilvánított. Kőszegen, szülőházán emléktáblát helyeztek el (1930. június 
8). Egykori kertjében, amelyet Horváth Ernő mentett meg a pusztulástól 
(újra megnyitották: 1965) jelenleg madárvédelmi mintatelep és emlék-
múzeum működik. A kert előtt emlékmű magasodik. Az 1972-ben avatott 
kőszegi sípálya is Chernel István nevét viseli.  
(A kitüntetést átvette Döry Marietta dédunoka.)

Kőszegi Életműdíj 

Dvorákné Kővári Anikó
1968-tól az Újvárosi Óvodában óvónéniként következetesen nevelte a rá 
bízott apróságokat. Másoddiplomaként megszerezte a Néptáncoktató ké-
pesítést. 1981-től táncolt a Kőszeg Együttesben, amely 1988-ban meg-
szűnt. Akkor léptek együtt a férjével nagyot, 1989-ben megalapították 
a Hajnalcsillag Néptáncegyüttest. Ma azt lehet mondani: a néptáncosok 
szereplése nélkül alig van városi rendezvény. 
Anikó hangsúlyt fektetett az eredeti hagyományokon alapuló, tiszta for-
rásból eredő néptáncok, népszokások ápolására. A gyerekeket óvodás ko-
ruktól kezdve tanította a néphagyományokra, népdalokra. S aki kimaradt 
az óvodából, az a hét egyik délutánján külön próba keretében folytathatta 
Anikó nénivel a népzene, néptánc tanulását. Az éveken át tartó folyamatos 
utánpótlás nevelés meghozta gyümölcsét, hiszen az együttes több cso-
portban tudott működni.
A helyi, környékbeli településeken kívül megnyíltak a kapuk a külföldön 
való szereplések felé is. Kőszeg testvér településével, Nyitragerencsérrel a 
néptáncosok vették fel először a kapcsolatot.  
Anikó kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a táncosok eredeti táncokat 
sajátítsanak el, a még fellelhető tánckultúráért Erdélybe szervezett tanul-
mányutakat. Ezért sajátjuk lett több tánc, népdal, szokás, és mindezt a 
kőszegi közönség is megismerhette. 
2019-ben a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes a 30 éves jubileum alkalmából 
a tagok örökös művészeti vezetőjévé választották Anikót. Mindenki Ani-
kó nénije mindennap próbát tartott szabadidejében, szereplésekre vitte 
a táncegyüttest, táncházakat szervezett, ünnepségeket rendezett, a város 
minden jeles eseményét néptánc színesítette. A munkássága 2021 de-
cemberében véget ért. A 
táncosok tőle így búcsúz-
tak: „Köszönettel és há-
lával tartozunk Neked 
mindazért, amit kap-
tunk: tudást, szeretetet, 
barátságot, élményeket. 
Követendő példa szá-
munkra a hited, kitartá-
sod, életszereteted”.
Dvorákné Kővári Ani-
kó a néptánc területén 
végzett munkásságával 
elismerésre méltóan gaz-
dagította Kőszeg város 
hagyományát.
(A díjat Dvorák László 
vette át.)

KŐSZEG VÁMHÁZ UTCA 1/A TEL.: 0670 3433489

GÉPKÖLCSÖNZŐ KŐSZEG
WWW.GEPKOLCSONZO-KOSZEG.HU



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV.ÉVFOLYAM, 11 . SZÁM   2022 . NOVEMBER  14 .

10

Kőszegi Életműdíj

Németh János
Képzőművészeti főiskolán szerzett diplomát, a rajztanár egyben kiállí-
tó művész, realista eszközökkel alkotja meg kompozícióit. Középpontba 
helyezte Kőszeget több alkotásában, amelyek könyvek illusztrációjaként 
is megjelentek. A pedagógus munkássága 1988-tól egészen 2003-ig a 
Jurisich Miklós Gimnáziumhoz kötötte. Nyilatkozta: „Tanár vagyok, az 
életre való felkészítés volt mindig is a célom, a festőművészetet ettől 
nem lehet elválasztani”. Pedagógusi munkájának része, hogy képzőmű-
vészeti szakkört vezet 1961-től. Több diákja lépett azóta a képzőművészet, 
a művészettörténet irányába. Egyik régmúltba nyúló büszkesége: tanított 
sérült gyermekeket, a logopédián tanuló diákokkal 1982-ben nemzetközi 
rajzpályázaton III. helyezést értek el. Festőművészként, grafikusként több 
önálló kiállítás és közös tárlat résztvevője volt az évtizedek alatt. A német-
országi Offenbachban rendezték meg 1998-ban a világkiállítást. Kőszeg 
Vaihingen-i kapcsolatai révén a Boglyák című festményét a testvérváros 
1999. évi művészeti naptárában mutatták be. A festőművész több alkotá-
sát ajándékozta a városvezetés Vaihingen testvérvárosnak.  
A Kőszegi Művészeti Egyesület alelnöke, valamint 10 évig vezette a Kő-
szegi Polgári Kaszinót, melynek ma tiszteletbeli elnöke.
Németh János festőművész-tanár az idén 33. alkalommal rajzolta be április 
24-én, a Szőlő Jövésnek Könyvébe a szőlőhajtásokat. Minden apró ecset-
vonásra figyel, mert nemcsak tökéletesen kell visszaadni a látványt, a 
hajtást, hanem a bejegyzést mérnöki pontossággal végzi el. A szemlé-
lete szerint mindazt, amit egy átlagos szem nem vesz észre a vesszőn, meg 
kell jeleníteni a bejegyzésen. Németh János művészi munkája meghatározó 
Kőszeg város legfontosabb kulturális értékének megőrzésében. 
(Csiki István a Kőszegi Polgári Kaszinó nevében köszöntötte az ünnepeltet, 
majd átadta a Gudricza István által készített fametszetet.)

Kőszeg Város Európai Kapcsolataiért

Gerd Maisch
Gerd Maisch 12 éves polgármesteri tapasztalattal lett Vaihingen an der Enz 
testvérvárosunk főpolgármestere 2006-ban. A testvérvárosi kapcsolatot 
elindító „nagy előd” Heinz Kälberer főpolgármester utódaként Kőszegen 
is nagy elvárásokkal várták bemutatkozását. Gerd Maisch polgármesteri 
időszakának 16 éve alatt a testvérvárosi kapcsolatokban számos felejt-
hetetlen eseményt ünnepelhettünk. A Vaihingenben Kőszegről elnevezett 
utcának párja lett Kőszegen a Vaihingen utca. Számtalan civil, iskolai és 
művészeti szervezet részvételével folytatódtak cserelátogatások a Szőlő Jö-
vésnek Könyve, a Maientag, a Strassenfest és a Kőszegi Szüret eseménye-
ken, és mindez szolgálta a kapcsolatok építését. A testvérváros nagylelkű 
támogatásával megduplázódott az Untersteinbachi Sátortáborban részt-
vevő kőszegi gyermekek létszáma. A kőszegi tűzoltók történetében fontos 
esemény volt az, hogy ajándékként megérkezett a második, kiváló álla-
potú, modern létrás 
tűzoltó autó, amit 
használnak a város 
önkéntes tűzoltói. 
Vaihingen város 
adományozta az 
elsőt is, amelyet 
most már emlék-
ként őriznek az 
adományozók.
Gerd Maisch 
Vaihingen an der 
Enz főpolgármes-
teri hivatali idején 
nagy lelkesedés-
sel, elkötelezetten 
támogatta Kőszeg 
Várossal a kapcso-
latokat.

Gerd Maisch a tőle megszokott barátsággal jött el Kőszegre, a Kirá-
lyi Városnapra. Vaihingen 2022. augusztus 31-én fogadást rendezett, 
amelynek keretében hivatalosan búcsút mondott a főpolgármester-
nek, aki befejezte a 16 évig tartó főpolgármesteri tevékenységét. Az 
eseményre meghívták Huber László előző, és Básthy Béla jelenlegi 
polgármestert. A Királyi Városnapra érkezett Gerd Maisch a gimnázi-
um dísztermében több régi ismerősével beszélgetett, de mindenkire 
nem juthatott idő. Láthatóan jó kedvvel vette át Kőszeg Város Euró-
pai Kapcsolataiért kitüntetést. Ezt követőn szólt a jelenlévőkhöz, és 
mindazokhoz, akik jelen voltak. Köszönetet mondott a magas rangú 
kitüntetésért, majd így fogalmazott:
„Emlékszem még a hivatalba lépésem első napjára 2006. szep-
tember 1-jére. Bementem a hivatalomba Vaihingen an der Enz fő-
polgármestereként, és ezen a napon találkoztam a magyar delegá-
cióval, akik ott voltak a Strassenfest alkalmából. Már azon az első 
napon eldőlt, hogy ez a kapcsolat nagyon fontos számomra, közel 
áll hozzám. Azóta eltelt 16 év, én nyugdíjba vonultam sok tapasz-
talattal a hátam mögött. Azt kívánom, hogy ez a kapcsolat Kőszeg 
és Vaihingen között nagyon szépen folytatódjon, ugyanúgy, ahogy 
az elmúlt időszakban is, nagyon sok közös eseménnyel.  Ehhez a 
saját részt is hozzá kell tennem a jövőben is.”

Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva

KIR
ÁLYI VÁR

O
SN

AP



 XXXV.ÉVFOLYAM, 11 . SZÁM   2022 . NOVEMBER  14 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

11

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A

KI
R

ÁL
YI

 V
ÁR

O
SN

AP

Kőszeg Városért Díj

dr. Kiss Gabriella
Vecseiné dr. Kiss Gabriella gyermekorvos. 1979-ben diplomázott a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen. Cholnoky professzor hívására 1985-ben jött 
Kőszegre, megkezdte a gyermekorvosi munkáját. 37 év Kőszegen töltött 
szolgálat után idén nyáron ment nyugdíjba. A város gyermekorvosaként 
munkáját lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel végezte, a gyermekek érde-
keit mindig előtérbe helyezte. Magas színvonalú gyógyító munkáján felül 
nagy empátiával tekintett a családok szociális problémáira is. Felismer-
ve a nehézségeket, 
segített a nehéz sorsú 
gyermekeknek. Négy 
évtizedes gyógyító 
munkája során sokat 
tett a gyermekek pre-
ventív gondozásáért a 
felvilágosító munkájá-
val. Odaadó munká-
jával több generációt 
gyógyított. 
Tette ezt teljes szívvel-
lélekkel időt, fárad-
ságot nem kímélve. 
Kiváló szakemberként, 
házi gyermekorvosként 
ismerték meg a kősze-
giek. Gyógyító mun-
káját a város lakossága nagyra becsüli, munkáját a szülők és a kollégái 
részéről a köszönet és a hála övezi. Sok feladatot vállalt magára, amelyet 
szerényen, a gyógyítást előtérbe helyezve kitartó helytállással végzett el. A 
nehéz feladatok megoldásában készségesen állt a kollégái mellett. 
Vecseiné dr. Kiss Gabriella doktornő személyiségével, életpályájával mind-
annyiunk előtt kiváló példa.

Kőszeg Városért Díj 

Schwahofer Károly
Életútját meghatározta a 
tűzoltó tevékenysége. Első 
munkahelyén, a Bútorszö-
vetgyárban bekapcsoló-
dott a létesítményi tűzol-
tók munkájába. Életét az 
önkéntes tűzoltó hivatás, 
a kitartás, a szorgalom, a 
közösségi önkéntes mun-
ka jellemzi, 1974. év óta 
tagja a Kőszegi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek. 
1984. évben végezte el 
kitüntetéssel az önkén-
tes tűzoltó-parancsnoki 
tanfolyamot és 2022. évi 
közgyűlésen vehette át az 
1000. bevetés részvételéért járó kitüntető jelvényt. Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatójának szakmai egyetértésével 2014 évben megvá-
lasztották a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának. Ellátják a 
tűzoltási, műszaki mentési feladatokat Kőszeg városában, és 15 km-es kör-
zetében, 13 településen, 16 000 polgár védelmében, 18 hektár területen. 
Parancsnoki beosztásában irányítja, több mint 40 fő önkéntes készenléti 
tűzoltó szakmai munkáját. Példamutatásával, szakmai rátermettségével 
bizonyítja, hogy a bevetések során a sugárvezetői beosztástól, a kárhely 
irányításáig minden beosztásban megállja, megállta a helyét.
Elindította kőszegi tűzoltóság felnőtt férfi versenycsapatát, és munkájának 
köszönhetően az országos versenyeken is helyt álltak, több országos első 
helyezést szereztek meg, négy alkalommal képviselték Magyarországot a 
Tűzoltók Olimpiáján.
Több mint negyvenéves önkéntes tűzoltói munkáját Szent Flórián, és tűz-
oltó esküjének szellemében végzi, a város és a város környéke lakosságá-
nak érdekében.

Kőszeg Város Önkormányzatának
Kitüntető Oklevele

Nagy Evelin: Hajnalcsillag Néptáncegyüttesben 18 éve meghatározó 
személyiség, táncol és énekel.
Rába Attila: Kőszegi Sporthorgász Egyesületben környezetvédelemért 
felelős vezetőként végzi tevékenységét kimagaslóan. 
Róka Miklós: Kőszeg Város Koncertfúvószenekarának zenésze 1978 év 
óta aktív tagja az együttesnek. Érdemei jelentősek.
Rónainé Bolf Judit: Matematika-, fizikaszakos tanár, a Bersek Iskolában 
végzi kiválóan az ifjúság oktatását.
Stibecker Ingrid: A White Tiger Rock and roll Club tagjaként segíti 
Kőszegfalván a helyi rendezvényeket, rendszerint fellépőként is.
Sudár Anikó: 2005 óta a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes tagja, kiskora 
óta a közösség lelkes motorja. Értékes a csoport számára a személyisége. 
Zsigmond Barbara: 19 éve a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes megha-
tározó tagja. Fegyelmezettsége, szorgalma, elkötelezettsége példaértékű.
Abért Gáborné: 1992-től tagja a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nek, 1998-től gazdasági vezető. A női tűzoltó raj minden tagja példaké-
pének tekinti.
Horváth István Ferenc: 1989-től aktív tagja volt a Kőszegi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek. 2003-tól parancsnok-helyettes. A fiatalok és az idő-
sebbek is szívesen dolgoztak vele, és hallgattak szakmai irányító munkájá-
ra. (A kitüntetést a felesége és gyermekei vették át. Az átadáson jelenlévők 
néma felállással rótták le a tiszteletüket.)

Kelemen Józsefné: Tíz éve önkéntesként tevékenykedik a karitász szol-
gálatában. Munkáját becsületesen, önzetlenül végzi, stabil személyiség, 
értékes emberi szolgálatot végez.
Meczó András: Kőszegfalvi Sportegyesület alapító tagja. Az edzői mun-
ka befejezése után sem hagyta el a sportegyesületet, amelyet tevékenyen 
segített.
Horváth Gábor: 2007-től aktív szereplője a Kőszegi Ostromnapok ren-
dezvénysorozatnak, 2020-ban átvette a főszervező feladatkört. Mindez 
sok-sok munkát igényel, amelyet egész évben, teljesen önkéntes alapon, 
a civil szervezet elnökeként végez. Hihetetlenül nagy terhet vállal magára. 
Teszi ezt óriási elhivatottsággal, lelkesedéssel és lokálpatriotizmussal. A 
Kőszegi Ostromnapokon is Ibrahim nagyvezér szerepét vállalta, az idei 
esztendőben már ötödik alkalommal.
GesztenyeKék Természetbarát Egyesület: 2010 áprilisában alakult, 
a névválasztás utal a Kéktúrára, a gesztenyére. Az egyesület célja a tú-
rák szervezésén túl a Kőszegi-hegység értékeinek megismertetése, a 
terület turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése, kiadványok készítése, 
a terület természetvédelmi központú fejlesztésének elősegítése. 2015-
ben elvégezték a Trianoni-kereszt melletti terület rendezését, a környe-
zet megtisztítását. Elindították az „Ültess Te is hársfát!” mozgalmat. A 
Kálvária-hegyen GesztenyeKék Körtúra elnevezésű sétautat hoztak lét-
re 25 útbaigazító tábla kihelyezésével. 2018-ban az önkormányzattal 
együttműködve a Hideg-völgyben a zártkerti mintaprogram pályázatban 
vettek részt, jelentős munkát végeztek a terület rendezésében, fák tele-
pítésében.
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Pro Communitate Díj

Bazsó Cecília
Bazsó Cecília neve egybeforr a kőszegi katolikus és civil zenei élet fogalmá-
val. Kiváló zenei érzéke hamar megmutatkozott. Tehetségére 6. osztályos 
korában figyelt fel Agócsy Ida tanárnő. A kőszegi zeneiskolában húsz éven 
át tanította növendékeit, majd a Jézus Szíve-templom kántora lett. Elvé-
gezte a felsőfokú kántorképzőt is, orgonaművészként vizsgázott. 40 éves 
egyházi szolgálata orgonaművészként, az énekkar vezetőjeként nyomott 
hagyott a város életében. Az idei év elején eltávozott közülünk. A búcsúztató 
Bálint atya szavai szerint: „Cili mindig szolgálatnak tekintette feladatát, 
Isten és az egyházközség hívei szolgálatának. Odaadó szeretettel és 
örömmel végezte teendőit Isten dicsőségére, az egyházközség híveinek 
lelki javára. Amikor a szentmiséken, vagy egyéb szertartásokon magas 
művészi érzékkel megszólaltatta az orgonát, lelkéből is imádság szállt 
fel Isten felé, és ezzel a hívek lelkét is Istenhez emelte”.
A szorgalom és az alázat, amellyel a hivatását végezte és életét élte, példát 
mutat minden növendéknek, kollégának, énekes és zenésztársnak.
(A kitüntetést Szihay György élettárs és Lukóczki Renáta /leánya/ vette át.)

Móricz Imre
A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium ta-
nára, igazgatóhelyettese. (Kávészünet. 6. oldal)

ZORA Horvát Nemzetiségi Kórus
A Kőszegen és környékén élő horvát nemzetiségi érzelmekkel rendelke-
ző személyekből alakult meg a kórus. A 14 főből álló vegyeskar a da-
lokat legtöbbször három szólamban adja elő hangszeres kisérettel. Kö-
zös jellemzőjük: jó kedvvel énekelnek horvát nyelven dalokat, amelyek 
sokszínűek. Jellemző a horvát nemzetiségi népzene, az egyházi, illetve a 
műdalok. Éneklik a Nyugat-Magyarországra jellemző gradistyei horvátok  
sajátos népdalait, valamint a magyar műdalokat, de horvát nyelven. A 
kórus rendszerint közönség elé lép a kőszegi és a Kőszeg környékén a 
horvátok által szervezett rendezvényeken, de kapnak meghívást a magya-
rok lakta falvakból is. Jelen vannak a város nagyrendezvényein, közremű-
ködnek a horvát nyelvű fatimai miséken. Szerepeltek többször külföldön, 
így Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, hasznos és gyümölcsöző 
kapcsolatokat ápolnak a környék magyar és horvát nyelvű kórusaival. A 
kórus tagjai a horvát kultúra elhivatott őrzői, a kőszegi horvát közösség 
legaktívabb magját alkotják.

Kakucs Irén Adél Petra
A tanítói diploma megszerzése után 1995-ben lépett be a Domonkos 
Rendbe, ahol 2000-ben tett örökfogadalmat. A noviciátus évei alatt mate-
matika- és hittantanári oklevelet szerzett.  2000-ben került Kőszegre, ahol 
a kongregáció fenntartásában működő Árpád-házi Szent Margit Római 
Katolikus Általános Iskola igazgatója lett.  
2006-ban vezetése alatt az intézmény óvodával bővült. Petra nővér szá-
mára fontos volt, hogy a különböző nevelési színterek közel legyenek 
egymáshoz. Az új óvodaépület 2011 szeptemberében 75 gyermek és szü-
lő örömére megnyitotta kapuit. Az iskolakomplexum 2014-ben tovább 
bővült gimnáziummal és kollégiummal. Ezzel valóra vált azon törekvése, 
hogy a gyermekek biztos lel-
ki és szellemi értékek mentén 
fejlődhessenek. Vezetése alatt 
új tornateremmel, szabadtéri 
pályákkal, csoportszobákkal és 
számos digitális eszközzel bővült 
az intézmény. Jelenleg is nagy-
méretű felújítás zajlik az épüle-
ten. Pedagógusként fontos volt 
számára a közösség és benne 
az ember. Ehhez új utakat talált 
a lelkinapok, lelkigyakorlatok, 
zarándoklatok, hittantáborok 
megvalósításával. Azon pedagó-
gusok közé tartozik, akik hivatásuknak és egyben az öröm forrásának te-
kintik a munkájukat. Életével tanúságot tesz a domonkosok által hirdetett 
igazságról, az örök értékekről, Istenről. 

Kőszegfalvi Ágnes
Sokoldalú ember, a munkájában 
és a szabadidejében is a töké-
letességre törekszik. Pedagógiai 
pályafutása több évtizedre nyú-
lik vissza. A Kossuth Iskola után 
2002-tól a Balog iskolában 
tanít. Nagy empátiával és sok-
sok türelemmel fordul a gyere-
kek felé, akik szeretik, tisztelik, 
ragaszkodnak hozzá. 1990-től 
Kőszegfalva önkormányzati kép-
viselője. Majd 1994-től a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke. Jelentős szerepet vállalt a német nemzetiségi és kőszegfalvi hagyo-
mányok ápolásában. Ezek közül kiemelkedik a farsang idején a sváb bál 
megszervezése, a hagyományos háromnapos farsangban való részvétel, 
benne az asszonyfarsang, a Mingás farsang, vagy a cigenudli-sütés. Új 
hagyományt teremtett az őszi szilvalekvár főzésével. A Balog iskola tanulói 
a német népismeret órákon megismerkednek a környék német hagyo-

mányaival. Mindezek fő szervezője Kőszegfalvi 
Ágnes, akinek az egyházi kötődése is erős, je-
lentős szerepe volt a német misék megreformá-
lásában, zarándokutak szervezésében, a német 
egyházi énekek felelevenítésében, illetve gya-
korlásában is aktív tag. Szívesen segít a Kőszegi 
Karitász munkájában is. Odaadó, lelkes munká-
jára mindig számíthat a közösség.
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„Jó tanuló, jó sportoló” elismerések

Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium diákjai
Bakó Balázs, Banga Benedek, Baráth Kornél, Básthy Katalin, Básthy Nán-
dor, Bozzay Boldizsár, Dorner Ilona, Frank László, Gurisatti Ádám, Gurisatti 
Dorka, Gurisatti Péter, Haág Marcell, Hóbor Álmos, Hóbor Enikő, Hóbor 
Lehel, Horváth Botond, Horváth Noel, Jahn Emma, Jelencsics Alíz, Karádi 
Dorián, Kevei Milán, Kiricsi Flóra, Kiss Boglárka, Komjáthy Dávid, Kovács 
Levente, Laki Barnabás, Lamp Olivér, Molnár Bálint, Őri András, Polgár 
Zoárd, Satzl Lénárd, Stampf Gergő, Stumpf Anna, Stumpf Vince, Szőlősi 
Botond, Takács Levente, Takács Zsombor, Tischlerits Mátyás, Ughy Barna-
bás, Ürmös Panka, Vámos Kristóf. 

Bersek József Általános Iskola diákjai
Pusztai Dániel, Pusztai Dominik.

Dr. Nagy László EGYMI diákjai
Kazai Kitti, Laczkó Péter. 

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola diákjai
Pápai Nerina, Gérnyi Zoé, Gergye Liliána, Németh Mira, Halper Hanna, 
Frank Bianka, Ettinger Lara, Gergye Diána, Róth Ármin, Csánits Máté, 
Németh Áron, Rádi Zselyke, Koltay Eliza.

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium diákjai
Abért Dávid, Ambrus Angelika, Domnánics Márk, Döbörhegyi Máté, Fekete 
Kata, Garai Ádám, Gugcsó Emma, Gurisatti Lilla, Hajas Martina, Herczeg 
Emese, Juhász Botond, Kovács Bence, Medvegy András, Medvegy Nóra, 
Nagy Lili, Neudl Gábor Károly, Pörneczi Fanni, Rába Noémi, Radácsi Réka, 
Soós Csenge, Szabó Gabriella, Tihanyi Luca, Tóth Huba, Tóth Tícia, Végh 
Boróka, Zrinszki Ármin.  

Prof. Dr. Vig Károly, Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, tudományos igazgatóhelyettes

A madártan kimagasló kutatója: Chernel István
Chernel István 1865. május 31-én 
született Kőszegen. Családjának 
természetszeretete már gyermekko-
rában megérintette. A kőszegi gim-
náziumban Freh Alfonz, Sopronban 
Fászl István alakították világlátását; 
Fászl a madarak preparálására is 
megtanította. Tizenkét évesen kezd-
te el írni naplóját, melyben madár-
tani megfigyeléseit rögzítette.
Szülei kérésére négy évig jogot 
hallgatott a pozsonyi és a pesti 
egyetemen, de már ekkor meg-
kezdte a madártani irodalom 
tanulmányozását. Közigazgatá-
si gyakornok lett Sopronban, de 
1889-ben beadta lemondását, 
visszatért Kőszegre, hogy csak a 
madártannak éljen. „Én ez egyszer 
nem születtem erre a pályára. 
Hiába minden erőlködésem, ön-
megtagadásom” – írta.
1890-ben már országosan ismert 
kutató, az 1891-es budapesti II. 
Nemzetközi Madártani Kongresszus 
előkészítő bizottságának tagja.
1891 nyarán feleségével, Rótth 
Dorával Norvégiába utazott, ahol 
Tromsø és környéke madárvilá-
gát tanulmányozták. Felfigyelt a sí 
használatára, több cikket írt a síe-
lés népszerűsítése érdekében, majd 
1897-ben kiadta A lábszánkózás 
kézikönyve című könyvecskét.
1899-ben jelent meg főműve, a 
Magyarország madarai különös 
tekintettel gazdasági jelentősé-
gökre, amely az első, magyar szer-
ző tollából származó tudományos 

madártani munka hazánkban. A 
könyv célja gyakorlati tanácsokat 
adni a gazdasági szakemberek-
nek. Chernel bemutatja a madarak 
szerepét, az emberi életben és a 
természetben elfoglalt helyüket, 
felépítésüket, majd minden honi 
madárfajt sorra vesz. Leírja tudo-
mányos, magyar és népies neve-
iket, életmódjukat szemléletesen 
ismerteti. Az adatgyűjtés 22 éve 
alatt bejárta az ország legkülön-
bözőbb részeit. Mindenütt szoros 
kapcsolatot tudott teremteni a Kár-
pát-medence népeinek egyszerű 
rétegeivel, ellesve észjárásukat. E 
téren valósággal „bartóki” gyűjtő-
munkát végzett.
1902-ben megalakította az Or-
szágos Állatvédő Egyesület kőszegi 
fiókegyesületét. Az amerikai Day 
Birds mintájára megszervezte a 
Madarak és Fák Napját. Meg-

alapította a Vasvármegyei 
Múzeum természetrajzi 
osztályát, melynek első 
őre lett. Itt dolgozott 
1908-tól 1912-ig, s ez 
idő alatt alakította ki az 
intézmény Vas megye ma-
dárvilágát bemutató gyűj-
teményét.
Sokéves gyűjtőmunkája 
során a lápokban, mocsa-
rakban szerzett betegsé-
gek kikezdték egészségét. 
Budapestről hazafelé a 
fűtetlen vasúti kocsiban 
megfázott és tüdőgyulla-

dás következtében 1922. február 
21-én Kőszegen elhunyt.
Írásai természet- és emberszere-
tetének bizonyítékai: szerette a 

harmóniát, távol állt tőle minden 
törtetés. Költői gondolatait ver-
sekbe is foglalta, de a lírai hang 
tudományos munkáiból is kicseng. 
Művészi hajlamainak másik meg-
nyilvánulása a festészet: naplóiban, 
menyasszonyához írott leveleiben 
számos madárrajzával találkozha-
tunk. Szerette a zenét, jól énekelt, 
mesterien citerázott.
A természetvédelem első hazai 
hangjait is ő üzente: „Irtjuk és 
kifosztjuk a természet kincse-
it... Önzésünk elragad... Ész és 
szív mindig együtt vezessen, 
mert csak a szellem erejének, 
és a kedély nemességének kellő 
összhangjával lehetünk méltók 
a természet egészéből egy fejjel 
kiemelkedni.”

Chernel István (1865–1922),
a madártan kimagasló kutatója

Chernel István főműve, a Magyarország madarai különös tekintettel 
gazdasági jelentőségökre, 1899-ben jelent meg. 
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Kőszeg Város Polgármesterének 
Elismerő Oklevele    
Iker Natália, Gombai Dominik, Horváth Dzsenifer, Hóbor Zalán, Buza 
Rafael, Buza Rómeó, Krisztián-Rudolf Kira, Tóth Botond Kende, Gergácz 
Bálint, Horváth Anna.
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Palini Füstölt -Főtt 
Császárszalonna   3790Ft/kg

379 Ft/
10 dkg 299 Ft/

10 dkg

Kométa Útravaló 
Felvágott Soproni

 vagy Olasz   2990 Ft/kg 

239 Ft/
db

489 Ft/
db

Pick 
Pickolino

Sertés
 Virsli

Eredeti vagy Sajtos
140g, 3493 Ft/kg 

1109Ft/kg

Spóroljon 
többet! 

2 DB VÁSÁRLÁSA 
esetén

1584Ft/kg, 1512Ft/kg

Spóroljon 
többet! 

2 DB VÁSÁRLÁSA 
esetén

499  499499499499499499499499    Ft/db

Delma Tégelyes 
With Yoghurt 
vagy Sós vagy 
Multivitamin

vagy Vajízű 
450g, 1220 Ft/kg 

549 Ft/
db

329 Ft/
db

 Meggle 
Főzőtejszín 

UHT 10% 
 200ml 1645Ft/l

279 Ft/
db

Tibi
 Mikulás  

40g, 6975 Ft/kg 

399 Ft/
db

Mariann 
8Tojásos 

Száraztészta 
Cérnametélt 

200g, 1995 Ft/kg 

2499 Ft/
db

Tento Family Delicate
 24Tekercs  3Rétegű Toalett Papír 104 Ft/db 

Tento Family Delicate

TOP
ÁR!

499 Ft/
db

Mazzini Sütőpapír 
Szilikonos Dobozos 

42X38cm 20db 25 Ft/db 

Mazzini Sütőpapír Mazzini Sütőpapír 
Szilikonos Dobozos 

Mazzini Sütőpapír 

1399 Ft/
db

 Jar Mosogató Citrom 
Duo 2X900ml, 1072 Ft/l 

Zott Monte 
Tejdesszert

 Csokoládé Mogyorós
 vagy White

 vagy  Plus Kókusz 
vagy -30% Cukorral

 150g, 1593 Ft/kg Több Ízben 

1399 Ft/
db

Tomi
 Color Gél 20Mosás
 1l vagy Amazónia 

Freshness Por  18 
Mosás 1.17kg 1196  

Ft/kg  vagy 3+1 
Power Caps Color 

13db 108Ft/db 

349 Ft/
db

Coop  
Szénsavas 

Üdítőital 
 Cola vagy

 Narancs  
2.5l, 140 Ft/l 

529 Ft/
db

Nádudvari 
Tejföl 20% 

330g, 1603 Ft/kg
vagy Laktózmentes

 315 g,  1679 Ft/kg 

659 Ft/
db

Pick 
Szalametti 

Szalámi 
  Csemege vagy  Sajtos

vagy Borsos Szvg
 70g, 9414 Ft/kg Több Ízben  

499  499499    Ft/db
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Második éve folyik a Szombathe-
lyi Egyházmegye szervezésében a 
Szent Jakab-templom helyreállítá-
sának előkészítése, amelynek ke-
retében az idei év szeptemberében 
kezdődött meg a templom belső 
terében a régészeti feltárás. A ko-
rábbi időszakban rendkívül szűk 
keretek között történt tudományos 
kutatás a templombelsőben, ezért 
a mostani feltárásoktól a szakem-
berek sok új adatot remélnek. 
Az ásatás egyik fontos leletéről 
október 28-án tartottak sajtótá-
jékoztatót. Akkorra már fél 
méter mélyen mindenütt 
elbontották a barokk fel-
töltést, amely nemrég még 
járófelületként szolgált, és 
megnyitották a feltárás szel-
vényeit. Ezek egyikében – a 
koporsófedél október 27-én 
történt felemelése után – 
előkerült egy olyan sírhely, 
amely – tárgyi gazdagság, 
elhelyezkedés és az elhunyt 
kezébe helyezett bőrkötéses 
imakönyv alapján – lehet 
Széchy Péter sírhelye. Az 
1685-ben elhunyt főúr Kő-
szeg várának és uradalmá-
nak örökös ura, valamint 
Vas megye főispánja volt – 
fogalmazta meg a szakmai 
álláspontot dr. Pap Ildikó Katalin.
A sajtótájékoztatón többen is láttuk 
az ásatást, a sírhely feltárását. Kell 
ahhoz tudományos ismeret, hogy 
a feltárt anyagok alapján szakmai 
eredmény születhessen. Ezt a mun-
kát értékelte és köszönte meg dr. 
Székely János megyéspüspök. Arról 
is beszélt, hogy a régi épületek fel-
újításakor kötelező a régészeti feltá-
rás elvégzése, amely kincset hoz elő 
a föld felszíne alól, a múltunkból. A 
templomban több épített sírhely is 
látható. Középen van Széchy Mária 
sírboltja. Abban nyugszik a Wesse-
lényi-féle összeesküvés vezetőjé-
nek, Wesselényi Ferenc nádornak az 
özvegye, aki élete végét Kőszegen 
töltötte. (Széchy Mária 1679-ben, 
Széchy Péter 1685-ben hunyt el.) A 
megyéspüspök arról is beszélt, hogy 
a templomban található Jurisics 
Miklós gyermekeinek a sírhelye is.
A sajtótájékoztatón bemutatott le-
letekről dr. Pap Ildikó Katalin régész 

adott tájékoztatást. A főúri sír a fő-
szentély előtt, a templom középvo-
nalában lévő kriptalejáró mellett, 
kissé északra található. Az elhunyt 
a középkori szokás szerint fejjel 
nyugatnak fekszik, és az oltár felé 
néz. Az ásatás vezetője beszámolt 
arról, hogy a mély, több korábbi 
sírt elpusztító beásásban október 
27-én került elő egy fakoporsó, 
melynek fedelét fölemelve előtűn-
tek a gazdag mellékletek. A sírban 
látható tárgyakat – az általános 
gyakorlat szerint – az egyedi azo-

nosíthatóság miatt beszámozták. 
Erről beszélt dr. Pap Ildikó Katalin 
a feltárásvezető.
– A  halott homlokán a 2. számú 
melléklet egy gyöngyvirágot for-
mázó, míves ötvösmunkával készült 
süvegforgó, süvegdísz, amelynek 
anyaga arany lehet, mert nem lát-
szik rajta korrózió. A gyöngyvirág 
kelyheiről különálló gyöngyök lóg-

tak le, amelyek járás 
közben valószínűleg 
hangot is adtak. A mell-
kas bal oldalán volt egy 
türkizköves, nagymére-
tű  aranygyűrű is. Ezt 
nem viseleti helyzet-
ben találtuk meg – az 
elhunyt keze a ruházat 
alatt van, még nem lát-
szik –, hanem valószínűleg a ruhá-
jára, vagy a ruha alá helyezték. 
– A mellkason a 3. számú mel-
léklet egy felsőruha, mente vagy 
dolmány, amely 14 egymás alatti 
sorban ezüstből kötött, virágokat 
formázó gombokkal van ellátva. 
Nem látjuk mindegyiket, mert rész-
ben az imádságos könyv takarásá-
ban vannak. 
– A 6-os mellékletszámot az el-
hunyt jobb kezében lévő könyv 
kapta. A borítón látható Széchy 
címer alapján megállapítható, hogy  
Pázmány Péter imádságos könyvé-
nek 1655. évi 
kiadása. Ezen 
azért látható a 
család kétfejű 
sast ábrázoló 
címere, mert 
a kötet Széchy 
Mária, Wesse-
lényi Ferenc 
nádor felesé-
ge költségén 
jelent meg 
Bécsben.
– A 7-es 
mellékletből 
most még csak három egymásba 
kapcsolódó arany karikát látunk. 
A tárgy többi részét elfedi a ruhá-
zat és a föld. A terveink szerint a 
kiemelt sírt kibontja majd a resta-
urátor, igy az összes tárgyat csak 
később tudjuk megismerni.

– A elhunyt derekán a kor 
szokása szerint hosszú, 
összefogott zsinórokból 
álló textil öv (ún. zsinóröv) 
volt, amely alatt még egy 
bőr övet is viseltek. A bőr 
öv végét lezáró veretet lát-
hatjuk a bal comb mellett. 
A sírban nyugvó főúr bőr 
cipőket viselt. Fakoporsóját 
szögekkel erősítették össze. 
– Mi bizonyítja, hogy 
Széchy Péter, Vas megye 
főispánja, Kőszeg vá-
rának és uradalmának 

örökös ura sírhelyét találták meg 
a Szent Jakab-templomban? – tet-
tük fel kérdést dr. Pap Ildikó Katalin 
régésznek. 
– Egyelőre biztosan csak annyit 
mondhatunk, hogy egy 17. századi 
főúr maradványait találtuk meg. 
Rangját a drága viselete, sírjának a 
szentélyhez való közelsége fejezi ki. 
A Széchy-családhoz való kötődését 
az imakönyvön látható címer alap-
ján gondoljuk. A Pázmány Péter 
által írt imádságos könyv ottlétéből 
tudjuk, hogy katolikus volt az illető 
főúr, aki 1671 után – a templom 

az evangélikusoktól történt visz-
szavételét követően – temetkezhe-
tett ide. A Széchy család férfiágon 
1685-ben, Széchy Péter elhuny-
tával kihalt, így viszonylag rövid 
időre, 1671 és 1685 közé tudjuk 
leszűkíteni a temetés idejét. Ennek 
alapján legnagyobb eséllyel Széchy 
Péter sírját találtuk meg, de ezt 
még történeti, levéltári kutatások 
adatainak kell megerősíteni. 
A KéV számára adott interjú végén 
az ásatás vezetője elmondta, hogy 
a leletek restaurálás után a kőszegi 
múzeum gyűjteményébe lesznek 
elhelyezve, így helyben történik 
meg a bemutatás. 
Az október 28-án tartott sajtótá-
jékoztató után a tárgyakat a ré-
gészek kiemelték, és aznap este 
restaurálás céljából elszállították.

KZ

Rejtett régészeti kincsek
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Gyöngyösfalu: A közmeghallga-
tást október hónapban tartottuk. A 
települést érintő idén befejezett pá-
lyázatokról és projektekről kaptak 
részletes tájékoztatást a lakosok. 
Jövőre a nehéz helyzet ellenére több 
fejlesztésre vonatkozó tervünk van.
A falu életét is nagyban befolyásoló 
magas energiaárak a közvilágítás 
és a tornacsarnok költségeit emelik 
meg drasztikusan, ezzel kapcsolat-
ban történő intézkedéseket ismer-
tettem. A Sárvári Tankerületet is 
megkerestem, hogy a Tornacsarnok 
fűtési  költségeihez hozzájárulást 

kérjek, mert a falu nem bírja el a 
megemelkedett díjakat.
A Pösei-hegyi alsó vízhálózat már 
több évtizedes probléma. Az ingat-
lanokat érintő vízhálózat több éve 
tartó rendezetlen jogi helyzetét az 
önkormányzat rendezni szeretné. 
A hálózat eddigi felügyeletét Fal-
vai Szabolcs látta el, a megkere-
sésünkre adott válasza alapján ez 
egy összefogáson alapult. A hálózat 
építetője az önkormányzat, ezért a 
tulajdonjogot is az önkormányzat 
gyakorolhatja. A többéves önkén-
tes munkát megköszönve a hálózat 

karbantartását és fenntartását az 
önkormányzat folytatja. Az esetle-
ges meghibásodások esetén kérem, 
hívják a 0620/6119-299 telefon-
számot. Az önkormányzat felelős a 
hálózat vízóráig tartó szakaszáig, 
eddig a pontig a szükséges javí-
tások elvégzése is a falu feladata. 
Az önkéntes alapon összegyűjtött, 
Falvai Szabolcs által kezelt pénzösz-
szeget nem veszi át az önkormány-
zat, hanem az eddigi megbeszé-
lésre hagyatkozva a középső hegyi 
út helyreállítására lesz fordítva. A 
munkálatokhoz az önkormányzat 
is hasonló mértékben járul hozzá. 
A hegyi utak karbantartására  Tóth 
Emil Miklós képviselő a  teljes kép-

viselői ciklusra vonatkozóan felaján-
lotta tiszteletdíját, amit a következő 
időszakban erre a célra fordítunk.
A szociális tűzifa támogatásí ké-
relmét az érintettek november 
25-ig adhatják be. A tűzifa hasí-
tott méterfában lesz kiosztva. Az 
igényeknek megfelelően, a testület 
november végén hoz döntést a tá-
mogatásról.
Az önkormányzat készül a télre, a 
szükséges érdesítő, síkosság men-
tesítő anyagok beszerzése folya-
matban van. A hóeltakarításra is 
hamarosan szerződést kötünk, le-
het, hogy nem lesz hó, de mindenre 
fel kell készülni.

Tóth Árpád 

A közmeghallgatásról

Gasztro Fesztivál
Cák: Október 8-9-én rendeztük  
meg a Cáki Gesztenyés Programun-
kat. A Pincesor területén kézműves 
vásárt tartottunk a helyi és kör-
nyékbeli kistermelők termékeiből, a 
kézművesek alkotásaiból. A gazdák 
sütötték a gesztenyét, a helyi borá-
szok jó bort kínáltak a vendégeknek.
Helyi egyesületeink és önkénte-
sek bevonásával „pincepörkölt” 
főtt az üstökben, és „cáki burger” 
és „langalló” sült a kemencék-
ben. A gyermekes családokat 
kézműveskedéssel, középkori élet-
mód bemutatóval és vásári játé-
kokkal vártuk mindkét napon.
A programok színesítése érdekében 
felkértük a Vas megyében élő nem-
zetiségek amatőr csoportjait, hogy 
mutassanak egy keveset a zene és 
a tánc hagyományaikból, és kínál-
ják a jellegzetes ételeiket. Mind-
ezért meghívtuk a Horvátzsidányi 
Kulturális Hagyományőrző Cso-
portot, a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége Szakonyfalui Néptánc-

csoportját, a Kőszegfalvi Német 
Nemzetiségi Kórust és a Pornóapáti 
Német Tánccsoportot, valamint a 
Romano Ritmo zenekart és Móser 
Ádám zsidó-klezmer zenét játszó 
harmonika művészt. A Vas megyei 
magyar népi hagyományokat a 
Zsivány zenekar kíséretével Hor-
váthné Ávár Judit és Varga Albin, a 
Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes táncosai mutatták be. 
A kulturális programokat szomba-
ton a Varnyú Country, vasárnap a 
Koprive népzenei alapú világzenét 
játszó zenekar koncertje zárta. 
A Cáki Gesztenyés Gasztro Feszti-
válon a környékbeli termelők, kéz-
művesek, borászok termékeikkel, a 
helyi egyesületek étellel-itallal és 
a nemzetiségi csoportok saját kul-
túrájuk népszerűsítésével fogadták 
a rendezvényt látogató mintegy 
3500 vendéget, igazi színes, kul-
turális kavalkáddá téve hagyomá-
nyos rendezvényünket.

Tóth Szabolcs

Csapadékvíz elvezetésről
Kőszegszerdahely: Kőszeg-hegy-
alja csapadékvíz-elvezető háló-
zatának fejlesztése TOP pályázat 
keretében 2020 évben vette kez-
detét. A korszerűsítés I. ütemében 
Kőszegszerdahelyen 27,7 millió Ft 
összegben megvalósult a Szerda-
helyi-patak és a Pince-ér rende-
zése, a Kossuth Lajos utca csapa-
dékvíz-elvezetésének fejlesztése, 
valamint a Kőszegi és Szombat-
helyi utca kereszteződésében levő 
áteresz helyreállítása.
A belterület további védelme ér-
dekében Kőszegszerdahely Köz-
ség Önkormányzata a Vas Megyei 
Önkormányzati Hivatallal alkotott 
konzorciumban 2022 évben a 
TOP-2.1.3-16 pályázat II. ütemé-
ben további 51,6 millió Ft európai 
uniós vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült. A korszerűsí-
téssel Kőszegszerdahely csapadék-
víz-elvezetési rendszere 425 méter 
hosszban újult meg: a Szombathe-
lyi utcában árokszakaszok tisztítá-

sára, burkolásra, a kapubejárókban 
átereszek cseréjére került sor, az 
útburkolatra érkező csapadékvíz 
elvezetése az Alkotmány út és a 
Hegyi út kereszteződésében víz-
nyelő akna telepítésével, áteresz 
cseréjével teljesült, az önkormány-
zati hivatal előtti forgalmas útke-
reszteződésben pedig a mederlap-
pal burkolt mély árok helyett zárt 
csapadékvíz csatornát alakítottak 
ki víznyelőkkel.
A lakosság tájékoztatására, a csa-
padékvíz-elvezetés II. ütemének 
ünnepélyes átadására október 
7-én az Idősek Napi rendezvényen 
került sor a munkálatok időbeli 
folyamatáról készített fotók vetí-
tésével. 
Az ünnepi alkalom során az ön-
kormányzat az időskorúak iránti 
tiszteletét és megbecsülését kife-
jezve, köszöntésük mellett kellemes 
élőzenéről és jóízű vacsoráról gon-
doskodott.

KéV

Értékekre hangolva
Nemescsó: A Nemzeti Művelő-
dési Intézet és a Vas Megyei Ön-
kormányzat támogatásával „Érték 
napot” szerveztünk a településen 
október 14-én. A közösségi házban 
a falu értékeinek bemutatása után, 
érték kvíz, gasztronómiai ismeretek 
átadása és a Tézsula Nótakör mű-
sora tette kellemessé a délutánt. 
A Tézsula Hagyományőrző Egye-

sület az idei évben is részt vett az 
Orsolya-napi vásáron október 22-
én. Már hetekkel korábban elkez-
dődtek az előkészületek, hogy le-
gyenek finom lekvárok is a pulton. 
Közel 20 fős csapat dolgozott azon, 
hogy finom ételekkel, szép környe-
zettel várja a látogatókat. Díjazta 
a zsűri is a munkánkat. Édes süte-
mény kategóriában I. helyezést,Sós 

sütemény kategóriájában I-II-III. 
helyezést, Lekvár kategóriában az 
I-II. helyezést kapott a csapat. Házi 
kovászos kenyerünk kiérdemelte a 
különdíjat, az ételeinket a zsűri el-
nökének különdíjával jutalmazták. 
Köszönjük a csapattagok munká-
ját, hálásak vagyunk mindenkinek, 
akik süteménnyel, vagy bármilyen 

felajánlással támogatták a megje-
lenésünket.
Október 23-i megemlékezést tar-
tott az Önkormányzat a Tézsula 
Nótakörrel. 
November 24-én 17.00 órakor az 
önkormányzat közmeghallgatást tart, 
beszámolunk az elmúlt egy évről.

Szerdahelyi-Bánó Irén

A CÁKI Szent Péter és Pál apostolok templomba ADVENTI KON-
CERTRE hívunk minden kedves érdeklődőt 2022. DECEMBER 4-én 
18 órára. A belépés díjtalan! Adományokat szívesen fogadunk!
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Lukácsháza
A SCHOTT Lukácsháza SE Sza-
badidő szakág sakkcsapatának aktív 
tagjai: Bencsik Zoltán csapatvezető, 
Kunovits Gyula, Kunovits József, 
Vincze Tamás, Vincze Ferenc, Karáth 
László, Bodorkós Ferenc, Szalay Ist-
ván. Október 9-én a Közösségi Ház 
volt a helyszíne a Vas Megyei Sakk 
Csapatbajnokság 2022/2023 II. 
osztály versenyének.  Lukácsháza – 
Őrisztentpéter 4:6; október 23-án: 
Celldömölk – Lukácsháza 4:6. A 
következő forduló november 27-én 
lesz a Közösségi Házban. 
A Postakocsi Teke Sportegye-
sület 4 sikeres fordulón van túl: 
Postakocsi – Páka 5:3, Postakocsi 
– Néró TC 2:6, Lenti – Postakocsi 
8.0, Postakocsi – Sitke TK 2:6.
Október 22-én, 12 órakor kez-
dődött az Őszi Pincés-Kemencés 
hegybejárás, a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete szervezésé-
ben. Iski József, Pandur József, Sánt-
ha Tibor, Borbarát Hölgyek, Bognár 
Györgyné, Szlávich Vincéné, Albert 
Gyula, Albert Csaba, Schreiner Gábor, 

Csejtei Péter, Albert László, Geider 
Tibor felfűtött kemencékkel várta a 
látogatókat: aszalt gyümölcsöt, sütő-
tököt, őszi finomságokat készítettek 
forralt bor és tea mellé. A Kilátónál 
14.00 órától kulturális műsor várta 
az érdeklődőket, fellépett a Derű 
Néptánccsoport, valamint Gencsapá-
tiból a Vadhajtások Néptánc Együttes 
és a Félnótások daloló köre.  
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére a Dr. Tolnay 
Sándor Általános Iskola 8. osztá-
lyos tanulói készültek ünnepi mű-
sorral, Iliás Márta tanárnő közre-
működésével. A Közösségi Házban 
a lukácsházi lakosok együtt emlé-
keztek az iskola tanulóival.
November 1-én este ökomenikus 
Istentiszteletre várták a híveket a 
Szent Rókus-kápolnához. Kalincsák 
Balázs evangélikus lelkész és Inzsöl 
Richárd atya közös misét celebrált 
a lukácsházi temetőben. 
November 5-én a Kilátó ren-
dezvényterénél az önkormányzat 
hagyományteremtő szándékkal Kö-
zösségi disznóvágást tartott. A ren-
dezvényre az egész évben aktívan 
dolgozó civil egyesületeket várták: a 

Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egye-
sülete, Polgárőr Egyesület, SCHOTT 
Lukácsháza SE, Lukács-házi Boszor-
kányok, a Közösségi ház csoportjai 
/Derű néptánccsoport, Nyugdíjas 
Klub, Színjátszó kör/, az Európai 
Borlovagrend Lukácsházi Lovagi 
Széke, valamint az önkénteseket és 
a pincés-kemencés hegygazdákat.
A vendéglátásról a képviselő-tes-
tület tagjai, a Közösségi Ház és 
a Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. 
dolgozói gondoskodtak. A disznó 
feldolgozását, az ételkészítést a böl-
lércsapat és önkéntesek vállalták. 
Lukácsháza aktív közösségi életét 
bizonyítja, hogy a rendezvényen 
100-nál többen vettek részt. Ők 
azok, akik a munkájukkal a tele-
pülés rendezvényeit egész évben 
támogatják.  Munkájukat ezúton is 
köszönjük!!

PROGRAMOK: 
November 19-én a Dr. Tolnay S. 
Általános Iskola és a Gyöngyház 
Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szülői 
Munkaközössége szervezésében 
bál lesz.
November 25-én az Ács Mihály 
AMI növendékei évzáró koncertet 
tartanak. 
November 26-án Térségi Színját-
szó találkozó lesz.
November 27-én Kézműves fog-
lalkozás és Adventi vásár lesz a 
Közösségi Házban. 
A Közösségi Ház és Könyvtár vál-
tozatlan nyitvatartási idővel vár 
mindenkit.
November 27-én Szombathelyi 
úti fa haranglábnál adventi első 
gyertyagyújtásán a Szent Márton 
templom kórusának műsorát lát-
hatják az érdeklődők. 

Velem: Október 15-16-án 30. al-
kalommal rendezte meg az önkor-
mányzat a Velemi Gesztenyenapokat. 
A jubileumi rendezést komoly előké-
szítő és szervező munka előzte meg. 
Az elmúlt 30 év eseményeit a Stirling 
villa külső falán képekben jelenítet-
ték meg. Ehhez az MMIK dolgozók 
adtak sok segítséget. A rendezvény 
előtti időszakot megelőzte egy falu-
szépítő társadalmi munka. Köszönet 
illeti mindazokat, akik ebben részt 
vettek. Az önkormányzat őket egy 
bográcsgulyással látta vendégül.
Október 15-e munkanap volt, dél-
előtt az idő is esősre fordult, ennek 
ellenére sok vendég érkezett Ve-
lembe. Másnap, 16-án sütött a nap 

özönlöttek az érdeklődők. A két nap 
alatt a 450 lakosú faluban közel 
20.000 fő fordult meg. A parkol-
tatás, kiszolgálás rugalmas volt, a 
szervezők, az érkezők fogadásában 
részt vevők maximálisat teljesítet-
tek. Legfontosabb: a vendégek jól 
érezték magukat.
Október 27-én „Ízek, színek, il-
latok” címmel Kőszeg-hegyalja 
jellegzetes ízeit kóstolhatták, akik 
a Stirling villánál részt vettek a 
szabadtéri rendezvényen, amit dr. 
Balázsy Péter, megyei főjegyző nyi-
tott meg. A gesztenyés, vargányás 
és egyéb finomságokat Ternyákné 
Horváth Ági készítette, sütötte, de 
nem maradhatott el a serpenyőben 
sült gesztenye sem.

Pálffy György

Gesztenyenap

BOZSOK: November 17-én 17.30 órakor a Kultúrotthonban köz-
meghallgatást tart az önkormányzat. Banga Anikó polgármester szá-
mol be az éves munkáról, a falu környezetvédelmi helyzetéről.  Tiszte-
lettel várják a falu lakóit a közérdekű javaslatok megtételére is.
Hosszú szünet után a hagyomány szerint advent első vasárnapját meg-
előző szombaton, november 26-án újra megtartják az idősek nap-
ját. Helyszín: Kultúrház. Kezdés: 16.00 óra.
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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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Összeggyűlt a pénz
Az adományozást szolgáló 
SzívHang koncertet október 22 
– 23-án, tartották a Jurisics vár 
udvarán. Szombaton a hívogató 
zeneszót az eső sem tudta teljesen 
elmosni. A kőszegi fúvósok zené-
je arra ösztönözte a jelenlévőket, 
hogy esernyő alatt táncoljanak. Ezt 
a programot, módot folytatták a 
Hajnalcsillag táncosai. A két érté-
kes kőszegi civil szervezet azon az 
esős napon bizonyíthatták népsze-
rűségüket.  
Jó hír a 2022. november 3-ai álla-
potok szerint, hogy az adományok-
ból összegyűlt 460 ezer Ft a Segítő 

Kéz Alapítvány szám-
lájára. A megelőző 
időszakban már meg-
történt a CRP kislabor 
készülék kiválasztása, 
ennek megrendelését az alapítvány 
megtette a november 7-vel kezdő-
dő héten. Nemcsak a készüléket, 
hanem tesztcsíkokat is vásárolnak, 
és az adományokból maradt akkora 
összeg, hogy egy évig lehet még fi-
nanszírozni a tesztcsíkok vásárlását. 
A rendelés visszaigazolása szerint 
a gyermekorvosok rövidesen hasz-
nálhatják a készüléket. Segíti őket 
a beteg gyermekek gyógyításában.  

„A közös ünnepen, a kőszegi 
SZÍV újra dobog!” – ezt írta le le-
velében a zenekaroknak dr. Csaba 
Miklós gyógyszerész, főszervező. 
Nemcsak a fellépő zenészeknek, 
hanem az adományozóknak is 
megköszönte a jó szándékú segít-
séget. A koncertek alatt dobták be 
a pénzt a gyűjtőládába, spontán, 
gyorsan, névtelenül. Egyik ado-
mányt a fotó mutatja. Október 23-

án vasárnap a koncertek közada-
kozásából, jótékonysági főzéséből 
és jótékonysági kézművestermékek 
árusításából 291.000 Ft + 8 Euro 
gyűlt össze. Előző nap, szombaton 
70.000 Ft, akkor a gyűjtőládába 
hullott egy tízezres is. A koncert 
után több nappal „egy aranyos, 
karitászos, idős asszony” ezer 
Ft-ot küldött el egyik társával az 
alapítvány pénztárába. Ő az élet-
körülményeinél erősebben érezte 
át az adományozás célját. 
„Tudom, sok jó ember van. Áldja 
meg az Isten a szervezőket, az 
adományozókat. Öröm volt ott 
lenni.” – mondta egy másik idős 
asszony november 3-án.

KzV

A zenekarok
Október 23-án az adományozást 
szolgáló SzívHang koncerten hét ze-
nekar lépett a közönség elé, önként, 
a célt segítő felajánlásként. Ennél 
többen voltak azok az együttesek, 
amelyek vállalták volna a részvé-
telt, de időkeret miatt erre nem volt 
lehetőség – tette közzé a tájékozta-
tást dr. Csaba Miklós gyógyszerész, 
főszervező. Színpadra léptek: 

VÁRosi Duo:
Duoként három éve zenélnek. Vár-
konyi Endre és Rosta Gábor. Előtte 
trióként játszottak, azóta a hölgy-
tag két gyermek édesanyja. A fiúk 
közös zenei múltja húsz éves, más 
zenészekkel is szerepeltek. Vallják, 
hogy ők hobbizenészek, amit szív-
vel-lélekkel csinálnak, érzik: a kon-
certtel örömet okoznak. A SzívHang 
után a Sparban is kaptak gratulá-
ciót. Örömmel vállalták a felkérést, 
ugyanígy, mint más programokra.

ARTrakció:
Nyolc zenész alkotja a zenekart, 
2015-ben alakultak az egyik fele-
ség, Bea kezdeményezésére. Vallják: 
kőszegi a zenekar, akkor is, ha a ta-
gok közül többen élnek a környék 
falvaiban. „Könnyen emészthető”, 
ismert zenekarok számait adják elő 
feldolgozva, de közelítve az erede-
tihez. Kedvtelésből zenélnek, heti 
egyszer az EGYMI-ben próbálnak. A 
trombita miatt adnak egyedi hang-
zást. Örömmel fogadták az adomá-
nyozó koncertre a felkérést.

Prokofjev:
Az eredetileg szombathelyi zene-
karhoz csatlakozott Pontyos Gábor 
2020-ban, így egyedüliként kép-
viseli Kőszeget, de többen kötőd-
nek a  városhoz. Hetente egyszer 
próbálnak, a hobbizenészek célja 
a szórakoztatás. Szezonban álta-
lában havi két fellépést vállalnak, 
Rolling Stones, és az arra a korra 
jellemző dalokat játszanak. A száj-
harmonika hangzása adja a zenekar 
egyik jellegzetességét. Köszönik a 
SzívHangra a felkérést, a közönség-
nek az eredményes adományozást.

Trió Picanto:
Mintegy10 éve alakult a Spectrum 
zenekar tagjaiból. Latin, spanyol 
és jazz zenéket játszanak trió fel-
állásban, feldolgozásokat és saját 
dalokat ebben a stílusban. Tagok: 
Domby Bertalan gitár, Svertsits Ta-
más billentyű és Scheer Pepi elekt-
romos bőgő. Vállalnak fellépéseket 
is különböző rendezvényeken.

MEGGIE és Tomsa:
Közel 18 éve zenélnek együtt. 
Ők csak ketten lépnek közönség 
elé. Biztos helyszín a Tóth Borház. 
Meggie szavai szerint „szintipop” 

zenét játszanak, alapvetőn szóra-
koztató, retró számokat. Ide tartoz-
nak a hazai és külföldi zenekarok 
ismert slágerei. Szívesen vállalnak 
fellépéseket, jó érzéssel vettek részt 
a jótékonysági koncerten. 

Kvarc:
Régi formáció, de Scheer Pepi csak 
három 3 éve tagja a duónak. Be-
mutatnak a közönségnek magyar 
és külföldi pop és sláger zenéket az 
1970-es évektől kezdve a mai na-
pig bezárólag. A CCR-től Charlie-ig 
mindenféle zenékkel örvendeztetik 
meg a hallgatóságot, a táncolókat. 
Vállalnak fellépéseket szülinaptól 
nagy rendezvényekig országszerte 
és külföldön is.

NemVéletlen Tánczenekar:
2018-ban alakította meg hat fő 
amatőr zenész. Dr. Csaba Miklós 

gyógyszertárvezető, basszusgitáros, 
Farkas Gábor a trombita szerelmese, 
dr. Csabáné Király Erzsébet énekta-
nár, dr. Nagy Csaba orvos, szólógi-
táros, Miltényi Attila ritmusgitáros, 
Horváth Norbert pénzügyi szakem-
ber, aki szintetizátorával zenél temp-
lomokban, lakodalmakon. A dobos 
személye Klobetz Gergely tetőfedő-
ács. Eredetileg egy fellépésre szö-
vetkeztek, egy gyógyszerész-estre, 
az ottani siker miatt folytatták az 
örömzenélést. Repertoárjukhoz tar-
toznak az 1950 – 80-as évek közti 
magyar és világslágerek, amelyeket 
az eredetihez leghasonlóbb módon 
igyekeznek előadni a sajátos hang-
szerfelállításuk mellett. Megállapod-
tak abban, ha együtt muzsikálnak, 
az mindig történjen az emberek és 
saját maguk örömére. Ez az öröm-
zenélés tartja együtt a csapatot. A 
zenekar csak élő zenét ad koncerten.

LUKÁCSHÁZA
felnőtt háziorvosa nyugdíjazás miatt

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

Érdeklődni a 20/9809031 számon lehet.

NemVéletlen Tánczenekar
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Kőszegi ízkavalkád
„A kőszegfalviak mindig a híressé 
vált pejslijükkel jöttek, most is”  – 
mesélte Gyarmati Kálmán az Or-
solya-napi vásár – A Natúrpark 
ízei gasztronómiai vásár első 
napján, október 22-én. „Volt olyan 
alkalom, amikor nem a l egjobban 
sikerült – folytatta –, de két éve 
már egy országosan ismert szak-
ember is kóstolta, és a pejslink az 
első helyen végzett. Az ideit, akik 
kóstolták, azt mondták: kitűnő!” 
Hasonló véleményekkel dicsérték 
a standokat a Diáksétányra láto-
gatók, amikor megpróbálták a le-
hetetlent: végigkóstolni a kínálatot. 
Hatalmas tömeg árasztotta el a vá-
rost. Az érdeklődés vasárnapra – a 
napsütésnek köszönhetően – még 
növekedett. A Fő tér és a Jurisics 
tér biztosította a várt kínálatot, de a 
központ a Diáksétány és a várudvar 
lett. Az iskolák, az óvodák, az egye-
sületek, a civil szervezetek nagyon 
várt hétvégéje volt ez. Anyagi stabi-
litásuk megteremtésére törekedtek 
azzal, hogy kitelepültek. Levesek, 
pörköltek… házias egytálételek és 
a házi sütemények rengetege várta 
a látogatókat. Természetesen a sült 
gesztenye is a kínálat része volt. 
Fogyott a bor, a tea, a krampampu-
li is. A sétány hangulatát a jókedv, 
a baráti diskurzusok, a „szeretettel-
jes civilség” jellemezte. Ezt a miliőt 
tapasztalhatta meg a Kőszegre lá-
togató, a finomságok közt válogató 
idegen is. Ez Kőszeg! A nyitottság, 
a közvetlen hangú vendéglátás ro-
mantikus kisvárosa. 
A külső várudvarban a sok más ké-
szítmény mellett mézeskalácsot is 
vásárolhattunk: „Itt a várban van 
egy mézeskalácsos szakkör, amit 
Gerencsér Ildikó vezet. Tizenketten-
tizenhárman vagyunk. Többféle ízű 
puszedlikat is hoztunk. Van szilva-
lekvárral töltött, mogyorós, tökma-
gos” – tudtuk meg. Az érdeklődő 
tekinteteket leginkább a gyönyörű 

piros mézeskalács-
szívek vonzották.
A hagyományos 
főzőversenybe sok 
„csapat” beneve-
zett. Voltak, akik 
„idegen” ízeket is 
hoztak. „Ez bur-
gundi tarja, kicsit 
más, mint a ma-
gyar, egy francia 
vörösboros pörkölt. 
Nincs benne pap-
rika, sok zölddel 
készül, illetve a 
végén ízesítésként 
nem belefőtt, de 
pirított gomba, gyöngyhagyma is 
kerül bele. Rozmaringos burgonyá-
val tálaljuk” – tudtuk meg a kondér 
mellett álló Ramocsa Andrástól, aki 
a központi óvoda csapatával ér-
kezett. A kínáló alkalmi szakácsok 
szavai is – mert a standok nem 
fukarkodtak a szóbeli ismertetők-
kel sem – működésbe hozták az 
ízlelőbimbókat. Receptek cseréltek 
gazdát, de vélhetően minden titkát 
senki sem árulta el. 
A kőszegi fiú és leány gyermekott-
hon fiataljai is kitelepültek, két stan-
don is megmutatták kínálatukat. „Az 
adományokat a gyerekek kirándulá-
saira, egy tervezett budapesti útra 
szeretnénk fordítani, és szeretnénk 
az új gyermekotthonba kiköltözni, 
minden forint jól jön” – mondta el 
Szabó-Lukács Andrea otthonvezető. 
A hennázás, az arcfestés, a csillám-
tetkó, a hajfonás népszerűnek bizo-
nyult. A Diáksétányon vert sátrat a 
másik csapatuk, ahol csülkös-babos 
káposztát, és házi süteményeket, 
italokat kínáltak. 
Fúvószenekarunk sem tétlenkedett 
ezen a hétvégén. Hentestokányt 
főztek, amit trikolor paprikával és 
szárított vargányával bolondítottak. 
Más különlegességgel is készültek. 
Hangerőversenyt hirdettek, deci-

belmérővel mérték a „zajhatást”. 
Első alkalommal hozták ezt a lehe-
tőséget: voltak, akik sikeresen meg 
is szólaltatták a zenekari hangsze-
reket. Jutalom járt a legjobbaknak 
(páros belépő a Tavaszi Koncertre, 
valamint egy vendégéjszaka a Kő-
szeg Panzióban). 
Az ízek fontos, de nem az egyetlen 
élvezetét hozta ez a hétvége. „Vé-
gigmentem a kőszegi főutcán” – 
hallhattuk több más népdal mellett 
a Hajnalcsillag sátránál, miközben 
– a többi mellett – tejfölös-var-
gányás krumplifőzeléket készítet-
tek fasírtgolyókkal, amit a táncos 
gyerekek szülei főztek szombaton. 
Vasárnapra újítottak: szarvas pör-
költ nokedlivel, uborkával volt a 
„menü”, de ezúttal sem hiányzott 
az erdélyi padlizsánkrém sem. Igen 
– mint a nótában is hallottuk –, 
sokan, sok százan mentek végig a 
főutcán, hogy élvezhessék Kőszeg 
népszerű (belépőjegy nélküli) őszi 
gasztronómiai fesztiválját. 
Ínyenceket vonzott a Kőszegi Ló-
ránt Gyula Futball Club sátra is. 
„Főként a szülők képviseletével 
gyűjtünk adományokat. Nagyon 
megnőttek az egyesület kiadásai. 
Megemelkedtek a minket is súj-
tó közüzemi díjak. A többi mellett 

új lámpákat szeretnénk a 
futballpályára, szeretnénk 
ledesre cserélni a világí-
tást” – mondta Őri-Horváth 
Andrea. A sült gesztenyétől a 
langallón, a kürtőskalácson, 
a gulyáson át a számtalan 
féle süteményig, „minden 
volt” a sátruknál. Sokan 
megfordultak a Concordia 
(hegyaljai krumplipaprikás), 
a Kőszegi Zsidó Hitközség 
(sólet), a kőszegi horvátok 
(csevapcsicsa) és a Borbarát 
Hölgyek (tárkonyos ragule-
ves) sátránál is.
A kóstolgatás, a kvaterká-
zás mellett olyan rögtönzött 
előadásokkal, szórakozási 
lehetőségekkel is talál-

kozhattunk, mint a Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes csapatának mini 
táncháza, az ugráló kötelesek so-
kakat szökkenésre inspiráló bemu-
tatója, a már említett hangerő ver-
seny vagy a célba rúgás. A Fő téren 
zenés műsorfolyam szórakoztatta 
a közönséget, a vár belső udva-
rán pedig a SzívHang jótékonysági 
koncertet hallgathattuk. Az „Ízek 
az Alpokaljáról” verseny és a főző-
verseny résztvevői emléklapokat, 
jutalmakat kaptak. (Részletek a 
koszeg.hu oldalon olvashatók.)
Az ez évi tapasztalatokról a szerve-
ző Művelődési Központ igazgatóját, 
Pócza Zoltánt kérdeztük: – Öröm-
mel töltött el, hogy a hagyomány-
ápolás több szegmensét is sikerre 
tudtuk vinni. Minőségi árukat kí-
náltak a „nagyvásárban” a Fő téren 
és a Jurisics téren; kedvezményesen 
árulhattak a helyi kézművesek a 
várban; sokan neveztek hagyomá-
nyos ízekkel az Ízek az Alpokaljá-
ról vetélkedőre, teljesen megtelt a 
Civil Ízek Utcája helyi civilekkel. A 
civil főzőverseny és gasztronómiai 
bemutató pedig nagy anyagi segít-
séget jelentett az összetartó közös-
ségeknek. Sikerült segíteni nekik 
„halat fogni…”

Tóthárpád F.

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

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

infó: +36 20 468 1191
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Adófizetés szennyvízterhelés miatt
A képviselő-testület szeptemberben 
tárgyalta azon ingatlan tulajdo-
nosokra vonatkozó adókötelezett-
séget, amely akkor érvényes, ha 
az általuk kibocsátott szennyvizet 
nem a vezetékes közcsatornába 
eresztik be. Ez lehet akkor, ha az 
adott területen nincs közcsator-
na vagy van, de nem csatlakoztak 
rá. Básthy Béla polgármester azt 
mondta, hogy Kőszegen az ilyen 
ingatlanok száma meghaladja a 
300 db-ot. A képviselő-testület 
ennek az adónak kivetését 2021-
től tervezte, de a pandémia miatt 
– Kormányrendelet tiltására – nem 
lehetett kivetni. Ahol nincs közcsa-
torna, onnét a Városüzemtető Kft. 
szállítja el – traktor vontatta szi-
vattyús tartályban – a szennyvizet 
a tulajdonos megrendelésére. Ez a 
rendszer 2015-ben indult, mert ak-
kor az ÁNTSZ megtiltotta a hegyalja 
területen lévő kutakból (pl. József-
forrás) a vízkivételt a bakteriális 
fertőzés veszélye miatt. Ennek egyik 
okozója az ingatlanok szennyvíz-
gyűjtő aknáiból való vízszivárgás, 
és így a fertőzések a lakosság ivóví-
zébe kerülhetnek. Ha nem történik 
meg a gyűjtőaknából az elszállítás, 
katasztrofális állapotba kerülhet  
Kőszeg hegyoldalból származó víz-
bázisa.      
A testületi ülésen a városvezető kér-
désére Kovács István a Városüze-

meltető Kft. igazgatója elmondta, 
hogy az elmúlt évben a kft.-nek a 
szállítás okozta vesztesége meg-
haladta a 6,5 millió Ft-ot. Az idei 
évben az üzemanyag árak jelentős 
emelkedése miatt a veszteség na-
gyobb lesz. A városvezető ehhez 
hozzáfűzte, a veszteséget az ön-
kormányzatnak kell megfizetni. A 
szennyvíz nagyobb teljesítményű 
szállítása érdekében a város trak-
tort és tartálykocsit vásárolt 30 mil-
lió Ft-ért, amely óriási költség.
A képviselők 11 igen és egy nem 
szavazattal elfogadták az előter-
jesztést, amely szerint 2023. ja-
nuár 1-től az adó mértéke évente 
180.000 Ft egy-egy ingatlanra vo-
natkoztatva, ha az nem rendelkezik 
szennyvíz közcsatornába való bekö-
téssel, de van vízfogyasztása.  
Aki teljesíti a rendeletben megfo-
galmazott elvárásokat, azok jelen-
tős adókedvezményt kapnak, amely 
a következő. 
• 86 % adókedvezményben ré-
szesül az az adóalany, aki a nem 
közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtéséről és ártalom-
mentes elhelyezéséről szóló önkor-
mányzati rendeletben meghatáro-
zott közszolgáltató által az adóévre 
kibocsátott számlával igazolja, hogy 
az adóévben az éves vízfogyasztá-
sa legalább 60%-ának megfelelő 
háztartási szennyvizet a közszolgál-

tatóval elszállíttatott az ingatlanról. 
Az éves vízfogyasztás csökkenthető 
a locsolási célú vízhasználat elkü-
lönített mérés alapján történő el-
számolásával, melyet az adóalany 
köteles igazolni. 
• 86 % adókedvezményben ré-
szesül az, akinek az ingatlanán az 
éves vízfogyasztása nem érte el az 1 
m3-t és ezt a közműves ivóvíz köz-
szolgáltatást nyújtó által kibocsátott 
okirattal igazolja. 
Az előterjesztést két bizottság 
100%-ban támogatta, a pénzügyi 
bizottságban született egy módosító 
javaslat, amely szerint adókedvez-
mény mértéke legyen 90%, amely-
ről a testületi ülésen a képviselők 
szavaztak. Ezt megelőzően Básthy 
Béla polgármester – az érintett 300 
ingatlannal számolva – elmondta, 
hogy az adómérték csökkentése 
több mint kétmillió Ft bevételki-
esést okoz a városnak, vagyis azt 
máshonnét kell elvenni. A módosító 
javaslatot a képviselők nem fogad-
ták el. A városvezető arról is beszélt, 
hogy az adó előkészítését segítette 
egy hatástanulmány. Akkor abban 
azzal számoltak, ha minden ingat-
lantulajdonos maximálisan telje-
síti a felhasznált ivóvíz 60%-ának 
szennyvízként történő elszállíttatá-
sát, akkor lesz az önkormányzatnak 
öt millió Ft plusz adóbevétele. A 
képviselőknek átadott előterjesztés 

arról is szólt, hogy az adó beveze-
tése alapvetően a Városüzemelte-
tő Kft. – szennyvíz elszállításából 
adódó veszteségek mérséklését 
célozta meg. „Azt is biztosan lehet 
állítani, hogy az adó bevezetése 
után is lesz a szolgáltatás nyújtá-
sával jelentős költsége az önkor-
mányzatnak” – fogalmazta meg a 
városvezető. Beszélt – az adó el-
leni – lakosság részéről elhangzott 
reklamációról is. Ez arról szólt, hogy 
azon tulajdonos, aki megépítette 
az ingatlanjához tartozó biológiai 
szennyvíztisztítót, annak miért kell 
megfizetni a 180 ezer Ft 14%-át. A 
válasz szerint fizetnek térítést azok 
is, akik a szennyvizüket kiépített 
csatornába juttatják.
Az éves szinten megépülő biológiai 
szennyvíztisztítók darabszáma ke-
vés – ahogy dr. Zalán Gábor jegy-
ző fogalmazott – „egyik kezemen 
meg tudnám számolni”. Egy-egy 
rendszer megépítésének költsége 
több millió Ft. Az is elhangzott, hogy 
a hivatal még nem találkozott olyan 
esettel, amikor a biológiai rendszer 
mellett megmaradt a gyűjtőakna is.
Terplán Zoltán alpolgármester azt 
hangsúlyozta, hogy hosszútávon 
Kőszegnek nem érdeke a szenny-
víz tartályokban történő elszállítása 
szombathelyi tisztítóba, hanem a 
csatornarendszer kiépítése, vagy 
mindenütt működjön a biológiai 
tisztítás. Működjön az ivóvíz bázis 
védelme!

KZ

Parkolás
Az egykori Kiskakas Italboltból át-
építése után gyülekezeti ház lett. A 
környékén van bőven felújított par-
koló, de szabálytalan parkolás is. 
November 12-én, szombaton kü-
lönösen így volt, a tiltó tábla elle-
nére is álltak ott autók. Egy dühös 
ottlakó panaszkodott, hogy a kapu-
ja előtti terület rendszerint foglalt. 
Egyéni védelmet akar bevezetni.
A Győri János utcában a lakók kü-
lönböző jelzésekkel foglalják le a 
ház előtti parkolót.

Fotógaléria
az újság írásaihoz 

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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AMIT KÍNÁLUNK:

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE: szakmunkás végzettség, vagy érettségi.

A SCHOTT stabil múlttal és kiszámítható jövővel rendelkezik. 
Csatlakozz Lukácsházi csapatunkhoz!

BE THE

GÉPKEZELŐ VAGY CSOMAGOLÓ 
MUNKAKÖRBE VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET.

A SCHOTT Hungary Kft. Lukácsházán 1993 óta a gyógyszer-
ipari csomagolások gyártásának kulcsfontosságú központja. 

•  1 évre előre megadott
fix munkarend

•  Havonta 2 szabad hétvége
• Nyári és téli bónusz
• Céges rendezvények

•  Munkavállalói vásárlási 
kedvezmények

SCHOTT Hungary Kft.
Jelentkezz a karrier.pph@schott.com e-mail címen, 
vagy a +36 20 852 7939-es telefonszámon.
JOIN.SCHOTT.COM

*bruttó összeg, egyszeri juttatás

300.000 FT
CSATLAKOZÁSI

BÓNUSZ*

Hajnalka, a borkirálynő
November 12-én a Csikar Csár-
dában tartotta a Kőszegi Borbarát 
Hölgyek Egyesülete a XVII. Kősze-
gi Borbált. Éjszaka 00.23 órakor 
Koltayné Szabó Hajnalka fejére tet-
te fel a koronát a leköszönő társa, 
Kamper Natália. Nagy taps köszön-
tötte Kőszeg város borkultúrájának 
új képviselőjét.
„Jó érzés úgy lenni borkirály-
nőnek, hogy ennek az embe-
rek örülnek” – így köszönte meg 
Hajnalka a győzelmet, amely két 
évre szól. Amint Tóth Adrienn, az 
egyesület elnöke elmondta: szoros 
volt a küzdelem a két jelölt között. 
Az udvarhölgy címet elnyert Láng 
Lillával együtt jól teljesítették a 
borkultúra ismeretéhez kapcso-
lódó feladatokat. A négy zsűritag 
(Kamper Natália, Tóth Adrienn, 
Kampits László, Básthy Béla) sza-
vazatai alapján egyenlőség volt a 
jelöltek között. A bálozók szava-
zattöbbsége is hozzáadott egyet a 
zsűri döntéséhez. Hajnalka ezt is 
megköszönte, Adrienn azt mondta 

„pártatlan volt a dön-
tés”. A győztes hölgyek 
jellegzetes ajándékokat 
kaptak, az új borkirálynő 
az elődjétől a saját bor-
királynői borát. Ez már 
hagyomány, amit Frank-
Sziklai Márta javaslatára 
vezettek be. 
– Négy éve Hódmező-
vásárhelyről költöztem 
Kőszegre, itt élünk a 
férjemmel – mondta 
Koltayné Szabó Hajnal-
ka. – Régóta vagyok 
a bor nagy kedvelője, 
szeretem kóstolgatni, 
megismerni. A jó bort 
szívesen fogyasztom.
– Miért indult el a ver-
senyen?
– Az előző választáson 
az egyik jelölt nem érkezett meg 
a versenyre, én akkor, kérésre 
vállaltam a megmérettetést. Nem 
nyertem, de attól kezdve tuda-
tosan ismerkedtem a borkultúra 

rejtelmeivel. Férjemmel elmentünk 
borkóstolókra, figyeltem, milyen 
ételhez milyen bor illik, ízlelgettem 
a borok különböző fajtáit. A férjem 
segített Kőszeg borászati hagyo-

mányainak, történel-
mének a megismeré-
sében. Érdeklődéssel 
követem a város ren-
dezvényeit. 
– Hogyan találkoz-
tak először a férjé-
vel?
– Négy éve az uno-
katestvérem esküvő-
jén vettünk részt, én, 
mint vendég, a férjem 
pedig, mint vőfély. 
Egymásra hangolód-
tunk, majd tartottuk 
a kapcsolatot, pár 
hónap múlva költöz-
tem Kőszegre, amely 
mindig is a szívem 
csücske volt. Először 
Bozsokon dolgoztam 
óvónőként, most re-
cepciós vagyok Kő-
szegen. Szülői ágon a 
családom hódmező-

vásárhelyi, az egyik nagynéném él 
Kőszegen. Örömmel jöttem, büsz-
kén fogom képviselni Kőszeget, és 
az itteni borok, borászok jó hírét.

KZ
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Spomen kip u Pankaszu

Vikend kiseških Hrvatov
Hrvatska samouprava Kisega 8. oktobra skupno 
putovanje, skupni izlet je organizirala u Őrség, 
- na ov od prirodne lipote i od selskoga muzej-
skoga bogatsta poznat zapadno - južni dijel u 
Madjarskoj. Naziv ovoga mjesta teče od doselje-
nja Madjara, kada su na ovom kraju postavljeni 
stražarski objekti za čuvanje od neprijateljskih 
napadov. Driveni turam sa zvonom u Pankaszu 
simbol je ove krajine, kade su se kisežani - pe-
desetdvimi - još mogli skupaspravit na skupno 

fotografiranje. Crikve u Szentgyörgyvölgyu i Ve-
leméru u očuvanoj, staroj skromnošću sve su nas 
oduševile. Pjevački zbor „Zora” sa svojim pjeva-
njem muzički je obogatio susret ovoga čara. Stan 
lončarenja, kasnije pak i etno-muzej doprimili 
su pred nas stara vrimena iz našega djetinstva. 
Šandor Petkovits predsjednik HS u Kisegu izlet 
je iskoristio i na to, da razloži važnost aktualnoga 
popisa stanovništva u Madjarskoj. Batrio je sva-
koga, da na pitanja na narodnosnu pripadnost, 

hrabro i gizdavo daju pozitivan odgovor. Važno je 
to za naš opstanak, za našu budućnost. Zahvalio 
se je Juciki Harsanyi  za planiranje ovoga izleta, 
ča su uživali svi ki su se javili na izlet. Gastro-
nomski piknik, autobusni bife s raznimi tekući-
nami, večera u restoranu Bognar sa hrvatskom 
glazbom obogatili i oduševili su sve putnike ove 
subote u društvu hrvatske zajednice Kisega.
                                                                                                                                             
Október 6-án a Kőszegi Horvát Önkormány-
zat egynapos kirándulást szervezett, melynek 
célja az Őrség látnivalóival, természeti adott-
ságaival való ismerkedés volt. Utazás közben 
információkat kaptak a folyó népszavazás 
kérdőíveinek nemzetiségekkel kapcsolatos 
kérdéseiről. A résztvevők élményekkel gazda-
godva tértek haza.

Marija Fülöp Huljev
Foto: Ferenc Moór

U Veleméru

Német nemzetiségi hírek
„Kleine Lichter werden immer mehr. Viele 
Lichter sind ein Lichtermeer” kezdetű dal-
lal hívta Szent Márton követésére diákjait a 
Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola 
november 11-én, Márton emléknapján. Savaria 
szülötte, Szent Márton közösségteremtő ember 
volt, így mi igyekeztünk kis közösségünket közös 
énekléssel, lampionkészítéssel építeni. Az iskola 
színjátszó csoportja Reinhard Horn és Hans-
Jürgen Netz „Helft mir doch in meiner Not” 
című német nyelvű zenés darabját játszotta el, 
a Kontakte Musikverlag jóvoltából, mely Szent 
Márton életét igyekezett bemutatni. Az előadás 

végén a szülők áldozatkész munkája és szeretete 
mutatkozott meg abban a sok „liba-sütemény-
ben”, melyet a gyerekek számára készítettek. 
Márton példakép volt a korabeli ember előtt. 
Igyekezzünk Márton erényeit mi is elsajátítani, 
kis fényforrásként jelen lenni kortársaink között. 
Járjunk nyitott szemmel, hogy észrevegyük, ha 
valaki valamiben szükséget szenved. 
                                                                                                                                        
Sankt Martin Lampion-Umzug in Schwa-
bendorf
A Meseváros Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodája és 
a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

összefogott, és lampionos felvonulást szervezett 
Szent Márton tiszteletére. Az óvodában eddig is 
megemlékeztek Vas megye védőszentjéről, most 
azonban a temető előtt gyülekezett a kicsik és 
nagyok csapata. Együtt elvonultunk a Szent Lé-
nárd templomba, ahol az ovisok magyarul és né-
metül énekeltek. Ezt követően a kultúrház kertjé-
ben meleg tea és sütemény várta az emlékezőket. 
Szeretnénk, ha hagyománnyá válna ez a szép 
este! 

Márton életét igyekezett bemutatni. Az előadás Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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Újabb beruházás Lukácsházán
A SCHOTT Hungary Kft. jogelődje 
a termelését Lukácsházán 1995 
májusában 39 fővel kezdte meg. 
A beruházás indításától eltelt közel 
30 év alatt a SCHOTT Pharma cég-
csoport legnagyobb telephelye lett. 

„Jelenleg 26 ezer m2-en kö-
zel hatszáz fő munkatárssal a 
legmagasabb minőségben ter-
meljük a gyógyszergyártáshoz 
az üveg csomagolóanyagokat” 
– fogalmazta meg Vizi Balázs, a  
SCHOTT Hungary Kft. igazgatója. A 
gyártott darabszámról, mintegy át-
lagszámról beszélt: „Ha a termelt 
éves mennyiséget érzékeltetni 
szeretném, akkor igaz az, hogy 
Európa területén élő minden csa-
lád átlagosan húsz termékünkkel 
találkozik évente”.  Az összesített 
darabszám több milliárd.
Az igazgató a fenti mondatokat 
elmondta az október 27-én tartott 
sajtótájékoztatón, amikor a 28 mil-
liárd Ft értékű új beruházás alap-
követ letették. Ünnepként értékelte 
a Kft. számára azt a napot, hiszen: 
„jeles ünnep a SCHOTT Phar-
ma cégcsoport számára is, mert 
olyan mérföldkőhöz érkeztünk, 
amely megalapozza a következő 
harminc évet, és új lehetőséget 
teremt mindannyiunk számára”.
Az új lehetőség az, hogy 2024 
tavaszán egy új termék gyártását 
kezdik meg a SCHOTT Hungary 
Kft. új üzemcsarnokában, és ehhez 
megépül egy magasraktár is közel 
nyolcezer m2 területen. Másfél év 
múlva előre tölthető steril üveg-
fecskendőket gyártanak. Formázzák 

a fecskendő testet, majd mossák, 
szilikonizálják, és a vevői igények 
szerint ellátják a fecskendőt csat-
lakozási ponttal. A terméket egy 
hermetikusan lezárt dobozba he-
lyezik el, és ezt követően történhet 

meg a sterilizálás. Mindez a 
legmodernebb automatizált 
gépekkel. A beteg ellátása 
szempontjából a steril, előre 
tölthető fecskendő a legma-
gasabb kategóriát jelenti. 
A nővér, az orvos oldaláról 
azt, hogy csökken az ellá-
tásra fordított idő, gyors és 
pontos adagolást tesz lehe-
tővé egyedi helyzetekben is. 
Mindez előnyös a vakcinák 
beadásánál is.
„Az új termék gyártása a 
legmagasabb minőség-
biztosítás szerint 
történik, erős ala-

pokkal, modern gépekkel. 
és erős szaktudással vá-
gunk neki a feladatnak, 
ezért biztos vagyok ab-
ban, hogy ma egy újabb 
sikertörténet első lapjait 
kezdjük el együtt írni” – 
fogalmazta meg Vizi Balázs 
igazgató. Majd hozzáfűzte, 
hogy „a munkavállalóink 
elkötelezettek a minőségi 
gyártás iránt, mindannyi-
an tudjuk, hogy mennyire 
fontos munkát végzünk”. Az 
elhangzottak szerint az új termék 
gyártásához 80 – 120 fő létszám-
bővítésre lesz szükség. 
A sajtótájékoztatóhoz az új üzem-
csarnok területén sátrat állítottak 
fel, olyan körülmények között, 

amely a 
g y ó g y s z e r -
ipari csoma-
golóanyagok 
gyártására vo-
natkozó rend-
kívül szigorú 
minőségbizto-
sítási előírá-
sok betartását 
reprezentálja. Az ott tartott sajtótá-
jékoztatón felszólalt Andreas Reisse, 
a SCHOTT Pharma vezérigazgatója. 
Arról beszélt, hogy az új termék-
nél magas lesz a hozzáadott érték, 
ezen felül új megoldást ad biológiai 
anyagok, vakcinák és a legújabb ge-
nerációs mRNS-alapú gyógyszerek 
biztonságos tárolására és adagolá-
sára. Hangsúlyosan szólt arról, hogy 
a gyógyszeripar és Magyarország 

számára is jelentős előrelépés a be-
ruházás. SCHOTT Pharma számára 
azért, mert a lukácsházi új gyártó-
épületben steril üvegfecskendő má-
sodik gyártási központja jön létre.
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
emlékeztett arra, hogy március-
ban Szijjártó Péter külügyminisz-
ter jelentette be, hogy a SCHOTT 
Pharma és a Kormány között kötött 
szövetség keretében óriási fejlesz-
tés valósul meg Lukácsházán. Ar-
ról szólt, hogy „Büszkék vagyunk 
arra a misszióra is, amit ez a 
gyár a koronavírus ellen tett az 
üvegcsék gyártásával”. Elmondta, 
hogy a térség megbecsüli a céget, 
mert sok család megélhetését tudja 
biztosítani a munkalehetőséggel, 
és erősíti a magyar gazdaságot. 
Köszönetét fejezte ki a SCHOTT 

Pharma vezetőinek, hogy Magyar-
országon, a Lukácsházán történt 
beruházás mellett döntöttek.
Menczer Tamás a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium államtitká-
ra bejelentette, hogy a megelőző 
órában részt vett gyárbejáráson, 
bemutatta az ajándékba kapott 
üvegcsét, amit emlékként meg-
őriz. Beszélt az elmúlt évek jel-
lemzőiről: migráció, koronavírus, 

energiaválság, gaz-
dasági kihívások. 
Kiemelten szólt arról, 
hogy Magyarország-
nak rendelkeznie kell 
az életmentéshez 
szükséges termelői 
kapacitásokkal. Ha 
nem, akkor kiszolgál-
tatottá válunk. A fel-
készülés egyik sikere 
a SCHOTT Pharma 
által Lukácsházán 
megvalósuló 28 milli-
árd Ft értékű beruhá-

zás. Ehhez a Kormány 
3,3 milliárd Ft támogatással járult 
hozzá. Egy-egy beruházás előtt 
a befektetők sok szempont alap-
ján mérlegelnek. „Azt is tudjuk, 
hogy elképesztő verseny folyik 
a világban az ilyen beruházáso-
kért.  Mellettünk szólt a politikai 
stabiltás, az alacsony adók, a gaz-
dasági környezet, a szorgalmas 
és tehetséges magyar emberek, 
mint munkavállalók” – fogalmaz-
ta meg az államtitkár. Kiemelten 
köszönte meg a SCHOTT Hungary 
Kft. dolgozóinak, hogy az eddig el-
végezett munkájukkal hozzájárultak 
a beruházás megvalósításához. Az 
energiaárak robbanása, beszerzési 
nehézségek okán az államtitkár el-
mondta, hogy fél évre elegendő gáz 
áll rendelkezésre a tárolókban.

KZ

Vizi Balázs

Ágh Péter

Andreas Reisse

Menczer Tamás
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A család

Napi kérdés
Napjaink egyik kérdése lesz-e 
elegendő áram, gáz. A SCHOTT 
Hungary Kft.-nél történt alapkő 
letételénél Menczer Tamás a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium 
államtitkára biztatót mondott a 
lakosság és a cégek viszonylatában 
is. Vizi Balázst, a Kft. igazgatóját 
kérdeztük az energia felhasználá-
sukról, hiszen a cég nagy mennyi-
ségben használ propán-bután gázt.  
A következő válasz hangzott el. 
– A termelési hatékonyság mellett 
kiemelt figyelmet kell fordítanunk 
az energiahatékonyságra is. Az 
évek során rengeteg beruházást 
hajtottunk végre, ennek nagyon 
sok eleme az energiatakarékos-
ságra irányult. Számunkra nagyon 

fontos, hogy legyen üvegcső, ami 
Németországból Mitterteich-ből 
érkezik. Ott mindent megtesznek, 
hogy képesek legyenek üzemeltet-
ni a különböző üvegkemencéket. 
Ez az egyik alappillérünk. A má-
sik, amit helyi szinten kell meg-
oldanunk: az elektromosáram, és 
a propán ellátottság biztosítása. 
Ezek esetében a magyar kormány-
tól függünk. Mivel stratégiailag 
kiemelt cég vagyunk, mind a kor-
mánytól, mind a szolgáltatóktól azt 
az ígéretet kaptuk, hogy a kiszolgá-
lásunk zavartalan marad. A propán 
jelenleg könnyebben elérhető, mint 
a földgáz, ami számunkra verseny-
előnyt, biztonságot jelent. Földgázt 
csak fűtésre használunk, célunk, 
hogy a kiváltását mielőbb 100%-
ban megtegyük.

KéV

Koncert
November 5-én este hat órakor 
alaposan megtelt a Jézus Szíve-
templom. A koncert előtti órákban 
nagy volt a zenészek, énekesek 
készülődése. Az Isten háza ismét 
a zeneművészetnek adott otthont. 
Dr. Perger Gyula plébános Kőszeg-
re érkezése óta nem ez volt az első 
zenei produkció, amely megszólalt 
a templomban. Wolfgang Amadeus 
Mozart Reqviem-je egy különleges 
zenei mű. Erről beszélt a plébános 
a jelenlévőknek a köszöntő sza-
vaiban. A zeneszeretők örömmel 
fogadták, hogy az atya vágya, a 
mű kőszegi bemutatása megva-
lósult. Ez a vágya akkor teljesült 
először, amikor Szombathelyen a 
Székesegyházban felhangzott a 
Reqviem. Kőszegen a zeneszerző 
halála napjához (1791. december 
5.) közeli időpontban, Mindenszen-

tek ünnepe után szólalt meg a mű. 
A zenei alkotást több legenda veszi 
körül, a zeneszerző felkérést kapott 
egy ismeretlentől, annak egyéni cél-
ja szerint, teljes titoktartás mellett. 
A remekművet mégis Mozart neve 
fémjelzi. A titokzatos személy alakja 
Mozart halála előtt is megjelent, a 
szerző küzdött a gondolattal: „a mű-
vet be kell fe-
jeznem”.  Mégis 
b e f e j e z e t l e n 
maradt – fogal-
mazta meg az 
atya. Köszönetet 
mondott az éne-
keseknek; Gál 
Gabi – szoprán; 
Simon Krisztina 
– alt; Szappanos 
Tibor – tenor; 
Bakonyi Marcell – basszus, valamint 
a koncerten szereplő énekkaroknak 
és a zenekarnak: VOX Savariae Öku-

menikus Vegyeskar, a Güssingi Vá-
rosi Kórus, valamint a Savaria Szim-
fonikus Zenekar. Külön köszöntötte 
Lakner-Bognár Nóra karnagyot. A 
koncert fővédnöke dr. Fischl Vilmos, 
a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa főtitkára.
„Isten hozta mindannyiukat, szí-
vet, lelket Istenhez szellemülő 

estét kívánok” – mondta dr. Perger 
Gyula esperesplébános, mielőtt a 
zenemű felhangzott. A koncert vé-
gén állva tapsolt a közönség, tar-
tósan, amely többször visszakérte 
a művészeket a főoltár előtt kiala-
kított ‘színpadtérre’. Valóban szép 
estét nyújtott az előadás.

KZ

A Kőszegi Plébánia Karitász által 
eljuttatott adományok oda ér-
keznek, ahol arra legnagyobb a 
szükség. A 67 éves László nagy-
papa hétköznapokon reggel el-
megy a Brenner Közösségi Házba, 
átveszi a Karitásztól az élelmiszer 
adományt, aztán viszi a lánya csa-
ládjához. Ők egy lakóudvar végén 
laknak önkormányzati lakásban. 
Reggel nincs otthon senki, mert az 

elsőosztályos Krisztofer az édesapjá-
val elment a Bersek iskolába, az apa, 
Krisztián utána a város egyik építke-
zésén dolgozik. Az anya, Hajnalka 
hét órától dolgozik a Savaria Nett-

Pack Kft.-ben. Rokkantsága 45%. A 
rehabilitációs ellátásra havonta 30 
ezer Ft-ot kap. Az asszony várandós, 
így valamikor ezt a bevételt elveszíti, 
meg azt is, amit egy asszonytól kap 
a ház körüli teendőiért.
Egyik reggel beszélgettünk a 25 m2-
es lakásban. Az asszony a szoba kö-
zepére akarja tenni a kiságyat, ami 
még nincs, de van már babakocsi. 
A hétéves Krisztofer mindene a foci, 
még a lakásban is, de szereti az olva-
sást is. Hajnalka a szüleivel beszéd-
problémák miatt érkezett Kőszegre, a 

Dr. Nagy László EGYMI-ben tanítot-
ták meg a szavak helyes kiejtésére. 
A család előző nap krumplifőzeléket 
evett, aznap tökfőzelék volt az ebéd. 
Amikor a nagypapa meghozza a 
Karitász ételadományát, az már ad 
segítséget a főzéshez. „Jó, hogy ka-
punk, sokat segít” – mondta Hajnal-
ka. Hozzátette, Rábai Ferenc sokszor 
elmegy hozzájuk, kérdez, segít sok 
problémában. Az asszony köszönetet 
mondott a Karitásznak. A család tud-
ja: mit jelent a napi segítség. 
    KZ
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Egy koncepciós pert idéztek  fel a gimnáziumban
A fiatalok sosem lehettek abban biztosak, hogy élve kijutnak a börtönből

Vajon egy köznapi ember el tudja képzelni ön-
magát úgy, hogy börtönbe zárják ártatlanul? Ak-
kor, ha ő tudja, hogy ártatlan, nem vétett ember 
ellen, csak az őt üldöző rendszer, államvédelmi 
hatóság látja veszélyesnek a létezését. Sólymos 
Szilvesztert, a Bencés Rend papját életfogytigla-
ni börtönre ítélték 1951-ben, rabsága alatt azt 
mondták neki: „Az ifjúságot ellenünk nevelte, 
maga itt fog megrohadni. Nyugodjon meg, 
vigasztalódjon, minden papot kiirtunk, csak 
idő kérdése.”  Az atyát az 1956-os forradalom 
kihozta a börtönből, ahova haláláig tartó szen-
vedésekre vitték be.

Dr. Várszegi Asztrik OSB, nyugalmazott főapát 
október 20-án a Jurisich Gimnázium dísztermé-
ben tartott visszaemlékezésen idézte a rabság-
ra ítélt atya szavait. „úgy mentem a börtönbe 
életfogytiglanra, hogy ott fogok meghalni, de 
nem akartam meghalni”. A főapát, aki „sugár-
zó személyiség” szavakkal jellemezte Sólymos 

Szilveszter OSB bencés rendi papot, azt is idézte 
a visszaemlékezésen, hogy a raboknak adott si-
lány étel minden, mások által hagyott maradé-
kát is megette az atya, hogy küzdjön az életéért. 
A diktatúra alatt az 1950-es években 1300 
papot, 940 szerzetest, 2200 szerzetes nővért 
börtönöztek be.
A visszaemlékezés napján, október 20-án a 
diszteremben bemutatott Hitvallók és ügynökök 
című film részlete arról szólt, hogy a központi 
vezetés az Államvédelmi Hatósággal együttmű-
ködve koncepciós perekben ítélte el a papokat 
és a szerzeteseket. A közvéleményt az egyház el-
len hangolták. Szilveszter atyának volt egy belső 
énje, hite, élettapasztalata. Tőle idézett a főapát 
a visszaemlékezésen: „Amikor úgy gondoltam, 

hogy nekem hamar meg kell halnom, én az 
életemet teljes egészében az Isten kezére bíz-
tam, és ez egy belső fordulatot hozott, sza-
baddá váltam. Én egyszerűen hálás voltam 
az életért, belső örömnek, belső szabadság-
nak éltem”.
A főapát arról is beszélt: ennyi idő távlatából jó 
lenne megismertetni az utókorral, hogy Szilvesz-
ter atya kicsinek és nagynak, öregnek és fiatal-
nak szeretetet adni tudó ember volt, és „ez volt 
az ő jósága”. Majd a főapát keserű szavakkal 
így fogalmazott: „Ez azzal is jár, hogy az olyan 
emberek, akik a másik ember szeretetének 
minimumára sem képesek, azok értetlenül 
elutasítják”. Majd folytatásként arról beszélt: 
„Szilveszter atya keresztény tanúsága, hogy 
nincs lehetetlen helyzet az emberi élet szá-
mára, ha keresi a kiutat, eléje megy az aján-
dékoknak, és Istenre bízza magát. Mi ennek 
a gyümölcseiből, értékeiből élünk”.
Talán erről szólt „A kőszegi gimnázium a 
kommunista állambiztonság célkeresztjében 
Sólymos Szilveszter OSB és diákjai pere” című 
beszélgetés, visszaemlékezés. Az iskola díszter-
mében ott voltak a diáktársak, ismerősök meg-
lehetősen sokan. Maitz József 1944-ben érke-
zett Kőszegre a szüleivel, diákként megismerte 
Szilveszter atyát, aki a börtönből való kiszaba-
dulása után visszatért Kőszegre, és kopogtatott 
a Maitz család lakásán. Maitz József szavai sze-
rint Szilveszter atya azért volt veszélyes, mert 
szerette az embereket, emiatt is vonzódtak hoz-
zá a fiatalok, akiket tudott nevelni, és ez volt 
veszélyes a kommunista rendszer számára. 

Dr. Maitz  Péter

Dr. Várszegi Asztrik
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Az idős férfi arról is beszélt, hogy a koncepciós 
perrel kapcsolatban a diákok szinte semmit nem 
vettek észre. Csak azt tapasztalták, hogy egyik 
napról a másikra több társuk eltűnt az iskolából. 
Aztán napok múlva elterjedt a letartóztatások 
híre. A visszaemlékező diák így fogalmazott: 
„Amikor beindult a procedúra összehívták a 
gimnazistákat a diszterembe, a felszólalók 
ott értelmezték a diákok, papok államellenes 
tevékenységét”. Az október 20-án ugyanabban 
a teremben tartott fórumon Székely Orsolya így 
beszélt Szilveszter atyáról: „a fiatalok borzasz-
tóan szerették, derűs, mindig mosolygós, 
kedves volt, elbűvölte az embereket”. Virág 
Mária így fogalmazott: „Én egyedüli gyermek 
voltam, mert az édesanyámnak egészségi 
problémákkal kellett élnie. Szilveszter atya 
egy tündéri ember volt, vigasztalta az én 
síró édesanyámat. Kimondhatatlan kedves, 
mosolygós volt mindig. Én igy tudok rá visz-
szaemlékezni”. Schwahofer Vilma így fogal-
mazott: „11 éves voltam, hogy anyuéknak 
örömet szerezzünk, a húgommal elkezdtük 
felsikálni (tisztítani) a hajópadlót gyökérkefé-
vel. Akkor jött a tisztelendő úr, mondtuk neki 
miért dolgozunk. A tisztelendő úr levetette a 
reverendát, kivette a kezemből a sikáló kefét, 
és velünk együtt dolgozott tovább. Ilyen em-
ber volt a tisztelendő úr”. A visszaemlékezésen 
jelen lévő Szalai Béla úgy mutatkozott be, hogy 
ő nem kőszegi. Azt mondta „Szilveszter atya 
az 1950-ees években egy cellában volt az 
édesapámmal, 1956-ban együtt szabadultak. 
Azt mondom, amit az édesapám: nagyon ne-
héz lett volna a börtönben, ha nincs velünk a 
Szilveszter. Az édesapámat 1989-ben az atya 
temette el. Apám szavaira emlékezve mon-
dom: Jó ember volt!”.
Az október 20-án tartott visszaemlékezésen 
Prof. Dr. Maitz Péter, egyetemi tanár (Bern) 
idézte az 1951-es koncepciós per megelőző 
eseményeit. A budapesti államügyészség 1951. 
november 8-án küldte el a vádiratot Sólymos 
László Szilveszter és diákjai elleni perben. „Ez a 
per volt a kőszegi gimnázium bencés idősza-

kának dicstelen vége. 
Ez az iskolák államo-
sítása utáni 3. évben 
történt”. Elhangzott, 
hogy az állambiztonság 
egy politika koncepciót 
kreált, aminek alapján 
az ellenséget meg lehet 
semmisíteni. Az 1951-
es vádirat egy ilyen 
koncepción alapult. A 
diákokat a Szilvesz-
ter atya elleni perhez 
használták fel.
1951. december 17-
én a Budapesti Megyei 
Bíróság hirdetett ítéle-

tet. Szilveszter atyát a demokratikus államrend 
megdöntésére irányuló szervezkedés kezde-
ményezése és vezetése címén életfogytiglan 
szabadságvesztésre ítélték. A diákok is súlyos 
büntetést kaptak. Bencze Józsefet 6 év börtönre, 
Gergely Vilmost 4 év 6 hónap fogházra, Kőbá-
nyai Vendelt 4 év fogházra, Ullrich Miklóst 2 év 6 
hónap börtönre ítélték. Az állambiztonság kon-
cepciós perét elemző program szervezője,  Dr. 
Maitz Péter elmondta: a per négy diákja közül 
ma csak Ullrich Miklós él Bécsben, aki az egész-
ségi állapota miatt nem lehetett jelen a vissza-
emlékezésen. Az egyetemi tanár arról beszélt, 
hogy a Szent Benedek-Rendi Katolikus Ferenc 
József Gimnázium Kőszegen 1815-től az álla-
mosításig, 1948-ig működött. Az 48/49-es tan-
év végére a bencés hagyományokból már sem-
mi nem maradt. A gimnázium évkönyve 1948. 
november 2-án gyászistentelet megtörténtét 
rögzítette, majd november 7-én a nagy októberi 
forradalomról való megemlékezésről szólt a be-
jegyzés. A szerzetes rendeket 1950-ben oszlat-
ják fel, ekkor kellett  elhagyni a kőszegi bencés 
székházat a rend tagjainak. Csak néhányan ma-
radhattak itt világi papként. Sólymos Szilveszter 
segédlelkészként végezhette papi hivatását le-
tartóztatásáig. 1951 nyarán a kőszegi plébánia 
udvari szobájából vitték el éjszaka.
„1945. év utáni nagyon kegyetlen államgé-
pezetnek a mindennapi működését tudom 
bemutatni a Sólymos Szilveszter és a diákok 
ellen zajlott perrel” – mondta dr. Mikó Zsuzsan-
na, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-he-
lyettese. Majd kiemelte, hogy a rendszerváltás 
után nem volt semmilyen felelősségre vonás  
mindazokkal szemben, akik a koncepciós pe-
rekben részt vettek, végrehajtották. Azok, akik 
abban részt vettek, beépültek az államgépe-
zetbe, a törvények előírásain kívül is szolgálták 
a koncepciós pert, azt, amit az állambiztonság 
kitűzött számukra. A hallgatóság közül egy diák 
arról kérdezte a történészt: mennyien voltak 
a hivatásos állományban. A „nem volt sok” 
válaszban számadat nem hangzott el. A tár-
sadalmat beágyazták azok a személyek, akik 

adatokat szolgáltattak a hatóságnak az érintett 
emberről. Őket zsarolással vagy pénzzel vették 
rá a jelentések megtételére, őket megfélem-
lítették, megtörték, hogy adjanak le jelentést. 
Mindezt úgy indokolta: „Antal József közvetlen 
környezetében szinte senki nem volt, aki nem 
jelentett”.  A koncepciós per ítéletéről szólva a 
történész elmondta, hogy  a kihallgatások során 
a megtört gyerekek azt ismerték el, amit  rájuk 
kényszerítettek, amit kitaláltak a koncepciós per 
vezetői. A bírásági döntéshez elegendő volt a 
beismerő vallomás, amelyhez a tisztek, egymást 
váltva alkalmazták az éjszakánkénti kihallga-
tást, barátságos hangnemben vagy agresszív, 
fenyegető módon. Azoknak a fiataloknak, akik 
oda jutottak, a nagyon nehéz helyzetet kellett 
valahogyan túlélni, és döntést hozni, vallomást 
tenni. A történész egy megválaszolatlan kér-
dést is feltett: „Mindanyiunkban felmerül a 
kérdés: mi hogyan viselkedtünk volna abban 
a helyzetben. Amikor ők tudták, hogy sokkal 
kisebb koholt bűnökért embereket, diákokat 
kivégeztek. A fiatalok sosem lehettek abban 
biztosak, hogy élve kijutnak a börtönből”.
Sólymos Szilveszter 1954-ben perújrafelvételt 
kért. Arról írt, hogy a Markó utcai fegyintézetben 
tudott beszélni két diákkal, ők akkor azt mond-
ták, hogy súlyos megfélemlítés hatására tettek 
terhelő vallomást.
A bencés összeesküvés víziójával indult vizsgálat 
634 oldal, amely tartalmazza olyan nyolc sze-
mély nevét is, akiknél el lehetett érni zsarolással 
a hatósággal való együttműködést.
A Jurisich Gimnázium az elődeivel együtt törté-
nelmet írt. 1677-ben alapították, 133 évig volt 
a bencés rend iskolája. Erről már az iskola je-
lenlegi igazgatója, Keszei Balázs beszélt: „akik 
értelmet adtak a múltnak és lehetőséget ad-
tak a jövőnek. Ezt a szellemiséget igyekszünk 
ápolni, tovább vinni, megtartani”. Arról is be-
szélt, hogy 2005-ben kibontották a díszterem-
ben bedeszkázott Szent Imre ablakképet. Azért, 
hogy „megismertessük a magyar ifjúság vé-
dőszentjét a diákjainkkal”. 

KéV

Dr. Sólymos Szilveszter
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A Kőszegi Városi Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár hírei
November hónapban „Egészségesen egy beteg világban” címmel előadás-
sorozatra várunk minden kedves érdeklődőt a városi könyvtárba. A sorozat 
előadásai: 
November 16. 16.00 órától: Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó 
- És Veled ki törődik? A lelki egészségünkkel való törődés lehetőségei (a 
lelki gondok feldolgozásáról)
November 23. 16.00 órától: Dr. Pásztor Judit orvos - Metabolikus 
szindróma- Egy civilizációs népbetegség életmódbeli kockázatai (a me-
tabolikus szindrómáról)
November 30. 16.00 órától: Szabó Zoltán dietetikus - Növényi alapú 
étrend-Több mint egy megoldás (a táplálkozás egészségre gyakorolt ha-
tásairól)
December 7. 16.00 órától: Molnár Miklósné lelkigondozó - A mérték-
érték- Táplálkozásról gyakorlatiasan (ételbemutatóval egybekötött gya-
korlati tanácsokról)  
November 30-án, szerdán 10.00 órakor Baba-mama játszóház lesz 
a könyvtár gyermekrészlegében. A három év alatti kicsikkel és anyukájuk-
kal mondókázunk, énekelünk, játszunk és zenét hallgatunk.
December 5-én, hétfőn Mikulásváró foglalkozásra várjuk az óvodás és 
kisiskolás csoportokat, előzetes bejelentkezéssel, az Arany Egyszarvú Pa-
tikába. A jelentkezéseket legkésőbb november 28-ig várjuk a muzped@
kvmkl.hu e-mail címre, vagy a 94/360-240-es telefonszámon.
December hónapban az adventre készülünk, a programmal kapcsolatos 
további információkért kérjük kövessék Facebook oldalunkat és honlap-
jainkat!

Programajánló
November 16.  9.00 KÖSZHÁZ Hurci Klub
November 18.  19.30 KÖSZHÁZ   Táncház
November 22.  10.00 KÖSZHÁZ  Kerekítő
November 25.  18.00 KÖSZHÁZ  Hajnalcsillag – Bognár Szilvia
 koncert és táncház. A belépés díjtalan, regisztrációhoz 

kötött: a feketepatakiedit@gmail.com. A rendezvény CSSP-
TANCHAZ-2021-0180 számú pályázatból valósul meg.

November 26.  14.00 KÖSZHÁZ Családi Bütykölde
November 29.  10.00 KÖSZHÁZ  Kerekítő
December 4.  14.00 KÖSZHÁZ  Családi Bütykölde
December 5.  16.30 Jurisics Vár  Mindenki Mikulása 
December 6.  10.00 KÖSZHÁZ  Kerekítő
December 8.  11.00 temető Megemlékezés Kiss János  

 altábornagyról

Natúrparki programok
NOVEMBER 18. – DECEMBER 23. – Advent a natúrparkban …

ahogy mi szeretjük. 30. Kiállítás és Vásár, helyi kézművesek és ter-
melők termékeiből a virágudvarban. Megnyitó: november 18-án. 
17.30 óra. Helyszín: Bakos Virágudvar, Kőszeg, Táblaház u. 11. Nyit-
va: minden nap 10.00-18.00 óráig További információk: Bakos 
György (30/469-8007)

NOVEMBER 19. – Óház túra ingyenes vezetett túra az Írottkő Natúr-
parkban. Találkozó: Tourinform Iroda (Kőszeg, Fő tér 2.) 9.00 óra; 
Táv: 11 km; Túravezető: Hegyvári Ferenc (30/396-8050)

NOVEMBER 27. – Koncert a Jézus Szíve-templomban 16.00-kor.
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Háztartási kisgépekhez fejlesztve!

Óvd meg gépeidet a vízkőtől
és főzz ízekben gazdagabban!

Házhozszállítás,
vagy Gencsapátiban!
06(30) 018 38 18

xtill.hu

A bor és a bál
Szent Márton napjától már újbort kínálhatnak a gazdák. A Kőszegi 
Borbálon a Kampits Családi Pince Chardonnay 2021 évjárata kapta 
meg az Est bora megtisztelő címet a bálozók döntése alapján. Az ifjú 
borász, Kampits László örömmel vette át a kitüntető címet. Az idei 
átadás azért is érdekes, mert korábban ezt a címet mindig vörösbor 
nyerte el. A borász szerint mindez a tendeciaváltás kezdetére  utalhat.
A borbál megtartása is jelentheti a táncos éjszakák kezdetét. A farsanggal 
egyidőben kezdődik igazán a báli szezon, de akkor vajon lesz-e éjszaka 
is fűtött, bálokra alkalmas nagyterem. Az biztos, néhányat nem fűtenek, 
egy báli terem biztosan lesz a városban, de azt időben le kell foglalni.  
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Korábban a megyei lap tudósított 
arról, hogy „a Jurisics-vár zárva”. 
Az energiatakarékosság jegyében 
valóban át kellett szervezni a kul-
turális élet helyszíneit, de a hír, ami 
fokozottan felkeltette a közvéle-
mény figyelmét: nem igaz!? Pócza 
Zoltán igazgatót kérdeztük.
– Nem igaz, hiszen a Jurisics-vár 
a turisták előtt nyitva van, azzal a 
különbséggel, hogy mivel nem fű-
tünk a belső tereken csak annyit, 
hogy a múzeumban tárolt anyagok 
és az épületszerkezeti elemek ne 
károsodjanak. Kabátban látogat-
ható a vár. Óránként indulnak a 
csoportok, vezetéssel tekinthető 

meg minden. Ez a megoldás tetszik 
a látogatóknak. A város turisztikai 
látogatottsága szempontjából is 
fontos volt megoldást találni, mert 
az érdeklődők továbbra is jönnek. 
– A helyieket hangsúlyozottan ér-
dekli, hogy mi van, mi lesz a kultu-
rális élettel.
– Fontos, hogy a KÖSZHÁZ nyit-
va van. Ide sűrítettük össze a 
foglalkozásainkat, szakköreinket, 
próbalehetőségeinket. Ezáltal a 
hétköznapok teljes mértékben ki-
használtak. Más szervezetek, mint 
a Katolikus Nyugdíjas Klub, fog-
lalkozásait is fogadjuk. A hétvé-
gékre kerültek az olyan alkalmak, 
mint a nyugdíjas klubok találkozói. 
Mondhatjuk tehát: nagy az élet a 
KŐSZHÁZban! 

A vár – nyitva Adománygyűjtés a Tescoban
A Kőszegi Plébánia Karitász a ha-
gyományok szerint idén is gyűjt 
adományokat a helyi rászorultak 
számára, a Karácsonyhoz köthető 
ajándékozáshoz. Az adományok 
gyűjtése a Magyar Élelmiszerbank 
engedélyével történik. Ehhez a le-
hetőséget magadta a TESCO Glo-
bal Áruház. Aki az alábbi napokon 
megy vásárolni a Kőszegen lévő 
TESCO-ba, gondoljon arra, hogy 
a nehezebb körülmények között 
élőknek segítségre van szüksége. 

A karitász munkatársai kérik, vásá-
roljon több tartós élelmiszert vagy 
a mennyiségi korlátozással rendel-
kező tételből adjon át valamennyit 
az áruház bejáratánál várakozó 
karitászosoknak. Biztosra veheti, 
hogy az adománya olyan családhoz 
kerül, ahol nagy szükség van rá. 
Gyűjtés helye: Kőszeg, TESCO
November hónapban: 
18-án (péntek) 15.00 – 20.00
19-én (szombat) 8.00 – 20.00 
20-án (vasárnap) 8.00 – 18.00

A színházi siker titka(i)
Október 23-án Megyei Értékdíjjal 
jutalmazták a Kőszegi Várszínház 
elmúlt negyven esztendejének 
munkáját. Az elismerést – Básthy 
Béla jelenlétében – Pócza Zoltán, 
Gelencsér Ildikó és Bakos Zoltán 
vette át. Az elmúlt negyven évből 
közel 30 éve együtt szervezik a 
nyári évadokat. 
A kőszínházak keményen dolgoz-
nak a fennmaradásért. A szabad-
téri színházaknak sem könnyű, de 
rugalmasabban tudtak igazodni az 
elmúlt időszak változásaihoz. Az in-
tézményvezető-igazgatót kérdeztük: 
– 2022-ben rekordot állítottunk 
fel. A legtöbb bemutatónk volt, 
fesztivált rendeztünk, könyvet ad-
tunk ki, riportfilmet készítettünk, 
három előadásunk jelenleg is fut a 
különböző színházakban. 
– Mi a „titok”?
– A járvány bármilyen nehézsé-
geket is okozott, „jót tett”, mert 
a szakmai munkát el lehetett vé-
gezni abban az időszakban, ami-
kor – egyébként – az intézmények 
zárva voltak. Ráadásul nekünk a 
TAO-törvény (jegybevétel alapú 
támogatási rendszer) eltörlése nem 
okozott hátrányt. A mi esetünkben 
erősebb a művészi program, hiszen 
nem tudjuk felvenni a versenyt – 
például – egy több ezer fős Margit-
szigeti előadással. Mi a művészeti 
eredményeink révén tudtunk előre-
lépni, és azáltal, hogy az emberek 
vágytak az élményekre. Ez fon-

tos, hiszen a várszínházzal együtt 
Kőszeget is „áruljuk”. Beértek az 
elmúlt 20 év törekvései. Mi is vágy-
tunk arra, hogy letegyünk valami 
olyat az asztalra, amire lehet, hogy 
többé soha nem lesz lehetőségünk. 
Nagyon fontos, hogy a céljainkhoz 
megkaptuk az állami támogatást és 
a bíztatást. Szerencsés pillanatunk 
volt, mert választás volt 2022-ben, 
és emiatt az ősz folyamán már el-
dőlt a támogatási pénzek sorsa. Volt 
időnk felkészülni. 
A jövő évre megvonásokra számí-
tunk. November végén fogadja el 
az Országgyűlés a költségvetést, 
biztos, hogy a kultúra is – mint 
minden ágazat – sérülni fog. Össze-
foglalva: Azonkívül, hogy nagyon 
sok munka volt benne, a jubileumi 
évadunk egy szerencsés csillagzat 
alatt született, olyan időszakban, 
amikor megvolt az a pillanat, amit 
meg tudtunk ragadni, és remélhet-
jük, hogy ez továbblendít majd ben-
nünket – nyilatkozta Pócza Zoltán.

Tóthárpád F.

Karitász vásár 
December 3-án (szombat) 9.00 – 12.00 óra között adománygyűj-
tő vásárt, kiárusítást tart a Boldog Brenner János Közösségi Házban 
a Kőszegi Plébánia Karitász. Sok szertetettel várják az érdeklődőket 
többféle, praktikus termékkel. Olyanokkal, amit a jó szándékú embe-
rek ingyenesen átadtak. Hétköznap a reggeli órákban (8.00 óra) ott 
dolgoznak a karitászosok. Köszönettel várják a gyermekeknek szánt 
hasznos játékok önkéntes felajánlását a vásár számára. 

Hittel és ecsettel
 „Egy jó képnek egy jó cselekedettel 
kell egyenértékűnek lennie” – idéz-
te Vincent Van Gogh szavait Palcsó 
Julianna a Csók István Művészkör 
legújabb kiállításmegnyitóján. 
Domsa Károly festményeinek össze-
állítását láthatta a közönség novem-
ber 5-én az Írottkő Hotel aulájában. 
Sokan eljöttek. Ott voltak a rokonok, 
a kollégák, a művészkör tagjai és 
számos, „idegen” érdeklődő is. 
A festő nem ismeretlen a kőszegiek 
előtt. Több közös kiállításon láthat-
tuk már olajképeit, de most először 
jelentkezett önálló válogatással. 
A művészkör vezetője mutatta be 
az alkotót. Volt munkatársként, a 
személyiségéről, a hitéről, alázatos 
életfelfogásáról beszélt. 
Az alkalmat Kocsisné Pethő Judit 

éneke és hegedűjátéka tette színe-
sebbé. Második előadott hegedű-
játéka a fényről szólt. Ehhez kap-
csolódva kezdte méltatását Básthy 
Béla polgármester is. Domsa Ká-
roly képeinek az ősszel …, a szere-
tettel való kapcsolatát elemezte, ki-
emelte a festő akadémikus tudását. 
Méltatásába beleszőtte az alkotó 
munkahelye, a Dr. Nagy László 
EGYMI, és a város kapcsolatát.
Domsa Károly májusban töltötte 
be az ötvenedik életévét, novem-
ber 4-én ünnepelte a névnapját, 
és másnap nyílt a kiállítása, ami a 
művészkör ajándéka. 
A tizenkilenc festmény legtöbbjére 
jellemző az örvénylő formák és színek 
hangsúlyozása. Igaz ez akkor is, ami-
kor egy virágoskert vagy a táncmoz-
dulat jelenik meg a képen. Többnyire 
erőteljes színek vezetik a tekintetet. 
Az alkotás folyamatáról kérdeztük:
– Érzéki, pillanatnyi benyomás, 
az élmények, a fények játéka és 
a színjelenségek határozzák meg 
festészetemet. Az impresszionisták 
képei mindig nagy hatással, külön-
leges impulzusokkal befolyásolták 
a festészetemet – mondta.

TáF.
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100 éves Határtörténet(ek)
Vándorkiállítás és dialógus rendezvény 

November 17. (csütörtök) 17.00 - 19.00, Könyvtár
A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szeretettel vár Mindenkit
a border(hi)stories ATHU126 projekt kőszegi rendezvényére.

Kőszegi Úszóbusz 
Az Összefogás Kőszegért Egyesület úszóbuszt indít heti két alkalommal 
Szombathelyre, Sopronba. Szerdán 8-kor, szombaton 8.30-kor indul já-
rat a Liszt F. utcai megállóból. További info és jelentkezés: 06706052114.
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Boksz: Brandenburgtól Budapestig

Buza Rafael Frankfurtban lépett szorítóba. Szeptember 26-tól október 
2-dikáig képviselte Magyarországot és klubját a Fitt-Boksz-ot a Bran-
denburgi Nemzetközi Tornán. Svéd és bahreini ökölvívót győzött le a 
döntőbe jutásért. Ott nem tudta megismételni az előző napokban mutatott 
laza, könnyed öklözést. Izgalmas, szoros mérkőzésen alul maradt. Ezüst-
érem mel térhetett haza.
Itthon Budapesten, a Kóczián Kupán (október 1-2.) heten mérkőztek 
a Fitt-Boxból. Németh Dóra, Gombai Dominik és Pesti József győztesen 
hagyta el a ringet, Kiss Áron vereséget szenvedett. Gombai Alex, Vasvári 
Richárd, Farkas Zekó bemutató mérkőzéseket vívtak.

Atlétika: Utánpótlás válogatottak
Szeptember 24-én a Csehországi Znojmoban mérte össze erejét Csehor-
szág, Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia U16 (serdülő) 
atlétikai válogatottja. A 15 éves korhatárú magyar csapatban két 14 éves 

kőszegi kislány is 
helyet kapott. Pá-
pai Nerina a Jurisich 
Miklós Gimnázium 
tanulója 600 m-en, 
míg klubtársa Hor-
váth Anna az Árpád-
házi Szent Margit 
Gimnázium tanu-
lója 1500 m-es 
akadá ly fu tásban 
képviselték hazán-
kat. A házigazda 
Csehország mögött 

Magyarország végzett a második helyen megelőzve Horvátországot, Szlo-
véniát és Szlovákiát. Lengyák György edző büszke rá, hogy mostani fiatal 
tanítványai közül ketten is egykori komoly hazai és nemzetközi sikereket 
elérő versenyzői, több mint 60 korosztályos és felnőtt válogatott nyomdo-
kaiba léptek. 
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Labdarúgás: 
Helyi rangadó, kőszegfalvi siker
Egy fájó pont van a Lóránt FC utóbbi mérkőzéseinek eredményeiben. A 
hárompontokat szorgalmasan gyűjtögető KLFC, éppen a helyi rangadón a 
Kőszegfalva ellen botlott. A hónapzáró mérkőzést hazai pályán bukták el. 
A kőszegfalviaknál ez a siker ékelődött szépségtapaszként egy vereségso-
rozatba. A Lóránt két hazai siker - a jákiak elleni 1:0 és a cákiak elleni 2:0 
- után futott bele a késbe, m ivel a 11. fordulót elhalasztották, újra hazai 
pályán. Az első novemberi derbin, Balogunyomból gólgazdag mérkőzé-
sen sikerült elhozni mindhárom pontot. A csapat az első kör hajrájában a 
harmadik helyen áll, lemaradása a listavezetőtől mindössze egy pont, de 
a Nárai elleni elhalasztott mérkőzés eredménye sokat fog nyomni a latba 
a szezon értékelésénél.

Eredmény: 9. forduló: Kőszegi Lóránt FC-Jáki SZSE 1:0 (1:0) gól: 
Kolarich Vilmos, 10. forduló: Kőszegi LFC-Cák SKSE 2:0 (2:0) gólok: 
Őri, Lintner, 11. forduló: Nárai SK-Kőszegi LFC november 13-ra ha-
lasztva, 12. forduló: Kőszegi LFC-Kőszegfalvi SE 1:2 (0:1) gólok Ko-
vács András illetve Juhász, Nagy, 13. forduló: Balogunyom SE-Kőszegi 
LF 2:3 (0:2) gólok: Korényi (2), Fáth. 

A Lóránt FC-vel ellentétes a kőszegfalviak sorozata. Négy meccsükből 
csak a kőszegi összecsapáson sikerült győzniük, a többin pont nélkül ma-
radtak. Kőszegszerdahely és Nárai ellen sem sikerült igazán szorossá tenni 
a mérkőzést. A hazai pályán elszenvedett két illetve három gól különbségű 
vereség is fáj, de a Toronyban kapott hét gól, ahogy mondani szokták, 
gombócból is sok. 

Eredmény: 9. forduló: Kőszegfalvi SE-Kőszegszerdahelyi SE 1:3 (0:1) 
gól: Pongrácz Zsolt, 10. forduló: Torony KSK-Kőszegfalvi SE 7:2 (3:1), 
11. forduló: Kőszegfalvi SE-Jáki SZSE november 12-re halasztva, 12. 
forduló: Kőszegi LFC-Kőszegfalvi SE 1:2 (0:1) gólok Kovács András 
illetve Juhász, Nagy, 13. forduló: Kőszegfalvi SE-Nárai SK 1:4 (0:1) 
gól Pongrácz Zsolt.

Karatésok világbajnokságon

A Budoka SE karatékái Csehországban, a 29.SKDUN Világbajnokságon 
léptek tatamira. A világversenyen, Karlovy Varyban tizen képviselték az 
egyesületet. 34 ország, közel 1100 versenyzője között 2 arany, 1 ezüst 
és 5 bronzérmet gyűjtöttek. A 34 kg-os súlycsoportban Haág Marcell 
kumitében (küzdelem), Baráth Marcell katában (formagyakorlat) világ-
bajnoki címet szerzett.

Eredmények kata 10-11 évesek 1. Baráth Kornél, 3. Haág Marcell, 
10-12 évesek 7. Pál Alexandra Anna, 18-20 évesek (fekete övesek) 
5. Böndicz Loretta, 40+ évesek 3. Steff Sarolta, ku mite 10-11 évesek 
34 kg 1. Haág Marcell, 2. Baráth Kornél, 16-17 évesek 48 kg 3. Tujfel 
Ádám, 18-20 évesek 48 kg 3. Magdics Pálma, +20 évesek 84 kg 3. 
Bruckner Olivér.

Karatésok világbajnokságon
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Diáksport
Ügyességi csapatbajnokság
Október 1-jén, Kecskeméten rendezték az atlétika Ügyességi és Váltófutó 
Csapatbajnokság országos döntőjét. A Jurisich gimnázium három meg-
hívott csapata közül, nehézségek árán, de legalább a legmagasabban 
rangsorolt, leány 4x800 méteres váltó részvételét sikerült biztosítani. 
Dolgozói áldozatvállalás és támogatói segítség is kellett, hogy a lányok 
elutazhassanak Kecskemétre. A váltó nagy reményekkel készült a döntőre, 
egy váratlan esemény azonban csökkentette esélyeiket. A csapat egyik 
erőssége, két nappal a verseny előtt iskolát változtatott, így pótolni kellett. 
A megváltozott összetételű csapat is ragyogóan szerepelt. Csupán néhány 
másodperccel elmaradva a megyei versenyen futott időtől, az előkelő he-
tedik helyen végeztek. 

Eredmény 4x800 m leány váltó 7. hely 10:29,88 perc (A csapat tag-
jai: Hajas Martina, Kovács Fanni Márta, Pápai Nerina, Iker Natália,).

Asztalitensz Diákolimpia
A Bersek iskola volt a házigazdája a körzeti Asztalitenisz Diákolimpiá-
nak. Október 17-én 26 diák állt asztalhoz a Bersek és a Balog iskolából, 
két nemben és két korcsoportban (alsó és felső tagozat). Három verseny-
számban csapatversenyben is hírdettek eredményt, igaz az alsó tagozatos 
fiúknál a Bersek iskola ellenfél nélkül lett győztes. Egyéniben a Bersek 
iskola három, a Balog egy számban örülhetett bajnoki címnek. Csapatban 
2:1 a győzelmek aránya a Bersek javára.

Eredmények: Alsó tagozat (I-II. korcsoport) lány 1. Kovács Patrícia/
BE, 2. Ódor Hajnalka/BA, 3. Rádi Borostyán/BA, fiú 1. Katona Gergő/
BE, 2. Rába Levente/BE, 3. Alasz Bence/BE és Schatzl Bálint/BA, Felső 
tagozat (III-IV. korcsoport) lány 1. Boczán Lili/BA, 2. Nagy Maja/BA, 
3. Frank Bianka/BA, fiú
1. Alasz Marcell/BE, 2. Horváth András Rómeó/BE, 3. Bakai Noel 
Derel/BE.

Az asztalitenisz megyei döntőit október 26-27-én a vasszécsenyi 
Ambrózy-Migazzi István Általános Isko-
lában tartották. Az általános iskolások 
versenyszámaiban a körzeti mezőnyéből a 
bersekesek indultak. Egyéniben nem sike-
rült dobogós helyezést elérniük. Csapatban 
a Bersek iskola alsós fiú együttese második 
helyen végzett. A középiskolásoknál, az iga-
zoltak mezőnyében Orovecz Diána (Jurisich) 
a dobogó legfelső fokára állhatott. A „B” 

kategóriában induló Kiss Dávid Boldizsárt a későbbi győztes búcsúztatta.

Birkózás: Verseny és sikersorozat
Csongrádon a Diák I. korcsoport Országos Bajnokságán Pusztai Bian-

ka, edző édesapja irányításával harmadik 
helyen végzett. A bronzérmet tusgyőze-
lemmel harcolta ki. 
Zalaegerszegen (október 16.) Diák I. 
és Diák II. korcsoportban rendeztek kva-
lifikációs versenyt. Az országos döntőbe 
jutásért 14 egyesület több mint 200 
versenyzője lépett szőnyegre. A verseny 
keretében Gyermek gálát is rendeztek. 

Karner Péter, Pusztai Tamás és Szilveszter vezetésével 19 kőszegi indult. 
Kilencen már biztos résztvevői a novemberi országos döntőnek. A verseny-
zők jó szerepléséhez nagymértékben hozzájárult a Jimmy Gym segítsége a 
fiatalok erőfejlesztésében.

Eredmények: Gyermek gála: 1. hely Rémai Zétény (53 kg), 2. hely 
Oláh Mirkó (27 kg), Csiszár Gergő (28 kg ), Polgár Ádin (29 kg), 3. hely 
Csiszár Krisztofer (27 kg), Nagy Róbert (28 kg). Diák II. (2011-2012) 
1. hely Rémai Csongor (63 kg), Tornai Ábel (42 kg), 2. hely Pusztai 
Szilveszter (38 kg), 3. hely Pusztai Dániel (32 kg), Kóczán Kolos (35 
kg), Németh Áron (46 kg), 5. hely Vlasich Balázs (50 kg), Jakab Jácint 
(+68 kg), helyezetlen Róth Ármin (29 kg). Diák I. (2009-2010) 2. 
hely Tóth Ábel (54 kg), 3. hely Pusztai Dominik (42 kg), 4. hely Frank 
Mátyás (38 kg), 5. hely Hódosi Zalán (45k g ).

A Serdülő Magyar Bajnokságon hatan képviselték a kőszegi színeket. 
A bronzmérkőzésig hárman jutottak el. Pusztai Bianka és Tornai Ábel ki is 
harcolta, hogy felálhasson a dobogóra. Pusztai Dominiket kisebb sérülés is 
hátráltatta, így ötödik helyen zárt.

Eredmények: Pusztai Bianka (Diák I. korú, korengedménnyel ver-
senyzett) és Tornai Ábel (41 kg) 3. helyezett, Pusztai Dominik (44 kg) 
ötödik, Málovits Noel (85 kg) kilencedik helyezett. Hódosi Zalán és 
Hódosi Noel ezúttal helyezetlenül zárt.

November első hétvé-
géjén két korcsoportban 
is diákolimpiai döntőt 
rendeztek. A Diák II. 
korcsoport versenyzői 
Zalaegerszegen (no-
vember 4.) mérték 
össze erejüket. A hat 
kőszegi indulóból öten 
eljutottak a bronzmér-
kőzésig. Pusztai Dániel 

és Kóczián Kolos ki is harcolta, hogy 
felálhasson a dobogóra. A Diák I. 
korcsoport mezőnye Budapesten, az 
ESMTK Sportcsarnokában rande-
vúzott. Tóth Ábel jutott legtovább. A 
legjobb nyolc közé jutásért vereséget 
szenvedett ugyan, de a vigaszágon 
veretlenül menetelt, s kiharcolta a 
bronzérmet.

Eredmények Diák II. 32 kg 3. Pusztai Dániel, 35 kg 10. Kóczán Kolos, 
38 kg 5. Pusztai Szilveszter, 46 kg 3. Németh Áron, 64 kg 5. Rémai 
C songor, +64 kg 5. Jakab Jácint. Diák I. 42 kg 5. Pusztai Dominik, 13. 
Tornai Ábel, 46 kg 12. Hódosi Zalán, 54 kg 3. Tóth Ábel.
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