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DUMOVITS ATYA
„A civil ember a családjával él, ha ettől 
elszakad, a hiányérzete erős lesz. Az idős 
papokra saját közössége jobban figyel. Ne-
kem mindennél jobban hiányozna a plébá-
niától való elszakadás. Horvátzsidányban 44 
éve élek” – ezeket a szavakat fogalmazta meg 
Dumovits István atya november 28-án az esti 
szentmiséje előtt. Aznap hajnali hatkor, pirkadat 
előtt megtartotta advent első roráté miséjét. 

A horvát nemzetiségi falvak plébánosa 82 
éves, 1974. június 18-án a győri püspök, 
Kacziba József szentelte pappá. Az atyát a 
Kőszeg környékén élők jól ismerik, ami ennél 
is többet jelent, tisztelik. Papként töltött egy 
állomáshelyen, Horvátzsidányban 44 évet, és 
mindez történelmi ritkaság. „Az atya nagy 
érték nekünk” – mondta egy asszony az esti, 
kétnyelvű szentmise után a horvátzsidányi 
templomban. A plébános úr a találkozásunk 
estéjén így fogalmazott: „Egyedüli ember-

ként élek cölibátusban. Úgy állok az em-
berek elé, úgy kell dolgoznom az emberi 
közösségben, hogy az ne színjáték legyen.  
Azt látom, az idős civil embernek egyedül 
maradni nehéz, nagy a vágya arra, hogy 
valaki ajtót nyisson. Egy pap idős korában 
is a szolgálatával odatapad az emberek, 
a hívők közösségéhez a Jóisten megtartó, 
hívó szavára. Ezzel válunk együtt gondol-
kodó közösséggé”.
Ez így volt a májusban történt balesete után is. 
Az atya elesett a lépcsőn, amelyre így emléke-
zett vissza: „Súlyos sérülések értek, a Jóisten 
velem volt. Az orvos azt mondta, ’imádkozó 
ember nem veszhet el’. Éreztem az emberek 
értem mondott imáját. Most már autózok, 
de a mozgásomban vannak korlátjaim, a 
papi szolgálataimat elvégzem”.
Adventi üzenetét így fogalmazta meg: „Az 
ünnep összeszedi, összerázza a családot, 
már a várakozással, az előkészülettel. Ha 
érkezik a vendég, a család készen áll a fo-
gadására, rendet teremtenek a környeze-
tükben. Az Úrnak a várása ugyanígy törté-
nik. Készülünk a fogadására a lelkünkben. 
Horvátzsidányban a ÷Szállást keres a szent 
család” képet minden nap mások fogadják 
be, aznap este biztosan más lesz a kis kö-
zösség hangulata. Adjon nekik a Jóisten 
békét, erős hitet, nyugalmat”.
Mielőtt az atya felvette az esti szentmisére a 
miseruhát, a plébánia épületében a tisztele-
tére elkészült, szakrális tárgyi emlékekből álló 
kiállítás mellett így fogalmazott. „Nem lehet 
leülni, bezárkózni, ki kell nyílni az embe-
reknek. Találják meg az olyan közösséget, 
életformát, amelyben alkotnak, és tudja-
nak annak örülni. Nem lehet begubódzni, 
a mindenáron megtalált keserűséggel élni. 
… Köszönöm a Jóistennek, aki szolgálatába 
hívott, népem körébe vezetett, kegyelmével 
támogatta a földi hivatásomat”.
Dumovits István plébános hét kitüntetést 
vehetett át az 53 év papi szolgálata alatt a 
közösségért végzett munkájáért. Legutóbb, 
november 5-én az Országos Horvát Önkor-
mányzattól az ősök kultúrájának, a hitük 
megőrzéséért kapott emlékérmet.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

„BÉKÉT, ERŐS HITET, NYUGALMAT!”
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Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: január 4.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: december 14., január 11.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: december 21., január 18.

DR. NAGY EDINA aljegyző: január 25.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 

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

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.

Megjelenés 
Kedves Olvasók! A következő 
lapszám 2023. január 16-án 
jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

EGÉSZSÉGBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓNKNAK!

Köszönjük a megtisztelő bizalmat.
A következő évben is mindkét üzletünkben 

szeretettel várjuk Önöket 
széles áruválasztékkal és

hihetetlen akciókkal!

Tánczos Bélát (91 éves), Varga 
Jánosné Vlasits Annát (93 éves), 
Kiss Lajosné Gestettner Annát (90 
éves), Bechtold Istvánné Tánczos 
Máriát (90 éves) és Németh Ist-
vánné Koltay Magdolnát (92 éves). 



 XXXV.ÉVFOLYAM, 12 . SZÁM   2022 . DECEMBER  12 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

3

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A

ÁLDOTT KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET 

ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNOK!

Ágh Péter
országgyűlési képviselő

facebook.com/aghpetervasmegye Az Ország Karácsonyfája a Parlament előtt - 2022.

Békesség Földön az embernek!
Hajnal van. Az autó a ház előtt 
frissítően hideg, kellemesebb lett 
volna az ágy melegében maradni. 
Szerencsére a szélvédő nem fagyott 
le, nem kell a jeget kaparni, enyhe 
a december. A Fő téren a parkolási 
helyzet tűrhető, ha időben indulok, 
még a templom mellett is találok 
helyet, ha ott nem, akkor a Soproni 
előtt, vagy a Flórián szobor mel-
lett. A templomból most nem sok 
látszik, takarja az állványzat, amely 
a bejáratot is leszűkíti. Vilmos atya 
jut eszembe, és a beszámolók az 
év végi hálaadásokon. A templom 
a huszonnegyedik órában volt, a 
helyzet kilátástalan, segítség nem 

látszott. Most pedig haj-
nal van. A huszonnegye-
dik órát ismét követte a 
hajnal. Belépek a temp-
lomba, nem késtem el. 
A sötétben keresek egy 
helyet. Ma is sokan va-
gyunk, nyugtázom. Egy 
utolsó, borzongós ásítás 
(vagy inkább sóhaj?) a 
sötétben, és már hal-
lom, magam is éneke-
lem: Rorate, ceaeli de 
super… harmatozzatok 
egek onnan felülről, és 
a felhők essék az igazat! 
Sötétség és hideg, erőtlenség, még-
is elindulás, hálaadás, kérés, és a 
virradat fényei. A hajnal rituáléja. 
Az induló nap ritmusa nem csak 
a templomba, roráte misére járó 
ember számára ismerős. Ezt látják, 
ezt élik mind a korán munkába 
indulók, akik bizony Kőszegen is 
sokan vannak. Munkába indultunk 
napról-napra 2022-ben, a végéhez 
közeledő esztendőben is. Lelkesen, 
mert szép feladatok és végre lehe-
tőségek álltak előttünk, de aggo-
dalommal is, mert láttuk a jövőnk 
felett gyülekező fellegeket.
A munkát, melyet ez az év felada-
tunkul adott, elvégeztük. Végéhez 
ért kétéves útfelújítási progra-
munk, melynek főösszege a kő-

szegi autósok éves súlyadójának 
mintegy harmincszorosa! Szabó-
hegy, Panoráma út, Hegyalja utca, 
Felső körút, Gyöngyös utca, Kiss 
János utca, Dózsa György utca, 
Hunyadi utca, Várkör csak néhány 
a programban felújított, korábban 
már-már járhatatlan utak és útsza-
kaszok neve közül. Az útépítésekkel 
párhuzamosan 300 millió forintot 
költöttünk csapadékvíz elvezetésre 
a Királyvölgyben, a Csőszház utcá-
ban, a Hadik utcában, a Puskapor 
utcában és a Hidegvölgyben. Elké-
szült a város új köztemetője, mely 
tavasszal kezdi meg működését. 
Megújult a vasúti vágány Szom-
bathelyig, intermodális peron épült 
a vasútállomáson. Végéhez közelít 

a Gyöngyös mederkotrása, és nem 
éktelenkedik már szeméthegyként 
a hulladéklerakónk. A belváros hét 
műemlékének, köztük a zsinagógá-
nak, a Chernel-Festetics háznak, a 
Bencés Rendháznak és a Sgraffitos 
háznak a felújításával építészeti 
nagydíjat nyert a Felsőbbfokú Ta-
nulmányok Intézete.
Épül a Domonkos nővérek iskolá-
jának új szárnya és aulája, katoli-
kus templomainkat, a Meskó utcai 
Szegényházat és a Missziósházat 
állványzat takarja, a MÁV gyer-
mekotthon helyén egyetemi cam-
pus épül, zajlik a munka. Kinőtt a 
földből új mentőállomásunk, jövőre 
pedig megkezdjük két önkormány-
zati általános iskolánk tornacsarno-
kainak megújítását.
Ahogy ezeket a sorokat írom, egy 
vaskos barna könyvet pillantok 
meg az asztalomon: Szőlőjövés. 
A kőszegi borászok krónikája. Ha 
valaki, akkor ők tudják: Emberé a 
munka, Istené az áldás! Télen az 
alvó rügyekben pihen az új év haj-
tása. Köszönöm mindenkinek ezt a 
kemény munkával telt évet, köszö-
nöm a megerősített bizalmat, hogy 
együtt maradhattunk, együtt foly-
tathatjuk jövőre is! Sohasem volt 
könnyű, de sohasem lesz hiába! 
Legyen áldott Karácsonyunk a vá-
rosban és családjainkban! Adjon 
erőt 2023-ra!   

Básthy Béla
polgármester

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselőt a Kormány munkájához 
kapcsolódva december 1-től ál-
lamtitkári feladattal bízták meg. 
Ezt követően december 2-án 
16.25 órakor érkezett meg elő-
ször Kőszegre, a Balog iskolába. 
Érkezett az első kérdés:
– Örülünk, gratulálunk, meny-
nyiben lesz más a tegnaphoz?
 A képviselő válasza:
– Semmi nem változott. Az 
ilyen funkciók jönnek és men-
nek. Itt vagyunk most a válasz-
tókörzetben, itt minden megy 
ugyanúgy tovább. 
Lázár János építési és közleke-
dési miniszter az államtitkári 
feladatokat így határozta meg: 
„Az Ő dolga lesz, hogy a tárca 
társadalmi koordinációját el-
végezze, azaz a tárcánál zaj-
ló fejlesztések, beruházások 
a közösség és a társadalom 
számára érthetőek, elfogad-
hatóak, kitárgyaltak és meg-
beszéltek legyenek”.
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Ez a mozdulata kitörölhetetlenül megmaradt bennem
A háború lelkileg és anyagilag is borzalmas tragédia

November 23-án dr. 
Székely János püspök 
atya találkozott a hívek-
kel a Jézus Szíve-temp-
lomban egy kötetlen 
beszélgetés formájában. 
Advent kezdete előtt 
néhány nappal, másfél 
óra alatt sok kérdés, 
vélemény hangzott el. A 
megyéspüspök hétéves 
korában mondta ki elő-
ször: „pap leszek”. Egy 
asszony a találkozón 
így fogalmazott: „Egyik 
kezemet könyéktől ösz-
szeteszem a püspök 
atyáért, a másikat a 
plébános úrért”. A sza-
vak tartalmát erősítette 
a hangos taps.
Dr. Székely János megyéspüspök 
atya a kérdésekre adott válaszait 
néma csendben hallgatták a hívek. 
Ezekből idézünk fel néhányat.

Az életben nem igazán az a fon-
tos…
– Egy távoli rokonunk gyermekbé-
nulásban szenvedett, egyetlen ujját 
sem tudta megmozdítani. Szüleim 
látogatták, de minket, gyermekeket 
nem vittek el magukkal. Egyszer 
édesapám kézen fogott, és mond-
ta, menjünk együtt. Borzalmas 
volt a kórházban látni a sok súlyos 
beteget, az első látogatás utáni na-
pokban alig tudtam megszólalni. A 
látogatás megérintett engem, és 
ettől kezdve együtt mentünk édes-
apámmal a kórházba. A rokonunk 
különleges ember volt, gyűjtötte 
a vicceket, nagyokat kacagott, jól 
sakkozott. Jó volt vele beszélget-
ni, vele együtt lenni, talán ettől is 
felbátorodva egyedül is elmentem 
hozzá. Mindennek vége szakadt, 
elvitte őt a betegsége. Az idő telt, 
én meg újra mentem a kórházba 
a többi beteg emberhez, akik to-
lószékben ültek, és beszélgetéssel, 
sétálva töltöttük el az időt. Ami-
kor eljöttem, a szívem majdnem 
kiugrott az örömtől, azt éreztem, 
tehettem egy kicsi jót másokkal. 
Lassanként gyermekként rájöttem: 
az életben nem igazán az a fontos, 

hogy okos legyek, hanem hogy tud-
jak szeretni és adjak, ha csak egy 
keveset is, a másik embernek. Na-
gyon hálás vagyok édesapámnak, 
hogy ezt a szép életutat elindította 
bennem, a testvéreimben, értékes 
kincseket vetett el a lelkünkben.

A család egysége, békéje
– Édesanyám mélyen vallásos asz-
szony volt fiatal korától kezdve. A 
hitét nem a szüleitől vitte tovább. 
A szülei ritkán jártak templomba, 
de az ő szívében megszületett a 
hite gimnazista korában. Diákként 
minden nap elment misére, később 
is, amikor édesanyaként rengeteget 
dolgozott. Nagybátyámmal együtt 
laktunk egy lakásban, hatan vol-
tunk gyermekek, a reggeli munka 
után édesanyám elindult misére. 
Akkor még nem értettem sok min-
dent, de azt láttam: a mise máso-
dik felében letérdelve imádkozott. 
Ministránsként a szemem sarkából 
mindig őt néztem, figyeltem, láttam 
benne a gyermekként alig felfog-
ható különlegességet. Rádöbben-
tem, hogy a család egysége, békéje 
az ő nagyon erős szeretetén, hitén 
alapszik. Azt is láttam, amikor es-
tefelé, édesapám hazajött, a kulcs 
megcsörrent a zárban, édesanyám 
elindult feléje, átölelte édesapá-
mat. Minden esténk így indult, 
gyönyörű volt látni. Hálás vagyok 

azért, amit kaptam, azt 
a hatalmas kincset, amit 
testvéreimmel vihetünk 
magunkkal.

Lekuporodott elém
– Valamikor ötéves korom-
ban kezdtem el ministrál-
ni. A templom hangulata 
elvarázsolt, ott átéltem 
kisgyermekként a békét, 
a csendet, a nyugalmat. 
Az első plébánosomról 
egyetlen emlékem maradt. 
Kibomlott a cipőfűzőm, 
amit nem vettem észre. 
A nagyon idős plébános 
nehezen tudott mozogni, 
egyszer csak azt láttam, 
lekuporodott elém, és 
elkezdte a cipőfűzőmet 

bekötni. Döbbenetes volt. Egyet-
len szavára sem emlékszem, de 
ez a mozdulata kitörölhetetlenül 
megmaradt bennem. Nemcsak 
egy mozdulat volt az, sokkal több 
annál, átadott nekem akkor valami 
fontosat, és azt őrzöm a lelkemben.

Semmi mást nem akar
– Betlehem városa mellett volt a 
kolostor, illetve az egyetem. Sokat 
voltunk Betlehemben, a születés 
helyén. Amíg megérkezett értünk 
az autóbusz, abban a barlangban 
imádkoztunk, ahol Krisztus szüle-
tett. Ez a hely mélyen beleivódott a 
lelkünkbe. Lassanként a szemeim-
mel láttam, ahogy Jézus ott fekszik 
a szalmán. Azt éltem át egyre job-
ban, hogy az Úristen azért jött ilyen 
módon, végtelenül egyszerűen 
közénk, hogy merjük végre elhinni, 
semmi mást nem akar tőlünk, mint 
át akar minket ölelni, önmagát 
akarja nekünk adni. Sokszor azt 
gondoljuk, hogy az Úristen nagyon 
messze van, és a gondolatai felfog-
hatatlanok. Bizonyos értelemben 
az Úristen egyszerű, hasonlít egy 
gyenge, mosolygós kicsi gyermek-
re, és nem egy túlterhelt emberre, 
aki intézi a világ ügyeit. Semmi 
mást nem akar, mint önmagát a 
kezünkbe adni. Talán azért érkezett 
így, hogy merjük őt átölelni, szí-
vünkbe fogadni.

Amit látok, hallok Kőszegről az 
mind gyönyörű
– Had mondjam, itt és most az 
első szavakkal, amit látok, hal-
lok Kőszegről: az mind gyönyörű.  
(Taps) Öröm hallani, hogy gyakran 
megtelik a templom.  Hálás vagyok 
ezért! Egyik fontos dolog, amit a 
vizitáció szeretne üzenni: tanuljunk 
az első évszázadok keresztényeitől, 
akik 300 év alatt a római birodal-
mat hitükkel átformálták. A papok 
nyilvánosan nem prédikálhattak, a 
hitet ilyen módon tovább adni nem 
lehetett. Mégis a kereszténység 
futótűzként terjedt, embertől em-
berig. Ezt kellene újra megtanul-
nunk. Az európai kereszténység ezt 
a bátor, derűs, sugárzó, másoknak 
is örömmel továbbadott hitet, hi-
teles keresztény életet szinte tel-
jesen elfelejtette. A nyugati világ 
elutasítja Istent. Úgy gondolják, 
hogy szabadságuk korlátja az Isten. 
Elfelejtik azt, hogy igazi szabadság 
nem önkényt jelent. Nem akkor 
szabad az ember, ha össze-vissza 
dönt, hanem akkor, ha ráérez az 
igazi kincsekre, azokat felismeri, 
semmi nem köti gúzsba, tud sze-
retni. A nyugati ember ma azt gon-
dolja, hogy a szabadság korlátlan 
önkényt jelent. Ebben a vallás neki 
egy akadály. Nehéz korszakban 
élünk, más helyzetben vagyunk, 
mint Afrikában, ahol döbbenetes 
eleven a kereszténység.
– Nagy kincsünk a papjaink, Ké-
rem, imádkozzanak értük!
 
Béke és a háború
– Az Úristen akarata a béke. A 
háború lelkileg és anyagilag is 
borzalmas tragédia. Ennek megál-
lítása minden jóérzésű ember cél-
ja. Sajnos a földnek dúsgazdagjai, 
a nagyhatalmak nem feltétlen így 
gondolkodnak. Vannak, akiknek ez 
a háború óriási hasznot hoz. Uk-
rajna földjeit már nagymértékben 
megszerezték külföldiek. Gonosz, 
önző emberi érdekek állnak a hát-
térben, amelyek nagyon nehézzé 
teszik, hogy a háborúnak vége le-
gyen, hogy béke legyen az emberek 
között.

Lejegyezte: Kámán Z
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Advent
A kérés
Advent első vasárnapján, novem-
ber 27-én Perger Gyula plébános 
köszöntötte a jelenlévőket, szép 
adventi készülődést kívánt, Jézus 
Krisztus születésének emlékére. 
Kérést fogalmazott meg: „Kérünk 
téged Kisjézus, hogy lépj be az 
otthonainkba. ahol modern kí-
sértésekkel birkózik a lankadt 
szeretet. Foglalj helyet a konfe-
renciák és kongresszusok asz-
talainál, hol szánalmas erőlkö-
déssel akarják megtervezni az új 
világot, de nélküled. Jöjj el, Kisjé-
zus és töltsd be egész világunkat 
a szereteteddel”.

Tóthárpád Ferenc: A Hírhozó 
Mikor Jézus megszületett,

tiszta volt az ég.
Aprócska kis csillagtüzek

égtek szerteszét.

Köztük egy, a legfényesebb,
mindig arra várt,

hogy a jó hírt megtudhassa
szerte a világ.

Fényes csillag, vándor csillag
- három bölcs fölött -

reményt hozott, s reményt adott,
amíg őrködött.

Aztán fénye elhalványult,
de ha akarod,

minden évben, decemberben,
újra felragyog! 

És nem kérdés
Az evangélikus 
egyház lelkésze, 
Baranyayné Rohn 
Erzsébet meggyúj-
totta Advent máso-
dik gyertyáját, éne-
kükben azt kérték 
„Jöjj népek meg-
váltója”. A lelkész 
megfogalmazta „Jó 
az Úr mindenki-
hez, és irgalmas 
minden teremtmé-
nyéhez”. A jelenlé-
vőkhöz szólva arról 
beszélt, hogy az ir-
galom sokkal több, 
mint a szeretet, az együttérzés. Az 
irgalom bizonyos értelemben maga 

az Isten. Az irgalmat gyakorlók az 
Isten életét élik, az irgalmas ember 

isteni attitűddel él 
ebben a világban. A 
lelkész a hit erejével 
mondta, hogy „Ke-
resztény emberként 
soha nem engedhet-
jük meg, hogy bárki 
vagy bármilyen ideo-
lógia kiírtsa szívünk-
ből az együttérzést, 
a szeretetet. …A fé-
lelem a bizalmatlan-
ság táplálása csak 
elválaszt, az együtt-
érzés és a szeretet 
gyakorlása csak ösz-
szekapcsol. És nem 
kérdés, hogy melyik 

a krisztusi út és melyikre van ma 
nagy szüksége a világnak.”

A harmadik gyertya
December 11-én a har-
madik gyertya fellobbant 
a Natúrparki Adventi Vá-
sár keretében. A Jurisics 
térre, két napra vissza-
tért a régi hangulat, nem 
vásári, hanem ünnepi. A 
gyertyát a Református 
Egyházközség képvisele-
tében dr. Lőrincz Zoltán 
művészettörténész, lel-
kész gyújtotta meg. Azt 
kívánta a jelenlévőknek: 
„Legyen áldott, békessé-
ges várakozásuk!” 
Majd így fogalmazott: 

„Az ember ősi vágyai közé tarto-
zik, hogy szeretné látni az Istent, 
megtapasztalni a felfoghatat-
lant. S karácsonykor megtörtént 
a csoda: Az Atyaisten kijelentette 
magát a fiában a Jézus Krisz-
tusban. Rembrandt festménye 
egy születésjelenetet mutat be, 
amelyben a helyiség sötét csak 
Jézus alakjából árad a fény. Azt 
olvassuk az igében: Az ige volt 
az igazi világosság, mely megvi-
lágosított minden embert. Ő jött 
el a világba. S most maga az 
ember úgy látja Őt, mint az igazi 
világosságot. Ő az, aki megvilá-
gosít minden embert.” 

Elhangzott
A történelem, a nagy tanítómester 
számtalan megtérésről tud. En-
gels, az ateizmus lelkes terjesztője 
idős korában így ír: „Az életet an-
nak kell visszaadnunk, aki a ke-
resztfán minden emberért meg-
halt.” Lenin élete végén szinte 
bocsánatot kért Istentől: „Hamis 
útra léptünk. Oroszországnak 
tíz Assisi Ferencre lenne szüksé-
ge. Szörnyű vérontás kezdődik.” 
Marx cselédlánya tanúsítja, hogy 
gazdája betegségében rendsze-
resen imádkozott, és égő gyertya 
fényénél készült a nagy útra. Sza-
vai: „Gúnyt űztem a mennyor-
szágból. Most már belátom, hogy 
lelkem, amely Istenhez tartozott, 
a pokol felé indult.” Mao-ce 
Tung így nyilatkozott 1971-ben 
egy angol újságírónak: „Hama-
rosan meg kell jelennem Isten 
színe előtt.” Súlyos betegségében 
egy katolikus apácát kért fel, hogy 
megkeresztelje őt.
Elhangzott, Szent Háromság va-
sárnapján, dr. Perger Gyula plébá-
nostól.

Fotógaléria
az újság írásaihoz 

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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hogy milyen nehéz jól és gazdaságosan mű-
ködtetni egy szakképző iskolát a folyamatosan 
változó törvényi környezetben.        
– A diákok jelentkezésükkor pontosan tud-
ják, hogy egyházi fenntartású iskolába jelent-
keznek. Elfogadják az iskola szellemiségét. 
Ön hogyan látja?

– Éppen így látom, hogy elfogadják. Vannak ter-
mészetesen azok, akiknél ez kifejezetten fontos, 
és mindenképpen evangélikus intézményben 
szeretnének tanulni, valakinek ez egy olyan 
plusz, ami nem igazán érinti meg, valaki pedig 
ajándékként élheti meg az ittlétet. Azt gondolom, 
hogy kollégáimmal azon vagyunk, hogy termé-
szetes legyen az a közeg, ahol elfogadjuk a te-
remtettségünket és Istennel való kapcsolatunkat.
– Miért éppen India lett anno az úticéljuk?   
– Először 2002 és 2005 között éltünk kint fe-
leségemmel, akivel már házasságkötésünk előtt 
elhatároztuk, hogy szeretnénk majd huzamo-
sabb ideig külföldön élni, lehetőleg egy olyan 
országban, ahol a keresztyénség kisebbségben 
van. Már onnan hazajőve tudtuk, hogy majd 
egykor gyermekeinknek is szeretnénk megmu-
tatni azt az elfogadó környezetet, színvonalas 
iskolai közeget, amit mi átéltünk, aztán erre sor 
is került 2018 nyarától.
– Mit tapasztalt az oktatással kapcsolatban?
– Mi egy nívós, amerikai alapítású, nemzetközi 
iskolában dolgoztunk, így az egész indiai ok-
tatásra nincsen valós rálátásom, bár ottlétünk 
alatt természetesen láttunk helyi iskolákat is, 
amelyeken nagy nyomot hagyott a brit ura-
lom. Nagylétszámú, gyengén felszerelt iskolák 
fogadják az egyenruhás indiai diákokat a fal-
vakban, a városokban emelkedik a színvonal, 
és vannak a nemzetközi iskolák, amelyek pedig 
valóban minden szinten felveszik a versenyt más 
földrész-beli intézményekkel.

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Mesterházy Balázs igazgató úrral
 Három éve a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium vezetője 

Amikor 2019 tavaszán evangélikus egyhá-
zuk oktatási osztályáról először felkérték 
iskola igazgatói feladatokra, akkor Indi-
ában élt a családjával. Első munkahelye 
Budapesten volt, még az egyetem mellett, 
a Sylvester János Protestáns - ma reformá-
tus - Gimnáziumban, ahol Bibó István igaz-
gatósága alatt tanított angolt és hittant.  
2002-től 3 évig Indiában, a Tamil Nadu 
állambeli Kodaikanal International School-
ban tanított. Aztán hazatérve Sopronba,  
ahol a Berzsenyi Líceum és az Eötvös is-
kolákban lelkészként szolgált, a Líceumban 
hittant is tanított angol nyelven. Újabb fel-
adatként a harkai gyülekezet lelkésze lett, 
2016-tól az egyházmegye esperese. Majd 
újra visszament Indiába a családjával. Ott 
érkezett meg hozzá az igazgatói felkérés.
Evangélikus teológus diplomát az USA-ban 
szerezte meg 1999-ben, 2002-ben dip-
lomázott angol-könyvtár szakon az ELTE 
TFK-n, az Evangélikus Hittudományi Egye-
temen evangélikus lelkész végzettséget ab-
szolvált. Megszerezte a mentálhigiénés és 
szervezetfejlesztési képesítést, majd köz-
oktatás-vezetői szakvizsgát, pszichodráma-
vezetői képesítést. Felesége Andrea, 
pszichológus, 2000 óta házasok. Két gyer-
mekük a soproni Líceum diákjai, Boróka 
10., Olivér 7. osztályos. Mesterházy Balázs 
2020 januárjától a Kőszegi Evangélikus 
Középiskola igazgatója.  Őt kérdeztük.
– Volt-e korábban kapcsolata Vas megyével, 
Kőszeggel?
– Vas megyei születésű vagyok, Sárváron érett-
ségiztem, testvérem Szombathelyen tanít, édes-
anyám a JMG-ben érettségizett, és a kőszegi 
evangélikus lelkészházaspárral vagyok régóta 
baráti viszonyban. 
– Sopronban lakom, alapvetően naponta ingá-
zom, heti egy éjszakát szoktam a Harangtorony 
Szállónkban tölteni. Családomat sok minden 
Sopronhoz köti, bár nagyon élhető város Kőszeg, 
biztosan szeretnénk itt.
– Nagyon szeretek a diákok között lenni, az is-
kolai lét az alapközegem – mondom ezt akkor 
is, ha alapidentitásomnak a lelkészt tartom. Azt 
gondolom, hatalmas erő van abban, hogy for-
málhatunk ránk bízott fiatal életeken, és elindít-
hatjuk – és egy ideig kísérhetjük – őket egy úton.
– Ismerte-e korábban a kőszegi intézményt? 
– Alapvetően igen, hiszen soproni testvérintéz-
mény iskolalelkészeként és egyházunk nevelési 
és oktatási bizottságának tagjaként volt rálátá-
som a kőszegi iskolára is, valamint Zsóri-Ments 
Orsolya iskolalelkésszel több közös projektet is 
csináltunk. Bizottsági tagként ráláttam arra is, 

–Tudja-e hasznosítani az ott tapasztaltakat? 
– Mindenképpen, és nemcsak azért, mert eleve 
vallom, hogy minden formál bennünket, amit át-
élünk és megtapasztalunk, hanem azért is, mert 
valóban egy olyan inspiráló közegben voltunk, 
ami segített frissnek és motiváltnak maradni. 
Egész konkrétan az ottani nemzetközi érettségire 
felkészítő program – International Baccaleureate 
(magasszintű, egységes nemzetközi oktatási for-
ma) – értékelési rendszeréből tudtunk olyan ele-
meket átvenni a saját gimnáziumi programunk-
hoz, amely talán segíti az alternatív pedagógiai 
elemet is szélesebb körben alkalmazni.
– Milyen fejlesztések voltak a közelmúltban 
és vannak-e esetleg most is az intézmény-
ben? 
– Amikor érkeztem 2020 januárjában, akkor 
már vége felé közeledett a KRAFT-program, 
amely nagyot lendített az iskolán, hiszen ennek 
keretében tudtuk létrehozni a Harangtorony 
Szállót, és megújítani tankertünket, tangazdasá-
gunkat, tankonyhánkat. Ezen kívül természete-
sen folyamatosan élvezzük a MEE támogatását, 
az ő segítségükkel tudtuk megújítani főépüle-
tünk homlokzatát, a szolgálati lakásokat kívül-
ről, tangazdaságunk oktató épületét és kollégi-
umunkat. Most várjuk egy pályázat elbírálását a 
belső felújításhoz.   
– Kőszegen jelenleg három középiskola mű-
ködik. A működés egyik feltétele a normatíva 
okán a gyermeklétszám.  
– Az elmúlt években hál’Istennek elkezdett növe-
kedni a diáklétszámunk. Érkezésemkor 188 diák 
volt, a tavalyi évet 211 diákkal fejeztük be, az ideit 
pedig 254 diákkal indítottuk. Azt látjuk, hogy nem 
feltétlenül egymással „versenyzünk” Kőszegen, 
nekünk sokkal inkább a megye többi szakképző 
intézményével kell a diákokért megküzdenünk. Az 
pedig sajnos nagy igazság, hogy „meg nem szüle-
tett gyerekeket nem lehet beiskolázni”.
–  Hogyan tudják a versenyképességüket tar-
tani?
– A saját arculatunkat szeretnénk erősíteni: 
gimnáziumban az evangélikus vonalat, a te-
remtésvédelmi profilt, a színvonalas és nyugodt 
kollégiumi környezetet, és azt a hangsúlyt, hogy 
nálunk mindenki megtalálhatja egyéni tanulási 
útját. Szeretnénk a jövőben gimnáziumi osztá-
lyainkban úgy használni alternatív pedagógiai 
elemeket, hogy az valóban mindenkinek a javát 
szolgálja, szívesen és eredményesen tanuljanak 
diákjaink. Szakképzésben pedig fő profilunk a 
két nagy ágazatunk marad: mezőgazdaság és 
turizmus-vendéglátás. Ezen kívül a logisztikus-
képzésünket szeretn énk megerősíteni, de új 
ágazat beindítására nem gondoltunk.

Kiss János
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Kettő, illetve három iskoláról szólt a tájékoztató
Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában van – az iskolák épületei-
vel együtt – három tornacsarnok. Ebből kettőnek az energetikai felújítása 
2023-ban megkezdődik. Mindez elhangzott december 2-án tartott sajtó-
tájékoztatón, az első félévben megtörténik a tervezés, illetve a közbeszer-
zés, majd a következő időszakban kezdődhet meg az építkezés.
„Való igaz, hogy több ingatlan van a város tulajdonában, de a 
képviselő-testület mégis úgy döntött, hogy a működtetésre át-
adott ingatlanok fejlesztésére adja be a pályázatot. Vas megyei 
viszonylatban nagy összegű támogatást sikerült elnyerni” – fo-
galmazta meg Básthy Béla polgármester a Balog iskola előcsarno-
kában tartott sajtótájékoztatón.
TOP Plusz Programban a város által elnyert támogatás összege 
meghaladja a 443 millió Ft-ot. A városvezető megköszönte Ágh Pé-
ter országgyűlési képviselő (december 1-től kinevezetett államtitkár 
is) nyújtott segítségét. Arról is beszélt, hogy a város által korábban 
beadott, az ősz során elnyert – energetikai megtakarítást célzó – pá-
lyázat létjogosultságát „az élet fájdalmasan igazolta”. Mostanra az 
energiatakarékosság az egyik legfontosabb feladat. Az önkormány-
zat döntését elemezve hangsúlyozta, hogy a pénzügyi támogatást 
az iskolákra fordítja a város, majd a tankerülettel együttműködve 
„dolgozhatunk a sportlétesítmények területén, ahol bőven van 
feladatunk, és itt meg kell említeni a gimnáziumot”.
A pályázatot a város nyújtotta be, és nyerte el. Rozmán László, a tanke-
rület igazgatója így fogalmazott: „A tankerületnek ebben annyi szerepe 
van, hogy tisztelettel megköszöni az együtt gondolkodást, A keretösz-
szeg ismeretében el lehet mondani, hogy két nagyon fontos iskolában 
jelentős lesz az előrelépés”. Arról is beszélt, hogy az iskolák igazgatói, 
vagy sokkal inkább a tankerületben a vezető társak, megértették a nem 

népszerű elvárást, „azt, hogy stratégia cél a kis közösségek életében is, 
hogy minél több energiát tudjunk megtakarítani”.
A polgármester elmondta, hogy a pályázat eredményeként elvégzett 
felújítás sokkal több lesz, mint foltozgatás. A város polgárai számára is 
láthatóvá válik, hiszen a tornacsarnokok külső hőszigetelést is kapnak 
a felújítás során. A végelszámolásnál minden Ft-ra meg kell adni, hogy 
menyivel csökkentette a megvalósítás a széndioxid kibocsátását, vagyis 
mennyivel lett kevesebb – a fűtés miatt elégetett – földgáz mennyisége. A 
két intézmény fejlesztésére beadott pályázat kifejezetten az energia meg-
takarítást célozta meg. A Bersek iskolába a tornacsarnokra vonatkozik, 
a Balog iskolában a főépületre is. Mindkettő komplex módon, szakmai 
alapok alapján valósul meg. 
Nemesné Erdősi Tímea, a Balog iskola igazgatója nemcsak örömét fejezte 
ki a fejlesztés miatt, hanem – a városvezetővel történt közösen megfogal-
mazott álláspont szerint – a harminc éves technológiát energetikai ösz-

szefüggésben sikerül a mai technikára cserélni. Kétségtelen, hogy ez egy 
jelentős előrelépés.
A Balog iskola előcsarnoka után a sajtótájékoztató részvevői bementek 
a tornacsarnokba, amely méretében megfelel a szabványos méretű ké-

zilabda pályának, 
de a nézőknek alig 
jutna hely. Tornaórán 
két osztály is elfér, na 
és kiváló lehetőséget 
ad a közösségi ren-
dezvényekre. Majd 
a csapat átment a 
Bersek iskola torna-
csarnokába, amely 
kisebb az előzőhöz 
képest, de biztosítja 
az oktatáshoz szük-
séges feltételeket.  
Kovácsné Szabó Éva 
igazgatónő elmond-
ta, hogy a szülői 

munkaközösség sokat tesz azért, hogy a tornateremi taneszközök karban 
legyenek tartva. Az arcára szinte rá volt írva, hogy nagyon örül a pályáza-
ton elnyert fejlesztésnek, amely a diákok és a tanártársak érdekeit szolgál-
ja. „Hogy ilyen felújításnak részei lehetünk, én ezt álomban sem gon-
doltam. Köszönet érte mindenkinek!” – mondta Kovácsné Szabó Éva.
„Szép, értékes karácsonyi ajándékot kapott Kőszeg” – fogalmazta meg 
Ágh Péter – ezúttal, mint – országgyűlési képviselő. Egyben Kőszeg és 
környéken élő lakosságnak békés, áldott ünnepet kívánt. A jövőt illetően 
arról beszélt, hogy a hatékony építkezések egyik feltétele a Magyaror-
szágnak jogosan járó EU pénzügyi források megérkezése. Mindazt lehet 
hatékonyan közösségi célokra fordítani. Szinte végszóként mondta, a má-
sik feltétel a béke. 

KZ

Hangzatos köszönet!
Ismét lezárult egy jó célt szolgá-
ló adományozás. Tisztelet és kö-
szönet azoknak a zenekaroknak, 
akik idén is vállalták zenélést a 
SzívHang koncerten a gyermekor-
vosok gyógyító munkáját szolgáló 
készülék beszerzése érdekében. 
Az Orsolya nappal együtt október 
22 – 23-án a várudvaron sláger-
zene hívta közelebbre, motiválta 
adományozásra a közönséget. Az 
első esős napon, 70 ezer Ft, a 
másodikon, jó időben 291 ezer 
Ft-ot és 8 Eurót tettek bele a jó 
szándékú emberek a gyűjtőládá-
ba. Az adományozás végösszege, 
460 ezer Ft szolgálta a Segítő Kéz 
Alapítvány által megvalósított ké-
szülék beszerzését. A számla vég-
összege 347 100 Ft volt, amely 
tartalmazta az 50 db tesztcsík 

beszerzését is. Az orvos ennek 
felhasználásával juthat diagnosz-
tikai adatokhoz, és dönthet a gyó-
gyítás további útjáról. Tesztcsíkból 
az utánpótlást folyamatosan kell 
biztosítani. 
Aki odaadta adományként a fo-
rintjait, kiérdemli a hangzatos 
köszönetet!
A készüléket a gyermekorvosok 
november végén már használ-
hatták. A közzétett információk 
szerint dr. Gábriel András gyer-
mekorvos egy bemutatón beszélt 
a készülék használatának fontos-
ságáról. Ezen részt vett Básthy 
Béla polgármester, Sárközi An-
talné, a Segítő Kéz Alapítvány el-
nöke,  Pócza Zoltán, a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
igazgatója.

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK
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Köznapi kérdésről az álláspont 
Lassan vagy ütem szerint történik a templomok felújítása?

Mindannyiunkat nagy örömmel tölt 
el, hogy Kőszeg gyönyörű, törté-
nelmi épületei megújulnak. Ismert, 
hogy a Kormány Kőszeg egyházi 
ingatlanjainak felújítására ösz-
szesen 6,5 milliárd Ft-ot adott át 
a Szombathelyi Egyházmegyének, 
amelynek szakmai csapata, a pro-
jekt iroda előkészíti, irányítja a hét 
épület felújítását.
November 23-án dr. Székely János 
püspök atya találkozott a hívekkel 
a Jézus Szíve-templomban egy kö-
tetlen beszélgetés formájában. A 
fórumon az atya felé több kérdés is 
elhangzott (4. oldal). Egy asszony 
arról beszélt, hogy „évtizedekig 
nem értettük”, miért nem történik 
meg város templomainak a felújí-
tása. Arról is szólt, hogy nemrég 
nagyon sok pénzt kapott a város 
erre a célra. A kérdés a következő 
volt: „Hogyan látja ezt a püspök 
atya, bízhatunk-e abban, hogy a 
felújítás megtörténik?”

Ott és akkor dr. Székely János püs-
pök atya a következőt mondta:
– Kőszegnek gyönyörű kincsei 
vannak. Kevés más város mond-
hatja el magáról, hogy ilyen régi, 
értékes templomai megmaradtak. 
Ahogy belépünk a Jézus Szíve-
templomba, körülnézünk, talán azt 
is mondhatjuk: olyan szép, mint a 
Mátyás-templom! Legyenek erre 
büszkék! Akik látogatóba érkeznek 
hozzánk Szombathelyre, gyakran 
megkérdezik, mi Szombathely leg-
főbb nevezetessége. Mi viccesen ezt 
szoktuk válaszolni: Kőszeg.
Évtizedeken át a város és az egy-
házmegye nem kapott olyan mére-
tű támogatást, amely elegendő lett 
volna a Jézus Szíve, a Szent Imre és 
a Szent Jakab-templom, a Kálvária, 
a Temetőkápolna és a Szegényház 
felújítására. Ezúttal megérkezett a 
nagy összegű támogatás, és ez egy 
óriási dolog. Köszönhető ez a Kor-
mánynak, Ágh Péter országgyűlési 

képviselőnek, valamint az egyházi 
projektiroda ügyességének, szak-
mai felkészültségének. Több temp-
lomunk felújítása történt meg az 
elmúlt években, ezek közé tartozik 
a Jáki templom is. Bár a munka ott 
is sok időt igényelt, a végeredmény 
gyönyörű lett. Mindannyian jól tud-
juk, hogy egy több száz éves épü-
let felújítása nem könnyű feladat. 
Így például a Jézus Szíve-templom 
tetőzetének fagerendái nem soro-
zatgyártásban készültek, minden 
darab egyedi. Lesz olyan sérült fa-
gerenda, amit csak fémszerkezettel 
lehet kipótolni. Azt is tudjuk, hogy 
a Jézus Szíve-templom tornyát döb-
benetes ügyességgel megemelik, és 
kicserélik az elkorhadt faszerkeze-
teket. Zajlik a templomhajó külső 
állványozásának tervpontosítása, 
amely lehetővé teszi, hogy beázás-
tól mentesen lehessen munkát vé-
gezni a tetőzet elbontása mellett. A 
műkő záróelemekből és a keresztből 

mintákat vesznek az anyag-meg-
határozás céljából, ezután megkez-
dődik az elbontásuk és az alattuk 
lévő károsodások felmérése. Mű-
emlékek lévén az épületeken csak 
az örökségvédelmi szempontok 
figyelembevételével lehet minden 
munkafolyamatot elvégezni, ezért - 
egy nem védett épülettel szemben 
- megsokszorozódik az idő, amit a 
ráfordítandó munka és dokumentá-
lás megkövetel. Kérem, próbáljanak 
türelemmel lenni! Kívülről nézve ta-
lán lassan, de zajlanak a felújítások. 
A rendelkezésre álló összegek költé-
sét szemmel tartjuk, szembesülünk 
a nehézségekkel, és sok munka-
végzésre vonatkozó szerződést már 
megkötöttünk. Bízom abban, hogy 
a végeredmény nagyon szép lesz, 
mindannyiunk örömére, lelki gaz-
dagodására!

KZ

Fotógaléria
az újság írásaihoz 

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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Tények a felújításokról
Az alábbi négy egyházi ingatlan 
felújítását jó ütemben végzik az 
építők, és 2023-ban újra elláthat-
ják a funkcióikat. A Sziget utcában 
lévő – hosszú idő óta romos álla-
potban lévő – Szegényház a kari-
tász által működtetett nappali fog-
lalkoztató lesz, munkát, feladatot 
ad a betegséggel küzdő emberek-

nek, akik ott életcélt találhatnak.
November 29-én az ingatlanok 
felújítását előkészítő, koordináló 
egyházi projektiroda adott tájé-
koztatást a felújítások jelenlegi 
helyzetéről. A Verbita Rendház és 
Szegényház építési terveit Stampf 
Ervin készítette, a Kálvária-temp-
lomot a Szárnyas Kft. újítja fel. 

A kiadott információk szerint a 
műemlék épületek felújításával 
komoly szakmai stábok foglalkoz-
nak a sokrétű feladatok miatt. El 
kell végezni a műemléki kutatá-
sokat, az értékes tárgyi emlékek 
restaurálását. Több esetben az 
ilyen ismeretek birtokában vagy 
épületrészek bontása után lehet a 
műszaki problémákra, az épület-
részek sérülésére megoldást adó 
terveket készíttetni. Mindehhez 

szükségesek az egyedi szakértői 
vélemények, megoldási javas-
latok, amelyek sok időt vesznek 
igénybe. Egyértelmű álláspont 
szerint a hét műemlék és egyházi 
ingatlan felújítása, vagyis a szin-
te végtelen feladat megoldása a 
tervezett ütem szerint halad, és a 
mostani ismeretek alapján rögzít-
hető, hogy a Kormány által bizto-
sított támogatás elegendő lesz a 
munkák elvégzésére. 

Verbita Rendház 
A felújításokat májusban kezdték az 
építők a tető, illetve a manzárd bon-
tásával. November 29-én készült 
fotón látható a tető felújításának 
utolsó fázisa. A gerendákat, a tető-
léceket cserélték, javították, a pala-
tető helyett – külső megjelenésében 
hasonló – alumiumból készült fedő-
lemezeket raktak le. Megtörtént víz-
, és hőszigetelés is. Ez utóbbi azért 
is volt fontos, mert az épület legfelső 
részében kialakítottak 21 db fürdő-
vel rendelkező lakószobát. A man-
zárdban korábban is szobák voltak, 
azokat lebontották, és gipszkarton-
ból építették az újakat, hőszigetelt 
ablakokkal, új villany-, víz-, fűtés-
hálózattal. Az alatti lévő két szinten 
a közművekből új gerincvezetékeket 

alakították ki, a teljes átépítés a 
második ütemben valósulhat meg, 
ha lesz hozzá pénzügyi forrás. A 
magasföldszinti részen a konyha, 
fürdők, raktárak, belépő területek 
átalakítását tartalmazza az első 
ütem. Az ott lévő kápolnában nem 
lesz változás. Az alagsorból indul 
a lift, a régit már lebontották, újat 
helyeznek el. Alagsorban lesz az új, 
energiatakarékos kazán. Az elhang-
zottak szerint a rendház épületében 
a legtöbb problémát a csapadékvíz 
okozta, egyrészt a tető sérült szer-
kezete, másrészt a talajvíz miatt. Ez 
utóbbi elhárítása érdekében mélyen 
körbeásták a fal melletti területet, a 
földben lévő falfelületre bitumenes 
szigetelést helyeztek el egy záró 
téglasorral.

Szent Vér-kápolna
Sok-sok embertől búcsúztak itt 
a temetőben a hozzátartozók, a 
kápolna falai a történelmi szemé-
lyiségek emlékeit is őrizheti. Az 
eltelt évszázad, a talajvíz rombolta 
a falakat, azok szétnyíltak, a bolt-
ívek süllyedése súlyos méretűvé 
vált, a leszakadás határán volt a 
felújítás kezdetén. Ezért megerő-
sítették acélszálakkal a falakat 
és a boltívet, majd a felépített 
állványokról hosszú időn át vizs-
gálták, hogy a káros folyamatok 
befejeződtek-e.  A kápolnabelsőből 
minden szakrális tárgyat elvittek, a 
fotó mutatja az alapbeton elkészí-
tése előtti helyzetet. A járófelületet 
bontani kellett, mert a hidroge-
ológiai mérések megállapították, 
hogy a kápolna alatt vízerek, kicsi 

patakocskák húzódnak. A régebbi 
feljegyzések is szóltak arról, hogy 
a kápolnabelső többször feltelt 
vízzel. Ezért be kellett építeni 
egy vízcsapdát, és szigetelték a 
kápolna falait. Mindez a korábbi 
hónapokban megtörtént, és elvé-
gezték a villanyszerelést, vakolást, 
festést. A régi járókövek egyhar-
madát pótolni kell, és a megren-
delés teljesítése időigényes, mert 
a kápolnában lévő régi méretű 
járólapok sorozatgyártása meg-
szűnt. November végéig a torony 
állványozását elvégezték, a külső 
munkák következnek. A felújítá-
sok kezdésénél áthelyezték a fal 
melletti síremléket, mindezekről 
egyeztettek az érintett személyek-
kel, arról is, miként történhet meg 
visszahelyezése.  
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Kálvária-templom
Statikai problémákkal kell meg-
küzdeni a felújtást végzőknek. A 
templom különböző időpontokban 
végzett toldásokkal együtt épült 
meg, de az épületrészek egymás-
hoz való erős kötése a háttérbe 
szorult. Az elölnézetben látható 
középső torony is később készült 
el a két szélsőhöz képest. A ket-
tőt összekötő fageranda a középső 
torony legfőbb tartó eleme. A fotó 
mutatja, hogy gerendák középen 
nem tapadnak egymáshoz, a két 
kisebb torony oldalán 30 cm szé-
les, és csaknem 70 cm magas az 
összekötött tölgyfagerendák vas-
tagsága. Székely László apátplé-
bános könyvben kiadott naplója 
szerint 1947. október 19-én éjfél 
előtt tűz ütött ki a templomban. 
(Az már később lett egyértelmű, 
hogy gyújtogatás történt.) A lán-
gok rombolták a fotón látható 
gerendákat, a külső homlokzaton 
több helyen láthatóak a repe-
dések. December elején a to-
ronyblokk biztonságossá tételén 
dolgoztak a tervezők. A templom 
melletti remetekertnél sok válto-
zás történt. A felújított kerítésfal 
visszaadja a műemlék jelleget. 
Míves munka. November 30-án 
a kert sarkában falazták a vizes-

blokkot, esővízből oldják meg a 
vízöblítést. A remetelak tetőzetére 
a léceket már felrakták, az épület 
tetejére – várhatóan 2/3 részben 
– új cserepeket raknak fel, a töb-
bi régi lesz a műemlék jelleg jobb 
megtartása érdekében. Az építők 
azt mondták, alaposan elvégzik a 
válogatást, sok cserép még egé-
szen jó állapotban van. A templom 
belsejében a padok az eredeti ál-
lapotban vannak, de minden más 
szakrális tárgyat, homlokzaton 
lévő kereszteket is elszállították 
restaurálás céljából. Az adatok 
szerint a templom kórusában volt 
az ország második legrégebbi or-
gonája. A templomban elvégzik a 
villanyszerelés és festés munkála-
tait, a járólapok eredeti állapotban 
maradnak. Minden ablakot felújí-
tanak, új a műemlék jelleg miatt 
nem helyezhető el. A remetelak 
részen a nyílt tüzelőrész eredeti 
állapotban marad, megerősítették 
egyik felületen a boltozatot. 
A templom előtti területet újjá 
építik. Elbontják a támfalat, erő-
sebbet építenek, a járófelületet 
hasított, természetes kövekből 
alakítják ki. A mintadarabok a 
fotón láthatóak. Több olyan térele-
met helyeznek el, amely a turistá-
kat szolgálja.

Szegényház
A Kálvária és a Sziget utca sarkán 
lévő épület, az egykori Szegény-
ház. Elmúlt már tíz éve, hogy on-
nét a lakókat kiköltöztették. Négy 
éve felmerült a szociális célokra 
történő felújítása, akkor nem va-
lósult meg, de a Városgondnokság 
több tonnányi törmeléket, hulla-
dékot szállított el. Azóta tovább 
romlott a műemlék épület álla-
pota. A komplett felújítása két 
ütemben valósul meg, az elsőből, 
amely az állagmegőrzést tartal-
mazta, december elején csak apró 
munkák maradtak. A felújítás ta-
vasszal kezdődött a tető teljes át-
építésével, a fotó is mutatja az új 
köntöst. A falak felső pontjain sok 
repedés látható, ezért az átépítés 
során szükségessé vált a meg-
erősítése. A falakról a vakolatot 
teljesen leverték a padlószinten 
nedvesség ellen szigeteltek. Hosz-
szantartó munka volt, kibontották 

egy rövid szakaszon a téglasort, 
berakták a szigetelő anyagot, és 
újra falazták a mélyedést. A régi 
padozatrészt mélyen felbontották, 
kaviccsal töltötték meg. Az első 
ütem része volt, a torony felújítása 
is, új vakolattal szebb lett, a régi-
hez hasonló ablakrácsokat raktak 
be, a torony időtálló bádogozást 
kapott.
A második ütem elkezdéséhez a 
műemlék hivatal által jóváha-
gyott tervek elkészültek, jövőre 
elkezdik az építést is. Két db, 
összesen 62 m2-es csoportszobát 
alakítanak ki, több szociális célú 
helységgel. Az épület közepén 
van, a torony alatti bejárattal, a 
kápolna. Ennek végleges beren-
dezése nem tartozik a projekthez. 
Azt megtudtuk, hogy a kápolnát 
egykoron az udvarig vezető átjá-
róból alakították ki.
Az összeállítást készítette:

Kámán Z
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229 Ft/
10 dkg

Pápai 
Frankfurti 

Virsli Vg 2 290 Ft/kg 

189
1890Ft/kg

Ft/
10dkg 

Pick Rákóczi Midi Szalámi  
Klasszikus  / Paprikás 7 490 Ft/kg 

Pick Rákóczi Midi Szalámi

749 Ft/
10 dkg

Rama Tégla 
Sütőmargarin 

Klasszikus /
  Vajas/ Laktózmentes 

250g, 2 496 Ft/kg 

549 Ft/
db

12.14-20

Stuffer Füstölt 
Nyers Tarja  3990 Ft/kg 

399 Ft/
10 dkg

369 Ft/
10 dkg

Privát Füstölt
 Angolszalonna Vf 3690 Ft/kg 

1399 Ft/
db

Jégtrade Konyhakész 
Kocsonyahús Gyf. 1500g, 933 Ft/kg 

Jégtrade Konyhakész Delfin  Halfilé Gyf.
1000g/ 800g,  2874 Ft/kg

2299 Ft/
db

3299 Ft/
kg

1299 Ft/
db

2699 Ft/
db

 Chio Chips Sós  /
  Hagymás-Tejfölös  60g, 6 483 Ft/kg 

Chio Chips 

389 Ft/
db

799 Ft/
db

699 Ft/
db

Minden 
Nap 

Trappista 
Sajt 

   Tchibo 
Fine Aroma 10Capsx7g, 18557 Ft/kg  vagy 

Rich Aroma 10Capsx7.5g,17320 Ft/kg / 
Cafe Espresso Elegant Aroma 10Capsx7g, 

18557Ft/kg vagy Espresso Intensive Aroma 
10Capsx7,5g 17320 Ft/kg 

Hohes C 
Narancs / Alma-

Gránátalma 
Málna C Plus Vas 

/ Multivitamin 
100% 1l 

Coop 
Tejszínspray 

Cukrozott
 242ml, 3302Ft/l

 Szénsavas 
Üdítőital

 Coca-Cola   Coca-Cola 
Zero / Fanta Narancs 

/ Coca-Cola  Light /Pet 
2.25l,  240 Ft/l 

539 Ft/
db

Staropramen Selection 
Üv.6X0.5l+Korsó  900 Ft/l 

Theodora Ásványvíz 
 Kereki Szénsavas /Szénsavmentes  /  Kereki 

Enyhe  /  Kereki Mentes  /  Kékkúti  Dús 1.5l, 86 Ft/l 

129 Ft/
db

Törley Pezsgő
 Charmant Doux  

/Gála Száraz  /
 Charmant  Rozé /

Talisman Félszáraz 
/ Muscateller Édes 

0.75l, 1 732 Ft/l

1299 Ft/
db

 
Tchibo  Family  Kávé Őrölt 

Classic  / Extra Strong  250g, 3396 Ft/kg 

849 Ft/
db

Rama Tégla 

12.14-20

1996Ft/kg

Spóroljon 
többet! 

2 DB VÁSÁRLÁSA 
esetén

499  499499    Ft/db

Theodora Ásványvíz 

KoszegiHirdetes_2022-12_01.indd   1 2022. 11. 30.   10:03:53
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A temető
A Lóránt Gyula utcában lévő ka-
puoszlopon lévő fekete márvány-
táblán olvasható: Kőszeg Város Új 
Köztemetője Nyitva: Április 1. – 
November 15.: 7 – 20; November 
16. – Március 31.: 7 – 17. A valódi 
nyitáshoz, az első temetési szertar-
táshoz még hónapokat kell várni. 
A kéthektáros terület központjában 
álló lélekharang elektromos és kéz-
zel történő indítással már próbaként 
megszólalt. December 1-jén Vermes 
Csaba építésvezető elmondta, hogy 
a hónap második hetében megkez-
dődik az új temető műszaki átadá-
sa. Márciusban indult a beruházás, 
decemberben a kéthektáros terület 
minden szegletében dolgoztak a 
munkások. A kapun belül járókővel 
borított parkolók fogadják az érkező-

ket, azon túl szürke kaviccsal borított 
járdán lehet közlekedni, ugyanígy 
a katonás rendben kialakított sír-
helyek között is. Majd következik a 
járókővel borított járda, a növények-
kel beültetett emelkedő. Az egész 
területre jellemzőek a telepített fák. 
Azon a napon sokfelé vitték teherau-
tóval a jó minőségű földet a füvesí-
tés érdekében. Az altalajra jellemző 
az agyagos szerkezet, a csapadékvíz 
elvezetésére zárt csatornákat és nyi-
tott árkokat építettek. A ravatalozó 
bal oldalán lévő kereszt messziről 
látszik, ennek közelében van az 
első építési projektben kiépített 54 
db urnahely. A főépület készültsé-
gét december 1-én az építésvezető 
úgy jellemezte: lehet mondani, hogy 
kész, de vannak még hiányzó fes-
tések, és a falak oldalborításai sem 
készültek el mindenhol.

KZ

VIRILISEK: November 28-án a városházán Básthy Béla polgármester és 
dr. Zalán Gábor jegyző átadta az okleveleket a viriliseknek, és köszöntöt-
te a város legjobb adófizetőit. A legjobb társas vállalkozások: Kromberg 
& Schubert Kft. – Wienerberger Zrt. – Tesco-Globál Áruházak Zrt. 
– Magyar Telekom Nyrt. – Szerencsejáték Zrt. A legjobb egyéni vál-
lalkozók: Bárdics Barnabás almatermelő (19.o.) – Zsigmond Tiborné  
autóalkatrész kiskereskedő – Bráder Tibor építőanyag kereskedő – Dr. 
Radák Péter állatorvos – Kohl Szilárd Miklós épületasztalos (32. o.)
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Fák ültetése és vágása
December 2-án a Balog iskolában 
tartott tájékoztatón Básthy Béla 
polgármester arról is beszélt, hogy 
azokban a napokban az óvoda előtt 
ültettek fákat a MOL-Új Európa 
Alapítvány és együttműködő part-
nerek részvételével. Kőszegen ösz-
szesen 70 db-ot. Talán legnagyobb 
lesz a változás mértéke, ha a fák 
nagyra nőnek az óvoda, vagyis a 
járda mellett. Ott három éve még 
sűrű fenyő, lucfa dömping borította 
a területet, majd elkezdődött rit-

kítás, fakivágás, terület tisztítása. 
Idén novemberben a Városüzemel-
tető Kft. 27 db fa elültésével nagyot 
változtatott a környezeten. A közel-
ben élők nemcsak ennek örülnek, 
hanem annak is, hogy – a távhő 
mögött – néhány hajléktalan tar-
tózkodási bázisát is megszüntették.
A GesztnyeKék Természetbarát 
Egyesület november 7-én Kőszeg 
Város Önkormányzatától Kitünte-
tő Oklevelet kapott. Nem emiatt 
ültettek fákat a Kálvária utcában, 

hanem azért, mert ők is védik a 
természetet. A saját költségükön 
földbe helyezett négy juharfa a 
szociális otthonnal szemben lévő 
oldalon várja a tavaszt.
A kőszegi horgászok november 
végén úgy védték a természetet, 
gondozták a Csónakázótó környé-
két, hogy fákat vágtak ki. Bálint 
Péter elmondta, hogy három hatal-
mas kiszáradt fűzfát szüntettek meg 
a csónakkikötő közelében. Több 
elszáradt ágat is le kellett vágni. 
Kérésre segítséget kaptak a Város-
üzemeltető Kft.-től, markológép és 
homlokrakódó segítette a munkát. 
Erre ugyancsak nagy szükség volt, 
mert leengedték a tó vizét egy mé-

terrel, és elkezdték a tópart tisztítá-
sát.  A horgásztónak alapproblémá-
ja, hogy a partot a víz elmossa, a 
védőkövek leválnak. November 26-
án a favágásnak, takarításnak, a tó 
tisztításának, a part védelmének 
47 fő horgász látott hozzá a gépek 
segítségével. Bálint Péter ezúton 
is köszönetét fejezi ki a Városüze-
meltetőnek, a horgásztársaknak, és 
nemkülönben Zsoltinak, Csabinak, 
Attilának, Gézának, akik ugyan nem 
horgászok, csak valamiért kedvelik 
a Csónakázótavat. Egy biztos, az 51 
fő ismét sokat tett a tó környezetért, 
nemcsak azon a napon, hiszen évti-
zedek óta ezt teszik.

KZ

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

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

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
Szombat kivételével naponta!

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYES ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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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

Profi szervezéssel jutottak el a Parlamentbe december 8-án a Kőszegfalvi 
Nemzetiségi Kórus tagjai. Velkyné Ball Andrea és Klobetzné Debrei Haj-
nalka fogta össze az énekeseket. A Terror Háza Múzeum megtekintése 
után mentek az országházba. Sajátos élményben volt részük, a részletekre 
kiterjedő idegenvezetést kaptak. Láthatták az üléstermet. Az oda vezető 
úton kísérte a csoportot Ágh Péter országgyűlési képviselő, akinek a meg-
hívására érkezhettek meg a kőszegfalviak a parlamentbe. A csoportnak 
minden gondjában segített a képviselő munkatársa, Polgár Lívia. 



 XXXV.ÉVFOLYAM, 12 . SZÁM   2022 . DECEMBER  12 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

15

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

Új igazgató a városüzemeltetőnél
2023. január 1-jétől a Kőszegi 
Városüzemeltető és Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. igazga-
tója Eső Attila, a képviselő-testület 
döntése alapján. A kft. jelenlegi 
ügyvezetője, Kovács István igazga-
tónak az öt évre szóló megbízatása 
2022. december 31-én lejár. Ezért 
a képviselők a munkakörre pályá-
zatot írtak ki 2022. szeptember 
29-én meghozott döntésükkel.
November 4-ig négy személy adta 
be pályázatát: Eső Attila, Kövesdi 
Andrea, Szulágyi Zita és dr. Pintér 
Gábor. A közzé tett adatok szerint 

valamennyi pályázó megfelelt a 
felhívásban foglalt feltételeknek. A 
pályázók szakmai elképzelése, vég-
zettsége alapján Eső Attila és dr. 
Pintér Gábor jelölteket személyes 
meghallgatásra hívta a kibővített 
Városfejlesztési, Idegenforgalmi, 
Környezetvédelmi és Vagyonügyi 
Bizottság. A megbeszélés alapján 
a képviselő-testületnek javasolták 
Eső Attila ügyvezető igazgatónak 
történő megválasztását.
November 23-án tartott ülésen 
a képviselők egyhangú döntéssel 
bízták meg Eső Attilát a munkakör 

betöltésével. Ezt megelőzően Básthy 
Béla polgármester elmondta, hogy 
öt évvel ezelőtt, amikor Kovács Ist-
ván ismét bizalmat kapott, akkor Eső 
Attila is beadta pályázatát, azt köve-
tően beosztott vezetőként dolgozott 
a város tulajdonában lévő kft.-nél. A 
városvezető elmondása szerint a pá-
lyázat tétje az volt, hogy lesz-e olyan 
pályázó, aki erős szakmai és cégve-
zetői tapasztalatokkal rendelkezik. 
Az is felmerült, hogy a pályázónak 
jogi, ügyvezetői képességeit veszik 
erősebben figyelembe. A városve-
zető elmondta, hogy a bizottsági 

ülésen az egyik személyt mindenki 
alkalmasnak találta a munkakör be-
töltésére, a másik pályázó esetében 
egy bizottsági tag javasolta a továb-
bi részletes tárgyalást az alkalmas-
ság megállapítására. A városvezető 
ígéretet tett a jó együttműködésre, 
a jó hagyományok folytatására. 
Hangsúlyosan szólt arról, hogy a 
bizalmat kapott igazgató nagy fel-
adatok előtt áll, mert a következő 
években a kft.-től nyugdíjazás miatt 
elmegy több dolgozó. A jelenlegi és 
a következő igazgatónak ajándékot 
adott át Básthy Béla polgármester, 
kérte és kívánta a munkakör ered-
ményes átadását.

KZ  

Gratulálunk!
Október 27-én Gödöllőn, a Mező-
gazdasági Eszköz és Gépfejlődés 
története Szakmúzeumban tar-
tották „A legszebb konyhakertek” 
országos program eredményhir-
detését. A Magyar Örökség díjas 
országos programba benevezett 
Kuntner Ferencné és Kuntner 
Ferenc Kőszegről. „A legszebb 

konyhakertek” kategóriában ma-
gánkertesként vettek részt, és a 
Normál kategóriában érdemelték 
ki az országos díjat. A díjátadáson 
a Kuntner családot az alábbi véle-
mény alapján díjazták: „A kertjük-
be beengedték a természetet, a 
mezei virágoktól a gyógynövé-
nyeken át a haszonnövényekig 
minden megtalálható. Maguk 
neve lik palántáikat is, a vegy-
szermentes kertjük példaértékű.”

Díj a városnak, a KRAFT-nak
A  Felsőbbfokú Tanulmányok Inté-
zete által koordinált Kraft-program 
keretei között Kőszeg városában 
megvalósuló példátlan fejlesztést 
a Nemzetközi Ingatlan Szövetség 
Magyar Tagozata – a FIABCI Hun-
gary – kategóriagyőzelemmel és 
emlékdíjjal ismerte el.
Az intézet a Kraft-programban, a 
Kormány támogatásával felújított 
épületekkel – Bencés Rendház, 
Európa-ház, Festetics-Chernel-
palota, Sgraffitós ház, Szem-
ző-ház, Zwinger és Zsinagóga 

– nevezett a Magyar Ingatlanfej-
lesztési Nívódíj Pályázatra. Elnyer-
ték a nemzetközi zsűritől a „Városi 
léptékű fejlesztés” kategória I. díját, 
illetve a Kovács Attila Emlékdíjat. 
Az Emlékdíj győztesét Kovács Attila 
családtagjai és kollégái választották 
ki. A díjátadó ünnepséget november 
28-án tartották.
A Kraft egy olyan integrált város- és 
vidékfejlesztési koncepció, amely 
a kis- és középvárosok lehetséges 
együtteseit figyelembe véve keresi 
a kreatív társadalmi energiák fel-

szabadításának és újszerű össze-
kapcsolásának még járatlan útjait. A 
Kraft-koncepció a meglévő értékek-
re épít, használja fel, illetve haszno-
sítja a jövő érdekében. Ennek első, 
konkrét, modellértékű fejlesztése 
Kőszeg, amely egyedülálló, épített 
örökséggel, iskolavárosi identitással, 
nagy múltú kulturális, szakmai és 
vallási közösségekkel rendelkezik.
A felújított épületek nem csak mű-

emlék-jellegükben váltak megha-
tározó jelentőségűekké, hanem 
funkciójukban is, amely ugyancsak 
a kreatív város elgondolásának 
példája. A fejlesztéseknek köszön-
hetően Kőszeg a Kraft-program 
célkitűzéseinek szellemében a 
kulturális örökségen alapuló él-
ményturizmus egyik közép-európai 
központjává válhat. Most zajlik az 
egykori MÁV-intézmény átépítése.
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Gyöngyösfalu: November mozgal-
mas volt az önkormányzat számára. 
A hónap elején dr. Vaskó János Jegyző 
Úr kérte a felmentését a munkaköre 
alól. Szomorúan vettünk tudomást 
a távozásáról, de mindig jó szívvel 
fogunk emlékezni a sok közös, küz-
delmes feladatra, amikor egy-egy 
újabb kihívással néztünk szembe. 
Jó egészséget és sok sikert kívánunk 
neki a további munkájához.  
November második hétvégéjén két 
rendezvényt tartottunk. Szombaton 
a falu szépkorú lakóit köszöntöt-
tük, mindazért, amit a hosszú évek 
alatt a falu életéhez hozzátettek. 

Vasárnap a Szent Márton búcsút 
tartottuk meg a templomkertben 
a helyi termelők kínálatával és a 
Pősei-hegy borosgazdáinak Már-
ton-napi borkóstolójával. Eddigi 
egyik legjobb rendezvényünk volt 
a templomkertben,  több mint 140 
fő jött el. Köszönet érte! A délutánt 
színesítette a Szent Márton-kórus 
színvonalas műsora.
A szociális tűzifa hasogatása folya-
matban van, 24 család kapott tá-
mogatást. A szociális fa kihordását 
februárig kell teljesíteni.
Az önkormányzat sikeresen pályá-
zott a tornacsarnok energetikai fel-

újítására. A projektre 143 millió Ft 
támogatást nyertünk el. A képvise-
lő-testület  már több éve igyekszik 
a forrásokat előteremteni, de kevés 
volt a pályázati lehetőség. Idén  
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
úr és jó pár gyöngyösfalusi segítő 
együttes munkájának köszönhető-
en sikerült. A támogatói szerződés  
aláírása megtörtént, a pályázati 
előírásoknak megfelelően lefoly-
tattuk a szakemberek pályáztatá-
sát. Tavasszal, ha minden  jól megy, 
kezdődik a felújítás.
Idén a hóeltakarításra a Gyöngyös-
menti Nonprofit kft. adta a legjobb 
ajánlatot. 
Hosszú évek után novemberben a 
Lukácsházi Közös Önkormányzati 

Hivatalból nyugdíjba vonult Kál-
mánné Koltai Anna. Derűs vidám 
személyisége és élettapasztalata 
hiányozni fog majd nekünk. Kívá-
nok neki az önkormányzat nevében 
boldog, egészségben gazdag éve-
ket, sok, unokákkal együtt töltött 
vidám pillanatokat!
A tornacsarnok bérletidíját idén 
másodszor kellett emelni. Van, aki-
nek ez nem tetszik. Mindez az épü-
let jelenlegi energetikai állapota és 
a magas rezsiárak következménye. 
Remélem, a költségek hamarosan 
csökkennek.
Kívánok Gyöngyösfalu minden 
lakosának áldott karácsonyi ünne-
peket!

Tóth Árpád

Felújítják a tornacsarnokot

Idősek köszöntése
Bozsok: November 19-én az „Ad-
venti készülődés” jegyében hívták 
meg a lakosságot az ünnepekre 
való felkészülésre, készítettek ad-
venti koszorúkat és karácsonyi de-

korációkat. Az összejövetelen sok 
szemet gyönyörködtető kompozíció 
született, amelyek a készítők laká-
sait díszítik.  
Hagyomány a faluban, hogy no-

Kiszsidány
Wohltätigkeitsveranstaltung um die 
Behandlung von Jácint Gyarmati. Der 
Gemeinde von Kiszsidány gemeinsam 
mit der Selbstverwaltung der Ungarn-
deutsche von Kiszsidány (Roggendorf) 
hat einen Gastro-Markt organisiert, 
um der Behandlung von Jácint zu un-
terstützen.  Verdankend an dem Unter-
stützer, Mitwirkenden und alle Gäste, die gekommen sind, haben wir unser 
Ziel erreicht.  Wir bedanken uns um ihre Unterstützung!

Velem: Advent első gyertyagyújtásán 
Loyd atya megáldotta az adventi ko-
szorúkat, imádkozott mindnnyiunkért 
a második és harmadik vasárnapon.  
A második gyertya gyújtásakor a 
Gyönyöshermáni-Szentkirályi Polgári 
kör Népdal és Nótaköre adott szín-

vonalas műsort. A harmadik vasár-
napon a helyi Magóvó színtársulat 
eleveníti fel a lucázást. Negyedik va-
sárnapon az óvodások műsora zárja 
majd az advent időszakát.
A gyermekeket a Mikulás bácsi ott-
honukban köszöntötte. Ködös, esős 

időben szánkó helyett csilingelő 
lovashintón érkezett meg a kisgyer-
mekes házakhoz, ahol a gyermekek 
a kapuban várták. 
A Magyar Honvédség koronaőrei 
minden évben megemlékezést tarta-
nak a Szent Korona menekítésének 
évfordulóján, idén december 7-én 
jöttek el a faluba. Az ünnepség az 
emlékhely koszorúzásával zárult.

Egy év kihagyás után december 
16-án ismét megrendezik az idősek 
karácsonyát. Az eseményre először 
kerülhet sor a Stirling-villában, ahol 
szeretettel várják a 60 év feletti lako-
sokat, és étellel, itallal, köszönő sza-
vakkal fogadják a falu idős polgárait. 
Kívánjuk, legyen áldott minden la-
kos karácsonya!

Pálffy György

Áldott ünnepeket!

Megérkezett
Kőszegdoroszló: Idén is lovas-
hintón érkezett a Mikulás a falu 
gyermekeihez. Két éve már, hogy 
lovashintón hozza el a Mikulás az 
ajándékot. Novembertől várta, hogy 
a faluháznál kihelyezett postaládá-
jába érkezzenek a kérések, levelek, 
rajzok. A lovashintó  december 5-én 
18.00 órától járta végig a falu ut-

cáit, a gyermekek már izgatottan 
várták a csengőszót. Néhány ablak-
ban felnőttek is kukucskáltak, nekik 
is jutott pár szem szaloncukor a 
puttonyból. A gyermekek szüleikkel 
kimentek az utcára, várták a Miku-
lás bácsit, akinek versekkel, sütivel, 
teával kedveskedtek. A legszebb pil-
lanatokat adta a gyermekek öröme.
A település önkormányzata ezúton 
is áldott karácsonyi ünnepeket kí-
ván a falu lakosságának.

vember végén a település „szép 
korú” lakosságát köszönti az ön-
kormányzat. Két év kihagyás után 
november 26-án a művelődési ház 
terme bensőséges hangulatban 
várta az érkezőket, 60 év felet-
ti kedves lakosokat. A hölgyeket, 
férfiakat szeretettel köszöntötte 
Banga Anikó polgármester, majd 
a Csúzli Színjátszókör fiú csapata 
zenés műsorral kedveskedett az 
időseknek. Felhangzott a Bozsoki 
Dalárda dalos-verses köszöntő-
je. Az ünnepnapot szebbé tette a 
kerek évfordulós lakosok köszön-
tése. Időközben asztalokra került 
a finom vacsora, és a falatozást 
hosszas beszélgetés, közös éneklés 

követte nagyon jó hangulatban. Jö-
vőre is várunk minden „régi” és „új” 
szépkorút a békét váró új esztendő-
ben a falu programjaira.
December 3-án érkezett meg a Mi-
kulás. A tűzoltószertár udvarán csil-
logó szemű gyerekek várták a nagy-
szakállút, hozott is kedves ajándékot 
a kicsiknek. A megilletődés után a 
gyermekek énekkel búcsúztak el a 
tovább induló Mikulástól.
Szép karácsonyt váró ünnepünk itt 
áll előttünk, az önkormányzat tagjai 
Kegyelemteljes, Békés Karácsony 
Ünnepét, minden jót hozó Újeszten-
dőt kíván Bozsok köszség minden 
lakosának, és a Kedves Olvasóknak. 

Jakabné Kovács Ágnes

VID
ÉK
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Lukácsháza
November 25-én, a Közösségi 
Házban tartották a Sartoris Alapít-
vány fenntartásában működő Ács 
Mihály Alapfokú Művészeti Iskola 
Év végi Művészeti Estet. Közremű-
ködtek az iskola több telephelyén 
tanuló zenész, és táncos növendé-
kei, s tanárai. 
November 27-én, Advent első 
vasárnapján a Lukács-házi Bo-
szorkányok Egyesülete a Közösségi 
Ház udvarán adventi vásárt tartott 
helyiek portékáiból. Este a harang-
lábnál meggyújtották az advent 
első gyertyáját. Inzsöl Richárd atya 
ünnepi gondolatai után a Szent 
Márton-templom kórusa énekelt. 
Az önkormányzat vendégül látta 
a résztvevőket. Köszönet a László 
családnak az adventi koszorú elké-
szítéséért.
Az adventi ablakdíszítés szerve-
zője Csizmazia Niki. A feldíszített 
ablakok közül a legszebbek díjat 

kapnak. Az óévbúcsúztatón a leg-
szebben díszített családi házakat is 
jutalmazzák. 
December 1-től a Közösségi 
Ház is szépül kívül-belül Nagyné 
Czethofer Csilla és Bolfánné Zhörer 
Mónika segítségével. 
December 4-én Porpáczy Jó-
zsef esperes köszöntője után a Dr. 
Tolnay Sándor általános iskola 
tanulói: Kőszegvári Lili, Hódosi 
Noel, Vannesson Kyra elénekelte a 
Caccini- Ave Mariat, / felkészítő: 
Paizer Andrea/ Kovács Henrietta az 
Ács Mihály AMI növendéke fuvolá-
zott. /felkészítő: Madár Ágnes/ A 2. 
osztályosok műsorral készültek.  
December 5-én délután érkezett 
Komálovics Ottó lovasfogatával 
a Mikulás a Közösségi Házba, 60 
gyermek kapott ajándékot.
December 6-án a Közösségi Ház-
ban Bánhegyi Adrienn Mikulás 
Kupát szervezett a Jumpplus Aka-
démia lukácsházi növendékeinek. A 
27 versenyző kiváló tudást bizonyí-
tott. December 10-én Pozsonyban 

vettek részt a gyorsasági kupán.
A Közösségi Házban látható 
Kákossy Endre fából elkészített  
Szent Antal-temploma, a kereszt, 
a szomszédos házak másolatai. A 
betlehemi figurák Tamásné Geröly 
Mária kézműves alkotásai. Terv a  
karácsonyi falu bővítése. 
A Közösségi Házban november-
ben elindult a gyertyaöntő szak-
kör Kocsis Beatrix vezetésével és 
a gyöngyfűző szakkör Hajnal Edit 
irányításával, összesen 10 fővel. 
Advent 3. vasárnapján Inzsöl Ri-
chárd plébános és Kalincsák Balázs 
evangélikus lelkész mondta el ün-
nepi gondolatait, majd a Dr. Tolnay 
iskola tanulói adtak műsort.
Advent 4. vasárnapján Porpáczy 
József nyugalmazott esperes úr kö-
szönti az ünnep résztvevőit. Temesi 
Zoltán által szervezett csoport bet-
lehemes játékot mutat be.
December 19-én 18.00 órakor 
Lukácsháza Község Önkormányza-
tának képviselő-testülete közmeg-
hallgatást tart a Közösségi Házban, 

melyre várják a település lakosait. 
Az idei év eredményei mellett a pol-
gármester ismerteti az önkormány-
zat 2023 évi fejlesztési terveit is.
December 21-én lesz a Közösségi 
Házban a Mindenki karácsonya. 
December 30-án 14.00 órától a 
szőlőhegyi kilátónál óév-búcsúz-
tató rendezvényre várja az önkor-
mányzat a lakosságot.
A lukácsházi temető fásítási 
tervét Szily Adrien tervező elkészí-
tette, a Csejtei Péter képviselő által 
felajánlott 240 db leylandi ciprus 
elültetése megtörtént. 
A szociális tűzifa pályázaton 
elnyert 31 erdei m3 tűzifát 16 jo-
gosultnak december 16-ig házhoz 
szállítják.
2023. január 1-től a jegyzői fel-
adatokat dr. Czenki Balázs látja el 
a Lukácsházi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál.
Lukácsháza Község Önkormányza-
ta a térség minden lakójának Bol-
dog Karácsonyi Ünnepeket és sike-
rekben gazdag Új esztendőt kíván!

Kőszegpaty 
Közmeghallgatásra hívta a lakos-
ságot december 2-án Májerhoffer 
Attila polgármester úr, aki beszá-
molt 2022. év eseményeiről. A Ma-
gyar Falu Program támogatásból 
megtörtént az új Falubusz vásárlá-
sa, a Művelődési Ház tetőterében 
elkészült a Klubhelyiség, külterületi 
út mintegy 3.5 km hosszan zúzott 
köves burkolattal lett ellátva. Kis 
falunk életében gyakran voltak jól 

sikerült rendezvények, így a „Kis 
erdő” tisztítása, Böllérverseny Lu-
kácsházán, májusfa állítás, kirán-
dulások, falunap, és a hölgyeket 
köszöntötték a férfiak. Györe Eszter 
közművelődési referens a könyv-
tárosi feladatok ellátása mellett, 
jelenlétével, munkájával, ötleteivel 
felpezsdítette a falu életét. Aktívan 
részt vesz közösségünk minden ren-
dezvényén. Köszönjük Esztinek a 
lelkesen végzett a munkáját, ígére-
tet tettünk, hogy továbbra is segít-
jük. Polgármester úr beszélt a 2023. 

éves tervekről: játszótér felújítása, 
temetői parkoló kialakítás, az ottani 
járda felújítása. Az önkormányzat 
továbbra is szemmel tartja a pályá-
zati lehetőséget, mert az elnyert tá-
mogatási összegek nagy segítséget 
adnak terveink megvalósításában. 
A közmeghallgatás végén a polgár-
mester úr a képviselő-testület és a 
falu lakói nevében megköszönte dr. 
Vaskó János jegyző úr hat évig vég-
zett munkáját, sok sikert kívánunk a 
további életéhez. Kiválóan segítette 
a falu közbeszerzéseit. Megköszön-
ve jegyző úr munkáját a polgár-
mester úr átadta az üveg plakettet, 
valamint a fotókönyvet, amely az 
elmúlt 6 év közös eseményeire em-

lékeztet. A közmeghallgatás után 
pogácsa és pezsgő melletti kötetlen 
beszélgetéssel folytatódott az este.
Eljött a Mikulás Kőszegpatyra. 
Névre szóló meghívót küldött a 
gyermekeknek. December 6-án este 
Györe Eszterrel együtt készültek a 
Mikulás fogadására. Együtt készí-
tették az ajándékokat a Mikulásnak. 
Nem tudott szánnal érkezni, sőt 
lovaskocsija sem volt a Kőszegpatyi 
Mikulásnak, de voltak krampuszok. 
Alig bírta el a nagy puttonyát. Nem-
csak ajándékot adott, hanem tudott 
a gyerekek csínytevéseiről, jó csele-
kedeteiről. Szívesen fogadta a gyer-
mekek rajzait, verseit, énekét.

Milos Lászlóné
A közösség 
Nemescsó: Mozgalmas év van mö-
göttünk. Még velünk van a decem-
ber, amikor összegyűlhetünk a falu 
adventi koszorúja körül. Ünnepi mű-
sor után jó egy kicsit beszélgetni fi-
nom sütemények és melegítő italok 
mellett. Kézműves alkalmaink le-
hetőséget adtak a közös alkotásra, 
a karácsonyi készülődésre. Bernáth 
Júlia cukrász a habkarika készítés-
re tanított bennünket november 
9-én. December 17-én délután a 
betlehemező gyerekek műsorát te-
kinthetjük meg a falu több pontján. 
December 18-án a falu karácsonyá-
ra hívjuk és várjuk a település lakóit, 

és idén először közös Óév búcsúzta-
tót is szervezünk a lakók kérésére. 
Számtalan rendezvényt tudhatunk 
magunk mögött, amelyek mind 
magas színvonalon valósultak meg. 
Nem sikerülhettek volna, ha nincs 
egy ilyen összetartó, önzetlen csa-
pat. Olyan emberek, akik időt, ener-
giát áldoznak arra, hogy a közösség 
tovább fejlődhessen! A közös élmé-
nyek éltetik a települést! Nagyon 
köszönöm a közös munkát, a sok 
segítséget és támogatást, a kedves 
és bíztató szavakat!
Ezúton is kívánok minden lakótárs-
nak Áldott, Meghitt, Örömteli Kará-
csonyt és Nagyon Boldog Új Évet!

Szerdahelyi-Bánó Irén KŐSZEG VÁMHÁZ UTCA 1/A TEL.: 0670 3433489

GÉPKÖLCSÖNZŐ KŐSZEG
WWW.GEPKOLCSONZO-KOSZEG.HU
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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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Kőszegi vállalkozó Bozsokon termel
November 28-án a városházán 
adta át Básthy Béla polgármester a 
viriliseknek az elismerő oklevelet, és 
egyben az önkormányzat nevében 
köszönetet mondott a legjobb adó-
fizetőknek. Az egyéni vállalkozók 
közül első helyre sorolták Bárdics 
Barnabást, aki a Keszthelyi Georgi-
kon Egyetemen szerzett gazdasági 
agrármérnök diplomát. Először a 
gabona és gyümölcs kereskede-
lemben dolgozott, majd Ausztriá-
ban a Stájer Almaúton bővítette a 
szakmai tudását. Aztán arról dön-
tött, ahogy megfogalmazta: „saját 
lábamra állok”, így visszatért Kő-
szegre, a termőföldet illetően Bo-
zsokra, és elkezdte a kereskedelem 
után a mezőgazdasági termelést.
– Mióta almatermelő?
– A termőföld tisztelete a csalá-
domban több generációra vissza-
vezethető, de a jelenlegi, a modern 
gyümölcstermesztés az 1990-es 
évek végén indult el. Először a szü-
leimmel közösen, családi gazdaság 
keretei között dolgoztunk, majd 
2008-től indítottam el egyéni vál-
lalkozóként az ültetvények telepí-
tését Bozsokon. Akkor tértem haza 
külföldi, tapasztalatszerzési útjaim-
ról, és a szüleim által művelt terü-
letet bővítettem folyamatosan. Az 
első hat hektárt 2017-re 28 hektár 
alma, és két hektár kajszibarack 
termőterületre bővítettük. Az összes 
ültetvény intenzív művelésű, jéghá-
lóval fedett és öntözéssel ellátott.
– Milyen fajtákat termelnek?
– A minőségi, ízletes gyümölcs alap-
ja a jó termőhely mellett a megfele-
lő fajtaösszetételben rejlik. Mindket-
tő adottság megvan. Így építettem 
fel egy újhullámos fajtasort, ahol 
már augusztus végén megkezdjük a 
szüretet, és az idei évben, november 
közepéig szedtük az almát. 
– Nehéz vagy könnyű saját lábon 
állni?
– Amikor elkezdtem, tudtam mibe 
vágok bele, de azért értek megle-
petések. Az egyetem után Angliá-
ban is eltöltöttem egy évet, ott is 
kaptam különböző impulzusokat. 
Először a kereskedem vonalán 
terveztem el a jövőmet, majd adó-
dott egy pályázati lehetőség. Lét-
rehoztunk egy kft.-t kereskedelmi 
tevékenységre, vásároltunk itt a 

környéken és Szabolcs-Szatmár 
megyében is almát, majd kivit-
tük export piacokra. Ettől kap-
tunk egy indíttatást, hogy vág-
junk bele a nagyobb volumenű 
termelésbe. A kereskedelem sem 
könnyű feladat, de a termelés 
sokkal keményebb, a munka ja-
nuár 1-től december 31-ig tart. 
Az időjárás és egyéb tényezők a 
termelőktől folyamatos jelenlétet 
és figyelmet igényelnek.
– Mekkora létszámmal dol-
goznak?
– A szezonalitást kell tudni ke-
zelni. Állandó, helyben élő mun-
katársi létszámunk alapvetően öt 
fő. Ha elkezdődik a szüret vagy a 
téli metszés, akkor a létszám fel-
duzzad akár 40 – 50 főre, a dol-
gozók mintegy 90%-a Erdélyből, 
Romániából érkezik hozzánk. Biz-
tosítunk szállást, majd hetekig vagy 
hónapokig az almaültetvényeken 
dolgoznak.  
– Megjelent az Önök szakmai te-
rületén az energiaválság?
– Több vonalon is érezzük. Ennek 
egyik pontja, hogy korlátok közé 
kerültek a Nyugat-Európában ki-
épített piacaink. A 
háború, a gazdasági 
problémák miatt a 
konkrét felvevő pia-
cunk megváltozott. 
Sok év után azzal 
szembesültünk, hogy 
a nyugati partnere-
ink vételi szándéka 
csökkent, a vásárlói 
bizonytalanság, az 
elszabaduló rezsi-
költségek miatt tá-
rolásra nem vásárol-
nak. A kialakult hely-
zetet könnyíti, hogy 
2020-ban építettünk 
saját hűtőházat, ahol 
a termelésünk közel 
felét betároljuk, a 
többihez külföldön 
bérlünk tároló ka-
pacitást. Azért jöttek 
jó hírek is a szüreti 
munkák közepén, ér-
keztek hozzánk bos-
nyák, szlovén, horvát 
piacokról vásárlók. 
Így a mostani helyzet 

szerint a termés egyharmadát már 
értékesítettük.
– Hol van a saját hűtőházuk?
– Logisztikai szempontok miatt 
Bozsokon építettük meg. Kősze-
gen szabad iparterületet erre a 
célra nem találtunk. Azóta tovább 
gondolkodtunk, megcéloztuk a hű-
tőkapacitásunk növelését, konkrét 
terveink vannak a Kőszegen törté-
nő építésre, de az időpontja függ a 
gazdasági körülményektől.  
– Sok műtrágyát használnak? 
Ezen keresztül elérte Önöket az 
energiaválság?

– Nem rezsitudatosságból, hanem 
magas nívójú piacok elvárásai mi-
att kiépítettük minőségbiztosítási 
rendszerünket, belefoglalva a kör-
nyezettudatosságot. Évek óta dön-
tően szerves trágyával tápláljuk a 
növényeinket, így alig hat ránk a 
műtrágya emelkedő ára. Az idei 
év elején a hűtőházunkra kiépí-
tettünk egy napelemes rendszert 
a rezsiharc részeként, és beviszünk 
a vállalkozásba energiahatéko-
nyabb, korszerűbb megoldásokat. 
Mérföldkő, hogy üzembe helyeztük 
a gépi válogató gépsorunkat, így 
most már kicsomagolt árut tudunk 
a vevőinknek szállítani. Idén ősszel 
megkezdtük a magyar áruházakba 
történő kiszállítást. Teljesült a régi 

tervünk.
KZ 

Bárdics Barnabás elmondta 
nagy becsben tartják a helyi 
vásárlókat, Bozsokon a Hű-
tőházban szerdánként 13.00 
– 17.00 óra között van lehe-
tőség a különféle alma vá-
sárlására.
Szívesen fogadják szakmai 
munkára a kertész vénával 
rendelkező új kollégákat. Tel: 
+3670/261-5930

Kőszegi vállalkozó Bozsokon termel
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Az ország karácsonyfája
A híradásokból tudjuk, hogy no-
vember 21-én a katasztrófavé-
delem és a honvédség közremű-
ködésével érkezett meg az ország 
karácsonyfája Budapestre, a Kos-
suth térre. A hírek arról nem szól-
tak, amikor Apcon, a Heves megyei 
településen a pótkocsis kamionra 
emelték a 18 méter magas ezüst-
fenyőt, akkor a technikai műveletet 
a község szinte teljes lakossága fi-
gyelemmel kísérte. Általuk jutott el 
a hír Kőszegre, mert Kissné Süve-
ges Beáta sógora, Zsolt szabadsá-
got vett ki, és a helyszínen követte 
a fa kiemelését, hálóval való be-
vonását. Akkor Cseh Mihály, Miska 
bácsi és felesége búcsúzott a fától. 
Két évvel ezelőtt Kiss Richárd és 
felesége Beáta, a két gyermekével, 
Kamillával és Karinával Apc köz-
ségtől búcsúzott, akkor költöztek 
Kőszegre. Beáta elmondása szerint 
a megelőző években már többször 
jártak Kőszegen, több ünnepnapot 
töltöttek el itt, látogatóként több 
városi rendezvényen vettek részt. 
2019-ben hatszor tették meg az 

utat, akkor merült fel a költö-
zés lehetősége, majd döntöttek. 
„Mindketten, a férjemmel együtt 
munkahelyváltás időszakában 
voltunk, a gyermekeinknek egy 
élhetőbb, kiegyensúlyozottabb 
jövőt képzeltünk el, ezt segítheti 
a későbbi továbbtanulási lehető-
ség” - mondta Beáta. Arról is szólt, 
hogy a közvetlen rokonok támo-
gatták az elhatározást, de többen 
aggályaikat fejezték ki, kockáza-
tosnak tartották az ismeretlenbe 
történő költözést. Kőszeg azért is 
ismerős volt a Kiss család számára, 
mert a város honlapját rendszere-
sen figyelemmel kísérték, és a tá-
volból is évek óta olvasták a Kőszeg 
és Vidéke újságot.
– Azt gondoltuk, nem lehet olyan 
nagy kockázat, egy olyan kisvá-
rosban élni, ahol a kis székekre, 
padokra gyümölcsöt, zöldséget és 
mindenféle otthon készített kéz-
műves terméket ki lehet rakni, és 
annak árát a becsületes emberek 
megfizetik, akkor ott érdemes le-
telepedni – nyilatkozta Beáta. – 

Sokszor sétáltunk a városban, azt 
mondhatom: kedves, barátságos, 
segítőkész emberekkel találkoz-
tunk. Ezért is lett egyre erősebb a 
költözés szándéka, de a végleges 
döntéshez időre volt szükségünk. 
Férjem gyorsan talált munkát au-
tószerelő, műszaki vizsgabiztos 
szakmájában Szombathelyen, kis-
gyermeknevelő képesítésemmel 
négyórás állást kaptam Kőszegen 
a bölcsődében. Nyolcórás lettem, 
amikor a bővítés után elindult a 
második csoport. A gyermekeinket 
az Árpád-házi Szent Margit Általá-
nos Iskolába vették fel, mert az elő-
ző lakhelyükön, Apcon is egyházi 

fenntartású iskolába jártak. Minket, 
mint a szülőket, a zárdatemplom-
ban tartott szentmiséken ismertek 
meg a Domonkos Rend nővérei. Az 
első, Kőszegen töltött év után Petra 
nővér felajánlotta a férjemnek az 
épület gondnoki állását, amelyet 
azóta másodállásban, szabadidejé-
ben tölt be.
A fotó a családról november 29-
én a gondnoki lakásban készült, 
mielőtt a lányok elindultak volna a 
délutáni óráikra. Mindketten aktív 
tagjai a Hajnalcsillag Néptánc-
együttesnek, ahol örömmel vesz-
nek részt a próbákon.

KZ
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Könyvbemutató: Dr. Bariska István – Szövényi Zsolt
„A szőlőjövés kifejezés Kőszegen egy olyan szó, amit soha senki nem tud legyőzni”

A Szellemi Kulturális Örökség Nem-
zeti Jegyzékébe sorolták be 2013-
ban a kőszegi „Szőlő Jövés” ünnepét, 
2019-től lett a Magyar Értéktárban 
Kiemelkedő Nemzeti Érték. Erről be-
szélt december 6-án a városi könyv-
tárban V. Németh Zsolt, országgyűlé-
si képviselő, a magyar életmódot és 
nemzeti értékeket védő miniszterel-
nöki biztos.
Ünnep minden évben a külhoni ven-
dégek meghívásával is színesített, 
Szent György-naphoz kapcsolódó 
eseménysorozat. December 6-án a 
könyvtár előadótermében tartották 
a város hagyományáról szóló könyv 
bemutatóját, a Szülőföld Könyvkiadó 
gondozásában jelent meg „Szőlőjö-
vés Nemzeti Érték – Kőszeg Könyve 
és Ünnepe” címmel. Kiadta egy pá-

lyázati támogatás részeként Kőszeg 
Város Önkormányzata, Trifusz Péter 
végezte a nyomdai előkészítő mun-
kákat, és akik az alkotást írói mun-
kájukkal létrehozták, Dr. Bariska 
István nyugalmazott főlevéltáros, 
és Szövényi Zsolt tanár. „A könyv 
méltó arra, hogy arról, aki azt lát-
ja, Kőszeg városa jusson eszébe” 
– fogalmazta meg Básthy Béla pol-
gármester. (A könyv a Líra Könyves-
boltban megvásárolható.)
A városvezető arról beszélt, hogy a 
könyv címe a város hagyományának 
neve, a Szőlőjövés. Irigyli az alkotó-
kat a szaktudásuk miatt is, külön 
érték, hogy a nevük bejegyzésre 

került a város történelmébe. Amikor 
a könyvkiadás eljutott a kezdés fázi-
sába, azonnal felmerült szerzőként a 
két tudós neve, mert „identitásban 
gondolkodtunk”. A kiadott könyv 
szól a kőszegiek életmódjáról, és 
lehet a mindennapok csodája, mert, 
akik kinyitják, azt érezhetik, hogy 
kézbe fogták sajátjukként a Szőlő 
Jövésnek Könyvét. Az eredetinél ezt 
kevesen tehetik meg, akkor is csak 
fehér kesztyűben.
Szövényi Zsolt tanárt, aki nem-
csak gyökereiben, hanem ereiben, 
identitásában is kőszegi, kérték 
fel a könyv szerzőjének. A városi 
könyvtárban azt mondta, hogy sok-
féle, történelmet tanúsító könyvvel 
találkozott, olyat nem vett kézbe, 
amely egyidejüleg muzeális érték, 

óvni kell, és a másik 
oldalon a mindennap-
jaink része. „Itt van 
közöttünk a szelle-
misége, és keresni 
kell azt a személyt, 
aki berajzolja a haj-
tást, a szőlővesszőt. 
A természet kicsi 
darabkája magán 
viseli a múltat, és 
egyszercsak a vesz-
szőn megjelenik, 
üzen a jövőnek, a ki-
csi hajtás a remény-
séget hozza”– fogal-
mazta meg. Elmondta, 
hogy a szőlőjövés szó, 
a fogalom gyönyö-
rűsége spiritualitást 

tartalmaz. „Szakrális pillanatnak 
tekintem azt, amikor Szvetics Bíró 
uram regnálása alatt megszüle-
tett a könyv, amikor úgy döntöttek 
1740 tavaszfordulóján, hogy a ko-
rábbi évszázadok Szent György-
napi bevett szokását erre a célra 
megnyitott könyv fogja őrizni” – 
idézte fel a múltat Szövényi Zsolt. 
„Bevett szokás” szavakat ismételte 
hangsúlyosan, és ezzel is megerő-
sítette, hogy a bírónak bemutatott 
jövéseket berajzolták, akkor először 
a Szőlő Jövésnek Könyvébe. Arról 
is beszélt, hogy a korabeli jegyző-
könyvi bejegyzésekben szőlővessző, 
szőlőhajtás szavakat használták. A 

könyv mégis a Szőlő 
Jövésnek Könyve ne-
vet kapta,  a „szőlő 
jövés” kifejezést a 
növényi részecske 
megjelölésére hasz-
nálták. „Az nemes 
gondolat, hogy a 
hajtás ne múljon 
ki az emlékezetből, 
a jó és rossz sor-
sát mindenki meg-
ismerje, ez olyan 
szellemvilágra utal, 
amelyet mi is meg-
csodálhatunk. Ezek 
a nemes gondola-
tok fogtak meg” 
– indokolta ezekkel a szavakkal a 
tanárember, hogy vállalta a kiadott 
könyv megírásában a részvételt. 
Dr. Bariska István nyugalmazott 
főleveltáros a városi könyvtárban 
elmondta: „a szőlőjövés kifejezés 
Kőszegen egy olyan szó, amit 
soha senki nem tud legyőzni, 
annyira varázslatos”.
A főlevéltáros életére visszatekint-
ve arról beszélt, hogy az ország 
öt leggazdagabb feudális levéltári 
anyagán dolgozhatott több mint 
harminc évig. Korai német és latin 
nyelven olvasta a titkokat, „minél 
jobban beletemetkeztem, annál 
ragyogóbb volt látni, mit csináltak 
az elődeink”. Határozottan mond-
ta, hogy a Szőlő Jövésnek Könyve 
nem születhetett volna meg, ha 
nincs meg Kőszegnek 1648-tól a 
Szabad Királyi Város rangja.
A most megjelent könyv kiadásához 
mankónak nevezte „ezt a gyönyö-

rű, asztalon lévő könyv”-et.  A 
város díszpolgára a tekintetét arra 
felé fordította, azt mondta: „Ma Né-
meth János rajzaival folytatódik a 
történelme. Tapsoljuk meg őt!”
Szavai szerint Kőszeg történelméhez 
kapcsolódó könyv élő és eredeti, az 
emlékezetbe is könnyen bevéshe-
tő. „Mennyi generáció, mennyi 
ember élete munkája fekszik ab-
ban. Isten tudja ki volt az, akinek 
eszébe juthatott, ha már megter-
mett a szőlő, ha már első hajtá-
sok megjelentek, akkor rajzoljuk 
le” – mondta záró szavaiban, majd 
így fogalmazott: „A könyvbe csak 
Szent György-napján lévő hajtá-
sokat rajzolták be, ha berajzolták. 
1789 és 1806 között semmiféle 
rajz nem született” – Megköszö-
nöm Trifusz Péternek a különleges 
érzékkel elkészített, 2022. december 
5-én Kőszegre érkezett kiadványt.

KZ    

Szövényi Zsolt

Dr. Bariska István
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Kertépítés, Kertépítés, 
kertgondozás

Alpok k Gardendd

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

Horváth Attila
+
Horváth AttilaHorváth Attila
++36 30 299 1968+36 30 299 196836 30 299 1968
alpokgarden@gmail.comalpokgarden@gmail.com
facebook.com/alpokgarden

A hulladékszállításról
Januárban és februárban a  
karácsonyfákat gyűjtik össze.  
Zsákban kihelyezett zöldhulladékot 
nem szállítanak el. Néhány utca 
besorolása változott.
ZÖLD 1. körzet (január 6.)
Alsó krt., Bem József u., Cáki u., Fa-
ludi F. u., Forintos M. u., Fő tér, Gá-
bor Áron u., Írottkő Szálló, Írottkő u. 
1-5., Jurisics tér,  Kelcz A. u., Kórház 
u., Kossuth L. u., Liszt F. u., Munká-
csy u., Petőfi tér, Piac, Pogányi u., 
Posztó u., Posztógyár u., Rajnis u., 
Rákóczi F. u., Sánc u., Sáncárok u., 
Schneller u., Strand sétány, Szt. Lé-
nárd u., Szűk u., Táblaház u., Tán-
csics M. u., Téglás köz, Tüskevár u., 
Városház u., Velemi u. 
ZÖLD 2. körzet (január 13.)
Arborétum u., Bercsényi u., Ber-
kenye u., Bormonostori u., Bo-
rostyánkő u., Chernel u., Diófa u., 
Fenyő u., Festetich I. u., Freh A. u., 
Gyöp u., Győry J. u., Hermann O. 
u., Hermina u., Hunyadi u., Károlyi 
M. u., Kastélykert, Kenyérhegyi u., 
Kethelyi u., Királyvölgyi u., Köböl 
dűlő, Kökény u., Park u., Pék u., 
Rómer Flóris u., Rőti völgyi u., Sig-
ray u., Sörgyár u., Szabóhegyi u., 
Szeder u., Szt. Imre herceg u.,  Te-
mető u., Űrhajósok u., Vámház u., 
Várkör+Ady E. u., Zrínyi u. 
ZÖLD 3. körzet (január 20.)
Bajcsy-Zsilinszky u., Bertalan E. u., 
Bezerédy u., Deák F. u., Dózsa Gy. 

u., Dr. Ambró Gy. u., Fehér Sáfrány 
u., Felső krt., Írottkő u., Kálvária u., 
Kárpáti S. u., Lakótelep (társashá-
zak), Lehmann G. u., Lóránt Gy u., 
Mecséry F. u., Munkás u., Puskapor 
u., Rohonci u., Tanító képző u., Űr-
hajósok u., Vízmű u.
ZÖLD 4. körzet  (január 27.)
Árpád tér, Auguszt J. u., Bechtold u., 
Bersek J. u., Csőszház út, Erdészház 
u., Erdő u., Feketeföldi-dűlő, Felső-
erdő u., Forrás u., Gesztenyefa u., 
Gyöngyös u., Hadik A. u., Hegyalja 
u., József forrás u., Kankalin u., Kiss 
J. u., Köböl út, Kőszegfalvi u., Lékai 
u., Libaszőlő utca, Lócserélő dűlő, 
Malomárok u., Mélyút u., Meskó u., 
Mohás u., Napsugár u., Nemezgyári 
major, Óház u., Ólmodi u., Panoráma 
krt., Postásrét, Szelestey u., Sziget u., 
Szombathelyi u., Szőlőskert u., Szt. 
Anna u., Szt. György u., Tölgyes u., 
Vadvirág u., Vaihingen u., Vasút u.

SZELEKTÍV 1. körzet (január 2. 
hétfő)
Alsó krt., Bem u., Cáki u., Faludi F. 
u., Forintos M. u., Forrás u., Fő tér, 
Gábor Áron u., Írottkő Szálló, Írottkő 
u. 1-5., Jurisics tér,  Kelcz A. u., Kór-
ház u., Kossuth L. u., Köböl u., Kő-
szeg szigetek, Liszt F. u., Munkácsy 
u., Petőfi tér, Piac, Pogányi u., Posztó 
u., Posztógyár u., Rajnis u., Rákóczi 
F. u., Sánc u., Sáncárok u., Schneller 
u., Strand sétány, Szombathelyi u., 
Szt. Lénárd u., Szűk u., Táblaház u., 
Táncsics M. u., Téglás köz, Tüskevár 
u., Városház u., Velemi u. 

SZELEKTÍV 2. körzet (január 3. 
kedd)
Arborétum u., Bechtold u., Ber-
csényi u., Berkenye u., Bersek u., 
Bormonostori u., Borostyánkő 
u., Chernel u., Diófa u., Fenyő u., 
Festetich I. u., Freh A. u., Gyöp u., 
Győry J. u., Hadik A. u., Hermann 
O. u., Hermina u., Hunyadi u., Ká-
rolyi M. u., Kastélykert, Kethelyi 

u., Királyvölgyi u., Köböl dűlő, Kö-
kény utca, Lékai u., Park u., Pék 
u., Rohonci u., Rómer Flóris u., 
Rőti völgyi u., Sigray u., Sörgyár 
u., Szabóhegyi u., Szeder u., Szt. 
György u., Szt. Imre herceg u., Te-
mető u., Űrhajósok útja, Vaihingen 
u., Vámház u., Várkör + Ady E. u., 
Zrínyi u.

SZELEKTÍV 3. körzet (január 4. 
szerda)
Árpád tér, Bajcsy-Zsilinszky u., Ber-
talan E. u., Bezerédy u., Deák F. u., 
Dózsa Gy. u., Dr. Ambró Gy. u., Er-
dészház u.,  Fehér Sáfrány u., Felső 
krt., Gyöngyös u., Írottkő u., Kálvá-
ria u., Kárpáti S. u., Kőszegfalvi u., 
Lakótelep (társasházak), Lehmann 
G. u., Mecséry F. u., Meskó u., 
Munkás u., Puskapor u., Rohonci 
u., Rohonci u. 50-felfelé, Sziget u., 
Tanítóképző u., Űrhajósok u.,  Vad-
virág u., Vasút u., Velemi u.

SZELEKTÍV 4. körzet (január 5. 
csütörtök)
Auguszt J. u., Ciklámen tér, Csősz-
ház u., Erdő u., Feketeföldi dűlő, 
Felsőerdő u., Gesztenyefa u., Gyári 
major, Hegyalja u., Kankalin u., 
Kenyérhegyi u., Kiss J. u., Libasző-
lő u., Lócserélő dűlő, Lóránt Gy. u., 
Malomárok u., Mélyút u., Mohás 
u., Napsugár u., Nemezgyári major, 
Óház u., Ólmodi u., Panoráma krt., 
Postásrét u., Szelestey L. u., Szent 
Anna u., Szent György u., Szőlőskert 
u., Tölgyes u., Tömbbelső, Vízmű u.

Lomilottó
Novemberben a leadott lom-
hulladékért 255 sorsjegy került 
kiosztásra. A nyeremények át-
vehetők a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyfélfogadási időben.
Sárga 14  40.000 Ft
Kék 2  30.000 Ft 
Piros 60  15.000 Ft 

Sárga 17 10.000 Ft 
Kék 44   5.000 Ft
Az előző hónapban át nem vett, 
újrasorsolt összegek nyertesei: 
Piros 98 30.000 Ft  
Kék 24 15.000 Ft
Piros 27 10.000 Ft

A Hulladékudvar december 24 
– január 2. zárva tart.  
A zöldhulladék átvétele febru-
ár 1-ig szünetel.
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Zbror ÷Zora” pri svetačnom nastupu

Odličje „Pro Communitate” za „Zoru”
U svečanoj dvorani gimnazije Nikole Jurišića 7. 
novembara samouprava grada Kisega zahvalila 
se je svim osobam i društvam za djelatnost s 
kojom služu napredovanje i obogaćenje  varoša. 
Med odlikovani- na prijedlog mjesne Hrvatske 
samouprave -bio je i mješoviti pjevački zbor 
„Zora”, ki ljetos slavi 20. jubilej svojega postoja-
nja. Prvi zborovodja Mirko Berlaković je u 2002-
om ljetu utemeljio i četira ljeta dugo peljao zbor. 
Peljanjem svojim je doprimio muzičku stručnost 
i hrvatski identitet u grupu. Kasnije Jožef Maitz 
bivši direktor mjesne Muzičke škole naprik zame 
stučnu djelatnost i za ovo vrime počnu jačiti vi-

šeglasno. Od 2018.ljeta Tóth Kálmánné / Edit, 
profesorica glazbe u Jurišićevoj gimnaziji pelja 
zbor. Medjuvrijeme - na inicijativu Imre Har-
sanyija - uz pjevače uključi se instrumentalna 
pratnja - tambure, gitara, harmonika, violina - a 
pjesme dobiju novi lik, novi čar sa ovim podu-
piranjem. Kiseški člani su u grupi svećega do-
seljeniki iz susjednih hrvatskih sel. U zboru jaču 
i Madjari ki su ljubitelji hrvatske kulture, i rado 
jaču i rado se družu s Hrvati. Repertoar im je 
bogat. U izboru su im gradišćanskohrvatske, hr-
vatske, svitske i vjerske jačke, a izbor visi i od 
toga da kade i u kakvom terminu nastupaju. 

Pozive dobiju na razne 
hrvatske i madjarske 
priredbe u Kisegu, u 
okolici Kisega, ali i od 
prijateljev iz Hrvatske. 
Svojim djelovanjem 
motori su hrvatske za-
jednice u Kisegu, čuvari 
su hrvatske kulture i 
običajev u svojem rod-
nom kraju. Priznanju 
čestitamo i željimo im 
uspješno djelovanje i za 
budućnost.

A ÷Zora” horvát nemzetiségi kórus november 
7-én Kőszeg Város Önkormányzatának ÷Pro 
Communitate” díját vette át, a horvát kultúra 
és hagyományok ápolása terén végzett húsz 
éves tevékenységéért. A kitüntetéshez gratu-
lálunk. 

Marija Fülöp Huljev 
   

Zbror ÷Zora” pri svetačnom nastupu

Peljačica zbora Tóth Kálmánné s poveljom 

Blagoslovljen Božić!

Besuch der Studentinnen der Pädagogischen Fakultät Benedek Elek der Universität Sopron 
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara német nemzetségi hallgatóinak látogatása Kőszegfalván és Kőszegen

Am 15. November haben die Studentinnen 
der Pädagogischen Fakultät Benedek Elek der 
Universität Sopron im Rahmen des internati-
onalen Projekts BIG_Inn an einer Exkursion 
nach Schwabendorf und Güns teilgenommen. 
Ziel der Exkursion war, berufliche Erfahrungen 
in der zweisprachigen pädagogischen Arbeit zu 
sammeln und den Unterricht der Zweitsprache 
Deutsch in der ersten Klasse der deutschen Na-
tionalitätengrundschule Béri Balog Ádám ken-
nen zu lernen.
Im Kindergarten von Schwabendorf konnten die 
Studentinnen in einer komplexen Beschäftigung 
erfahren, wie wichtig beim Zweitspracherwerb 
die Einstellung der pädagogischen Fachkraft zur 
vermittelten Sprache ist. 
In der Grundschule von Güns konnten die Stu-
dentinnen einer Deutschstunde in der ersten 

Klasse beiwohnen. Die Pädagogin hat durch 
ihre Arbeit bewiesen, dass im Interesse des 
erfolgreichen Zweitspracherwerbs in der ersten 
Klasse der Grundschule dieselben Methoden an-
gewendet werden sollen wie im Kindergarten. 
Die Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung 
hat die Wichtigkeit der Zusammenarbeit des 
Kindergartens und der Schule mit der Öffent-
lichkeit betont und den Studentinnen über die 
Möglichkeiten der Vermittlung der volkskundli-
chen Unterrichtsinhalte berichtet.  Den Instituti-
onen wurde das im Rahmen des Projekts entwi-
ckelte Sprachspiel vorgestellt und an sie verteilt. 
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Karának német nemzetiségi óvodapedagógus 

hallgatói november 15-én szakmai tanulmányút 
keretében látogattak el Kőszegfalva kétnyelvű 
óvodájába és Kőszeg német nemzetiségi általá-
nos iskolájába. A tanulmányúton jelentős szak-
mai tapasztalatok szerzésére nyílt lehetőség, és 
az óvodai, iskolai gyakorlati példák megtapasz-
talása jelentősen hozzájárult a hallgatók eddigi 
tanulmánya során szerzett elméleti és gyakorlati 
ismeretek elmélyítéséhez.
Köszönjük, hogy hasznos szakmai tapasztala-
tokkal gazdagodva térhettünk vissza intézmé-
nyünkbe, ahol beépíthetjük tanulmányainkba, 
az oktatóink oktatási munkájukba a látott ta-
pasztalatokat.
A hospitálás keretében sor került a projektben 
kifejlesztett nyelvi játék bemutatására, amelyből 
az intézmények 2-2 darabot kaptak ajándékba.

Babai Zsófia SOE BPK
Német nemzetiségi óvodapedagógus 

szakirányfelelős

Im Namen der Deutschen Nationalitä-
tenselbstverwaltung wünsche ich den 
Lesern ruhige Adventszeit, frohe Weih-
nachten und viel Glück, Gesundheit im 
neuen Jahr!

                          A gnes Kőszegfalvi

Karának német nemzetiségi óvodapedagógus 
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Ágyúgolyó – 1532???
November 23-án tették közzé, hogy 
Kőszegen a Bertalan Erzsébet utcá-
ban találtak egy ágyúgolyót. A hírek 
szerint a lövedéket elszállították a 
katonák a Magyar Honvédség köz-
ponti gyűjtőhelyére. November 30-
án megkerestük a családot, akiknél 
hevert az egykori hadieszköz. 
A Sokolov családhoz többször kel-
lett elmenni, mert az orosz nyelvi 
tolmács, a tízéves Maksim csak 
később érkezett haza az Árpád-
házi iskolából. Elena, az édesanya 
elmondta, hét éve élnek Magyaror-
szágon, nagyfiúk másik országban 
dolgozik. Maksim két-
éves volt, amikor eljöttek 
Moszkvából. A családfő, 
Oleg Sokolov Gorkij város-
ban született, és itt dolgo-
zik a környéken. A félórás 
találkozó végén vállalták a 
közös fotót, ahol a fiú ke-
zében van egy világhábo-
rús sisak. A katonák által 
használt fejvédő az udva-
rukon markológéppel tör-
tént csatornaásás közben 
került elő 2020. november 
13-án.
Hogyan találták meg az ágyúgo-
lyót? Néhány munkás 2022. szep-
tember 30-án délután az esővíz 
csatornához ásónyom mélységű ár-
kot ásott, és mintegy négy méterre 
a kaputól megtalálták az ágyúgo-
lyót. Látták, hogy az egy vasgolyó, 
félretették, ne zavarja őket a mun-
kában. Csak később szóltak a csa-
ládnak, az apa mindezt máshogy 
látta. Ismerősök tanácsára ango-
lul felhívta a 112 telefonszámot, 
ahonnét kapcsolták a rendőrséget, 
és elindult a folyamat. Rövid időn 

belül megérkezett a rendőrjár-
őr, lefotózta a kapu mögött lévő 
golyót, megállapította, nincs ve-
szély a robbanásra. A család által 
készített fotók is mutatnak erről 
bizonyítékot. A járőr azt mondta 
a családnak, hogy lesz egy ható-
sági vizsgálat is. Kérésre, a golyót 
hátrébb vitték, műanyag dobozzal 
letakarták. 2022. október 11-én a 
Sokolov család által készített fotók 
alapján, amit nem teszünk közzé, 
megérkeztek a tűzszerészek. Erről 
szólt 2022. november 23-án az 
az interneten kiadott jelentés. A 

tolmács szerepét akkor is a tízéves 
Maksim vállalta. A jelentés beszélt 
arról, hogy a vasgolyó nem tartal-
maz olyan anyagot, amely robba-
nást, veszélyt okozhatna.
November 30-án ott voltunk né-
gyen az udvaron. Egyszer csak a 
családfő jelezte, mutat valamit. 
Asztalra tett egy dobozt, abban 
rozsdás, földes vasdarabok voltak, 
szuronydarab, töltényhüvely, és egy 
töredezett – talán bombából szár-
mazó – vastag vasdarab. A csa-
ládfő elmondta, azokat az erdőben 
találták. Külön tették ki az asztalra 

a katonai sisakot.  
Ezt tartja a kezében 
a fotón Maksim. 
Elmondták, hogy 
2020. november 
13-án, a dátumot 
fotók bizonyítják,  
csatornának ásott 
egy méter mély ár-
kot egy markológép. 
A földdel együtt ak-
kor fordította ki a 
gép a sisakot, amely 
kicsit megsérült a 
hátoldalán. A család 
három tagja bizto-
san állította, hogy az ágyúgolyót 
is a sisak kiásásának helye tájékán 
találták meg. A sisakot 2020. nov-
ember 13-án, amikor a markológép 
ásta az egy méter mély árkot. A go-
lyót 2022. szeptember 30-án, ak-
kor, amikor az esővíznek ásónyom 
mélységű csatornát ástak ki. 
Az ágyúgolyó megtalálásáról mind-
ezek – a tanúkkal erősített – tények.
Az is tény, hogy az ágyúgolyó meg-
találásának helyszíne mögött áll 
egy épület, a két telket egy kicsi 
kerítés választja el. A túloldalon áll 
az emeletes lakott épület, amelyet a 
köznyelv laktanyaként ismer. Itt volt 
a vasfüggöny időszakában a határ-
őrök egyik állomáshelye, laktanyá-
ja. Ez az épület 1911-től laktanya 
volt, akkor a 83. gyalogsági ezred 
állomáshelye, Frigyes laktanya né-
ven. Ez utóbbi történelmi adatot 
dr. Bariska István nyugalmazott 
főlevéltárostól, Kőszeg Város Dísz-
polgárától kaptuk.
Gajdos Milán MH 1. Honvéd Tűz-
szerész és Hadihajó Ezred kommu-
nikációs főhadnagyától a következő 
válasz érkezett a kérdéseinkre.
„A Bertalan Erzsébet utcában 
előkerült ágyúgolyó állapotfelmé-

rését a tűzszerész járőrparancs-
nok a protokoll szerint elvégezte 
a helyszínen. A katonák elszál-
lították a lövedéket a Magyar 
Honvédség központi gyűjtőhe-
lyére. Emellett értesítették a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
munkatársait, hogy átadják az 
ágyúgolyót bevizsgálásra. A be-
vizsgálás céljából történő átadás 
még nem történt meg.
Az esettel kapcsolatos, alakula-
tunk hivatalos Facebook oldalán 
megjelent bejegyzésben való-
színűsítettük, hogy az ágyúgo-
lyó Kőszeg 1532. évi augusztusi 
ostromából származhatott. Erre 
enged következtetni a lövedék 
mérete, tömege, és különösen az 
előtalálás helyszíne. Teljes bizo-
nyossággal megválaszolni ezt a 
kérdést a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum munkatársainak be-
vizsgálását követően lehet majd.
Azt a kérdését illetően, hogy az 
ágyúgolyó visszakerülhet-e Kő-
szegre, szeretném jelezni, hogy 
ilyen irányú hivatalos megkeresés 
még nem érkezett alakulatunk-
hoz Kőszegről.”

Kámán Z
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Fotógaléria: az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva

Új fogorvos
Dr. Gombár René MSc (1983, Arad) 
fogorvos. A főiskolán közgazdasági 
diplomát szerzett. Fogorvosi, orvosi 
tanulmányait Münsterben és Buda-
pesten végezte. Négy nyelvet folyé-
konyan beszél. Kacskaringós úton 
jutott el Kőszegre, de a „szándékai 
komolyak”. 
– A családom Erdélyből szárma-
zik, egynegyedig székely is vagyok. 
1986-ban a szüleimmel kerültem 
Németországba, a hazaszeretetünk, 
a patriotizmusunk megmaradt. 
Eljöttem Magyarországra főisko-
lára, és azt vettem észre, hogy az 
emberekkel sokkal jobban kijövök, 
mint a németekkel. Elvégeztem 
az egyetemet, dolgoztam néhány 
évet a Feketeerdőben, de mindig 
hazavágytam. A vállalkozásban a 
társam – Faragó Péter fogtech-
nikus mester, aki évekig vezetett 
fogászatot – mosonmagyaróvári. 
Ott helyezkedtem el. Ketten kiegé-

szítjük egymást: az egy meg egy, 
talán már három. A németországi 
és a mosonmagyaróvári tapaszta-
latszerzés után jöttünk Kőszegre. 
– Ingázik?
– Igen, jelenleg bejárok, Moson-
magyaróváron élek a jegyesemmel, 
ő is orvos, jövőre szakvizsgázik. A 
célja, hogy háziorvos legyen. Ter-
vezzük a régióba való költözést, de 
hogy hová, azt még nem tudjuk. 

– Mit jelentenek a neve 
mellett az MSc betűk?
– A jelölés egy külön fogorvosi 
sebészeti és implantologiai to-
vábbképzés elvégzésére utal. 
Dr. Gombár René rendelője 
SZTK-s rendelő, aki fizeti a 
TB-t, megkapja az alapellá-
tást. Azon felül, ha plusz igé-
nyek vannak, annak orvoslá-
sára van lehetőség. Adottak 
a személyi feltételek, és 
elindították a fejlesztő beru-
házásokat. Az asszisztensi fel-
adatokat – a már korábbról 
jól ismert – Kolnhoferné Hor-
váth Kinga látja el.

„Beszereztünk egy új, digitális 
panorámaröntgent, aminek a 
sugárdózisa annyira minimális, 
mintha két órát repülnénk, a 
felvétel minősége pedig kitűnő” 
– tudtam meg Gombár doktor üz-

lettársától, Faragó Pétertől. „A pá-
ciensek kényelmét szolgálják az 
új fogászati székek, elvégeztük 
a burkolatcserét. A belső teret is 
megújítjuk.” 
„Könnyen beszél, akinek fog van 
a szájában” – mondhatnánk némi 
iróniával, de ezúttal többről van 
szó, mint ígérgetésről. Megtudtuk, 
hogy a 21. század követelménye-
inek teljesen megfelelő körülmé-
nyekkel és ellátással fogadják a 
pácienseket. Új technológiákat 
vezettek be, változott a gyökér-
tömés, a kezelés módja. Céljuk: 
a fogorvos és az asszisztens teljes 
mértékben a saját feladatával tud-
jon foglalkozni. Az adminisztrációs 
munkákat egy plusz ember végzi. 
„Így több beteget tudunk ellátni,  
stresszmentesebb az orvos és az 
asszisztens munkája” – mondták. 

TáF.

A járvány időszaka számos civil 
kezdeményezés, rendezvény el-
halását eredményezte. Nem így a 
Bersek Iskolában. Az idei tanévben 
a megnyitásának 60 éves évfor-
dulóját ünneplő iskola folytatja a 
hagyományt, 26. alkalommal ren-
dezi meg a Karácsonyi Versmondó 
Versenyt és Rajzpályázatot. ÷A 
Sárvári Tankerületi Központ kő-
szegi és Kőszeg környéki iskolá-
inak legjobb versmondóit várjuk 
2022. december 14-én 14 órára 
a döntőre” – hívta fel a figyelmet 
Kovácsné Szabó Éva igazgató. 
Két év kihagyás után ismét szemé-
lyes jelenléttel szervezhetik meg a 
lélekszépítő versenyt. 

„Remény eink szerint, 120-130 rajz 
beküldése várható, a versmondó 
versenyre mintegy 70 diák érkezik 
meg. A zsűrizést vállalta Rozmán 
László, a Sárvári Tankerületi Köz-
pont igazgatója, Tóthárpád Ferenc 
kőszegi költő, magyar szakos ta-
nárok, tanítók, óvónők. A rajzokat 
Wimmer Lászlóné nyugdíjas rajz-
tanárnő és Németh János művész-
tanár úr értékeli” – tudtuk meg a 
humán munkaközösség vezetőjé-
től, Horváth Mártától.  Az iskolások 
mellett az óvodásokat is várják 
rajzzal, szavalattal. Nagyrendezvé-
nyen a karácsony hangulata átjárja 
az iskolát, a gyerekek gyakorolják a 
közönség előtti szereplést. A rende-
zéséhez a Sárvári Tankerületi Köz-
pont és a Szülői Munkaközösség 
nyújt anyagi támogatást. 

A 26. 

LUKÁCSHÁZA
felnőtt háziorvosa nyugdíjazás miatt

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

Érdeklődni a 20/9809031 számon lehet.

A Chernelek
A „Madárbarát tanösvény” át-
adását követően, időszaki kiállítás 
nyílt a könyvtárban december 8-án 
délután. A Chernel-év kapcsán a 
Chernel Kálmán Városi Könyvtárban 
– Chernel 100 és 200 címmel – 
válogatott különlegességek kerültek 
a falakra és a tárlókba. A megnyi-
tón Chernel István által írt zene-
művekkel is megismerkedhetett a 
közönség. A meglepetésdarabokat a 
Kőszegi Vonósok kvartettje adta elő.
Básthy Béla polgármester a könyv-
tár második emeletén – ahogy 
megnyitójában fogalmazott – „a 
város legdíszesebb termében” kö-
szöntötte a megjelenteket, hiszen 
díszpolgárainkról szóló érdekessé-
geket állítottak ki, és a város dísz-
polgára Dr. Bariska István megnyi-
tóját hallhattuk. A polgármester 
lehulló falevelekhez hasonlította 
azokat, akikről a kiállítás szól. 
Chernel István 100 éve hunyt el, 
Chernel Kálmán 200 éve született. 
Ahogy a falevelek története nem ér 
véget, úgy „ők sem múlnak el”, 

hanem emlékükből lesz az „áldott 
humusz”, amelyből később a kő-
szegiek erőt meríthetnek.
Bariska István, nyugalmazott 
főlevéltáros, örömének adott han-
got, hogy egy olyan családról 
szólhat, amely története beéke-
lődött Kőszeg történetébe. Be-
szélt a Chernel Kálmán által írt 
(1877–1878) monográfiáról, ami 
megjelenése óta alapműként hasz-
nálható. Megállapította: halálával 
városunk egyik legnagyobb egyé-
niségét vesztettük el 1891-ben.
Révész József intézményvezető a 
kiállítás érdekességeire hívta fel a 
figyelmet. „Megőrizzük a Chernel 
család emlékét” – mondta. Mind-
ez azért is biztos, mert a múzeumi 
anyag jelentős része a Chernel csa-
ládtól került a gyűjteménybe. Olyan 
tárgyakat is válogattak, amelyeket 
még nem láthatott a közönség. 
Egyik fotón a Chernel István által, 
a kőszegi hegyen elejtett utolsó 
aranysakál látható. „Mi is nekünk 
a Chernel család?” – tette fel a 
kérdést, és biztatott mindenkit arra, 
hogy gondolkodjon el ezen.  

TáF

BOLDOGAN ÚJSÁGOLTA a Líra könyvesbolt eladója decem-
ber 9-én, hogy vásárolják a Kőszegről szóló könyveket. (Kőszeg 
tollal és ecsettel /KéV 27.old  és Szőlőjövés KéV 21.old). 
Ajándékként többet is vesznek. Mindkettő, a korlátozott pél-
dányszáma miatt, értékes adalék a városról.
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Kőszegi Vonósok koncertje
A Kőszegi Vonósok szeretettel 
várnak minden zenekedvelőt 
hagyományos adventi hangver-
senyükre 2022. december 17-
én, szombaton 19 órakor a kő-
szegi Jézus Szíve-templomba. 

A koncert nyitányát adó műben – 
Karácsony éjjelén – az Árpád-házi 
Szent Margit Általános Iskola ének-
kara kapja a főszerepet. Ezután a 
kőszegi születésű Kárpáti Sándor 
Karácsonyi harangszó c. műve 

csendül fel. A klasszika korszakából 
Johann Stamitz G-dúr Sinfoniáját 
szólaltatja meg a zenekar. Scheer 
Uwe házi zeneszerzője is az együt-
tesnek, ez alkalommal La follia 
(2022) c. szerzeményének ősbe-
mutatóját hallhatja a közönség. Az 
estét Arcangelo Corelli Karácso-

December 5-én délután a Jurisics-
várba izgatott gyerekek érkeztek, 
hogy láthassák a Mikulást. 
„Nagyon örülünk, hiszen két év 
elteltével személyesen is tudunk 
találkozni. Idén is voltak segítő-
ink. A Kőszegi TÁVHŐ. a TESCO, 
a Biotéka, a Fókusz Üzletlánc, 
a Naturalfa Kft., Böröcz Tamás, 
Gelencsér Attila és számos, magát 
megnevezni nem kívánó jóakaró 
volt, aki adakozott a gyerekek 
öröméért” – nyilatkozta Gelencsér 
Ildikó a Mikulás egyik segítője.
A Mindenki Mikulása népszerű 
gyermekprogram, idén is sokan 
voltak. Szürkületben léptek a szín-
padra a Balog iskola tanulói,  tán-

caikkal, verseikkel téli hangulatot 
varázsoltak. A Hótündér elkápráz-
tatta a közönséget. (A csoportot 
felkészítette: Földesi né Németh 
Csilla és Virág Zsuzsanna.)
A műsort követően nagy zsákkal, 
komótos léptekkel érkezett a Mi-
kulás. „Az a feladatunk, hogy ka-
rácsonyra felkészüljünk: tiszta, jó 
szívvel. … Ma minden bűnötök 
megbocsáttatik, de holnaptól min-
denki jó legyen!” – szólt az intelem. 
A szeretet karéjában versekkel, 
énekekkel, rajzokkal köszöntötték 
a Mikulást, aki külön ajándékokkal 
viszonozta a meleg fogadtatást.
Közel ötszáz csomag várta, hogy 
gazdára leljen. (A megmaradt aján-
dékokat rászorulókhoz juttatták el a 
művelődési központ munkatársai.) 

TáF 

Mikulás Betlehemek
December 8-án, a szeplőtelen fo-
gantatás napján imádságra gyűltek 
a hívek a Jurisics téren. Az Egyhá-
zi Énekkar, a német és a horvát 
nemzetiségek énekkara, valamint 
a Mécses Zenekar énekesei tették 
szebbé az ünnepet.
„Segítesz nekünk, hogy távol tart-
suk a gonoszt, aki csalással ma-
gához vonz bennünket…” – hall-
hattuk a Máriát dicsőítő szavakat. 
A názáreti asszonyra emlékeztünk, 
„aki évszázadok óta a tekinteté-
vel vigyázza ezt a várost”.
A múlt évben megfogalmazódott: 
épüljön a plébánián betlehem. A 
hívő közösség gazdagodott, dr. Per-
ger Gyula plébános megáldotta az 
elkészült betlehemet. A párját rit-
kító „alkotás” hivatali időben bárki 
számára látogatható. Létrehozásá-
ban Németh Norbert segédkezett.  

A Mária-szobor lábánál decem-
ber 8-án gyönyörködhettünk a 
várakozás legszebb dallamaiban. A 
megjelentek meglátogatták a Szent 
Imre-templom „szabadtéri” jászlát 
is, ahol a kisded fekhelye még üres 
volt, de a szépen berendezett „is-
tálló” vonzotta a tekinteteket.
A kőszegi horvátok 2000-ben Kon-
koly István püspök úrral írták alá a 
megállapodást arról, hogy a hivata-
losan is használhatják a Szent Imre-
templomot. A nemzetiségi közösség 
sajátjaként gondozta az épületet. 
Szent Imre születésének 1000. év-
fordulóján már egy felújított temp-
lomban ünnepelhettek. A jászol 
figuráit összefogással hozták létre. 
Csatlakozott a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Kőszegi Ön-
kéntes Tűzoltóság is. A templom fel-
újítása nem akadályozta, hogy újra 
jelezze advent időszakát a Szent 
József-kapuban a jászol-jelenet.

TáF

nyi concertoja, a „per la notte di 
natale“ koronázza meg, igazi ka-
rácsonyi hangulatot varázsolva az 
ünnephez már oly közel, szenteste 
előtti héten. Szólót játszik Scheer 
Bernadett és Volcsányi Veronika he-
gedűn, Luke Linton France gordon-
kán és Horváth Csaba bőgőn.

Hírek
A helyi karitász november 18 – 
20. között adománygyűjtést tartott 
a TESCO áruházban. A jó szándékú 
emberek 750 kg tartós élelmiszert 
adtak át. A karitász munkájáért 
többször is kitüntetést kapott Rábai 
Ferenc szavai szerint 180 db aján-
dékcsomagot adnak át a rászorul-
taknak, aszerint, mennyien élnek a 
családban. Ezért még gyűjtenek a 
Brenner-házban december 17-ig 
8.00 és 9.30 óra között, szerdán 
16.00 és 17.00 óra között. Köszö-
net mindezért!
A Bersek ezredesről elnevezett 
iskola 60 éves. A Pro Rév Egyesület, 
a révi iskola magyar tagozata dec-
ember 18-án rendezi meg Réven a 
Magyar Szórvány Napot. Hálát ad-
nak a templom felújításért, bemu-
tatják Bersek József babérkoszorús 
honvéd huszárezredes mellszob-
rának gipsz modelljét. Söptei Imre, 

a levéltár vezetője ennek érdekében 
fotót küldött a szobrászművésznek. 
Az 1848-as hadvezér Kőszegen 
született, Révben hunyt el, őrzik 
emlékét, sírhelye ismeretlen. Em-
lékhelye van a kőszegi temetőben. 
December 10-én tíz gyermeknek 
különös örömet nyújtott a Csók Ist-
ván Művészkör. 25 db festményü-
ket  árverezték az Írottkő Hotelben 
tartott kiállításon, 15 db új gazdát 
talált. Az alapítvány számlájára  be-
folyt összegből tanulmányi, sporto-
lói teljesítményük mellett a tanáraik 
véleménye is indokolta a diákok 
jutalmát.                                  
Bersek  iskola:  Kántor Laura 4/b, – 
Kiss Andrea 5/a 
Balog  iskola: Kökényes Bálint 5/a 
–  Csöglei Péter 8/b 
Árpád-házi iskola: Demeter Kriszti-
na 8.o., Neválovits Krisztina 7.o. 
Dr. Nagy László EGYMI: László Mi-
lán 4.o. – Horváth Szebasztián 5.o. 
– Ille Medox  5.o. –  Ábrahám Ge-
csei Zsófia 3/c.
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Elképesztően szép a város
Németh János festőművész-tanár 
megkapta a ’második életműdí-
jat’ a kőszegi polgároktól. Ez más, 
mint az önkormányzat által adott 
„Kőszegi Életműdíj” kitüntetés, 

amit november 7-én vett át, mert 
a város lakossága a ’másodikat’ 
a könyvbemutatón a jelenlétével 
szavazta meg. November 21-én 
a városi könyvtár előadótermé-
ben tartották „Kőszeg tollal és 
ecsettel” című könyv bemutatóját, 
amelyet a festőművész akvarell és 
grafikai képeiből adott ki a Szülő-
föld Könyvkiadó. A kiadványban 
Németh János kőszegi festőművész 
gondolatait rögzítette, bővítette, az 
alkotásokat rendszerezte, szerkesz-
tette Gy. Lovassy Klára történész 
és Giczy József, akik mindketten 
Kőszeg Város elkötelezett polgárai. 
A bemutató estéjén a város lakos-
sága mindent felülmúlóan, még a 
lépcsőházat is megtöltötte, olyan 
nagy volt a könyvbemutató, a fes-
tőművész munkái iránti érdeklődés. 
Azon az estén több mint száz köny-
vet dedikált Németh János, mert 
ott a helyszínen is meg lehetett 
vásárolni. A bemutatót követő-
en az értékes karácsonyi ajándék 
vásárlására a Líra Könyvesbolt ad 
lehetőséget.
„A könyv nem egy turisztikai tájé-
koztató, nem tudományos könyv, 
de minden szava hiteles” – fo-
galmazta meg Gy. Lovassy Klára, 
és hozzáfűzte: olvasgatása, a képek 
nézegetése közben babusgatja az 
olvasót. Mindezt kiegészítette a kö-

vetkező szavakkal: „Talán érezni 
lehet, hogy a lélekkel, szívvel, te-
hetséggel, csodával megalkotott 
gyönyörű képek mellett, rengeteg 
szeretettel alakítottuk ki a kötetet”.

A bemutatón elsőként 
Farkas Csaba könyv-
kiadó tisztelettel 
köszöntötte Németh 
Jánost, Kőszeg város 
85. évét betöltött 
polgárát. Elmondta, 
hogy a könyv kiadá-
sát három évvel ez-
előtt kezdeményezte 
Giczy József. Básthy 
Béla polgármester 
arról beszélt, hogy 
„Farkas Csaba egy 
különleges ember. 
Van itt egy könyv-
kiadó, aki kőszegi, 
de ő azt nagyon jól 
tudja, hogy nem 

az, nem él itt, de olyan ragasz-
kodással viszonyul a város-
unkhoz, amely párját ritkítja”. 
A Kőszeghez kapcsolódó kenyér 
jelzője, a „babusgatós” szó több-
ször is elhangzott azon az estén, 
a városvezető így fogalmazott: 
„aki kezébe veszi a könyvet, 
annak lesz kedve úgy babus-
gatni a várost, ahogy a tanár úr 
megfestette a képeket”.
A könyv kiadásáig az indításá-
tól eltelt három év. A bemutató 
után egy héttel annál az asztal-
nál beszélgettünk Németh János 
festőművésszel, ahol az alkotások 
végső formáját kialakította. Ezt 
a folyamatot Hegyvári Edit Ilona 
szavakban rögzítette, a bemuta-
tón felolvasta, arról írt, ahogy ő 
látta a művész alkotó munkáját. 
A könyv kiadását elindította Giczy 
József. Három évvel ezelőtt az egy-
házi könyvesboltban a „Soproni 
Képes Krónika” kiadványról be-
szélgettek, és felmerült, hogy Kő-
szegről is szükség lenne egy ilyen 
jellegű könyv kiadására. Abban a 
festőművészek alkotásaikkal be-
széltek a városukról, ennek okán 
Giczy József felkereste Németh Já-
nos festőművészt, aki vállalta 82 
évesen a könyv művészi munkáit.
Amikor a tanár úrral beszélgettünk, 
arról szólt, hogy az alkotások több 

fázisban készültek el. Elővett egy 
mappát, abban voltak a könyvben 
kiadott akvarellek, grafikák. Ezek 
alkotása úgy kezdődött, hogy a 
művész kiment a helyszínre, el-
készítette a vázlatot, rögzítette a 
jellegzetes színeket, térhatást, mé-
retarányokat. A jellegzetességek 
rögzítéséhez használta a fotókat 
is. A vázlat alapján készült el a 
műteremben a művész szemléle-
tét tükröző részletes rajz. Ez már 
az alkotó szabadságát, látásmód-
ját tükrözte, mindazt, amit tovább 
vitt a vázlatrajzból. A részleteket 
tartalmazó rajzot tovább formálta 
élethű színekkel. Prof. Dr. Lőrincz 
Zoltán művészettörténész erről be-
szélt a könyvbemutatón. Egyszerű 
témaként említette a háztetők fest-
ményen történő megjelenítésének 
művészi formáját. Választ nem váró 
kérdést tett fel: „Hogyan sikerült 
megtalálnod azt a pontot, amit 
mi kevésbé ismerünk, új szemmel 
megmutatni kompozíciódban”.

A festőművész elmondta, a háztetők 
úgy jelentek meg az alkotásaiban, 
ahogy ő látta a hegyoldalban lévő 
házának ablakából. Egy-egy fest-
mény sok-sok apró részletét mégis 
a helyszínen rögzítette. A kedves 
iskolája, a Jurisich Miklós Gimná-
zium főépülete a téli időszak vo-
násait mutatja a festményen.  Nem 
maradhatott ki az egykori katona-
iskola, a Dr. Nagy László EGYMI 
részletgazdag főépülete sem, 
„amelyhez tanári múltam ezer 
szála köt”.  A festőművész önálló-
an döntött arról, hogy a város me-
lyik pontjáról készíti el az alkotását, 
ezek száma meghaladja a százat. A 
könyv terjedelméhez mérten ebből 
a szerkesztők válogattak, rendezték 
el témakörben. Amikor az első húsz 
festmény, grafika elkészült, Németh 
János előzsűrizésre elvitte a Rumi 
Rajki Műpártoló Kör tagtársainak. 
Tőlük a folytatásra kapott indítta-
tást. A következő bíztatást a mű-
vész Farkas Csaba kiadótól kapta, 

aki több mint hatvan 
festményt tekinthe-
tett meg. Sokat tett a 
könyv kiadásáért.
Az alkotások nem szol-
gálják a turisták csa-
logatását, de élményt 
mindazoknak, akik 
lapozgatják a könyvet, 
többször előveszik, és 
mindig találnak benne 
újat, a város szépsé-
geit ábrázoló értéket. 
A könyv új bizonyíték 
arra, amit a Királyi Vá-
rosnapon Dr. Bariska 
István Kőszeg Város 
Díszpolgára mondott: 
„Elképesztően szép a 
város”. 

KZ
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Tartanak-e és hol farsangi bálokat? 
Vízkereszttől kezdődik a farsang. 
Kőszegen évtizedek óta hagyomány 
volt, hogy a hétvégenként egyszerre 
több bált is tartottak az egyesüle-
tek, szervezetek. Amikor 2017-ben 
a lovagteremben tartották a me-
gyebált, akkor Kőszeget a bálok 
városának is nevezték. A 2023. évi 
szezonra ezt nem lehet elmondani, 
mert a Maradj otthon pandémiás 
időszak után, most harmadszor az 
energiaválság töri ketté a városi 
hagyományt. Azért ne feledjük, a 
busztragédia miatt 2009-ben, a 
polgármester kérésére februártól 
elmaradtak a bálok. 
Az idei télen a lovagterem fűtés hi-
ánya miatt zárva tart, kétségtelen, 
hogy ezzel sok költséget lehet meg-
takarítani. „Tíz fokban estélyruhá-
ban nem lehet bálozni” – hangzott 
el egy nő válasza. A korábbi évek-
ben a lovagterem a mérete miatt 
is a bálok központi helye lett. A 
másik meghatározó helyszín volt a 
Dr. Nagy László EGYMI terme, amit 
az idei télen nem fűtenek. Azért, ha 
előre vetítjük, két év múlva sem 
lesz olcsóbb az áram vagy villany 
ára, ahol nincs rezsicsökkentés. A 
bálok szervezői vagy inkább, akik 
ezzel próbálkoztak, évek múlva sem 
lesznek jobb helyzetben. 
A kőszegi iparosok már novem-
berben eldöntötték, hogy január 
21-én tartanak bált az Írottkő Hotel 
aulájában. Azt tervezik, hogy elmegy 
oda 150 fő, a zenét a Kócos Ördö-
gök szolgáltatják. A következő igazi 
bál lesz, mert amit az idén, a vírus 
időszakában tartottak, arra a bará-
tok találkozójaként emlékeznek.
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
visszatér egy régebbi rendszerhez, 
Február közepén farsangi táncházat 
tartanak a KÖSZHÁZ-ban. Dvorák 
László azt mondta, biztosan jól érzik 
magukat családias körülmények kö-
zött.  A KÖSZHÁZ-at téli időszakban 
fűtik, így az egy befogadó hely lesz 
a különböző programok számára, a 
plébániához tartozó csoportok prog-
ramjainak is az egyik helyszíne lesz.
Ugyancsak jól működött a korábbi 
években a Dr. Nagy László EGYMI 
bálja, arra nemcsak az érintettek 
mentek el, hanem különböző baráti 
körök is. A báli termet nem fűtik, az 
épületben csak az osztálytermeket, 

a folyosókon minden második fűtő-
testet nyitnak ki az oktatás biztosí-
tása érdekében. Azt is megtudtuk, 
hogy a farsangi bálról lemondtak, 
de Húsvét utánra terveznek egy 
nagyobb zenés, táncos találkozót. 
Az elnevezése és a formája novem-
berben még gondolati szinten volt, 
de a szándék határozott.
A Bersek iskola igazgatója, Ko-
vácsné Szabó Éva határozottan 
mondta: farsang időszakában nem 
tartanak bált. A korábbi években az 
EGYMI terme adott ennek otthont. 
Idén az iskola 60 éves, ezért min-
den eseményüket – többet, mint 
korábban – az évforduló jegyében 
szerveznek. Május 20-án bállal 
ünneplik az 60. évfordulót, előtte, 
18-án tartják meg az ünnepi gála-
műsort. Mindent bevetve készülnek 
az ünnepre, maradandó emlékként 
akarják formálni.
A Jurisich Gimnázium nem tart  
bált. Minden az energiatarkaré-
kosság jegyében zajlik. Ha a Nagy 
László EGYMI terme zárva van, 
nincs mit tenni. Az iskola díszterme 
kicsi, a tornaterem felett van, a fa-
lak közötti nagy távolság miatt, az 
ütemes mozgás veszélyes az épü-
letre Ezért ott bál tartásáról, még 
beszélni sem szabad.
Az Árpád-házi iskola február 11-
én a saját tornacsarnokában szerve-
zi meg a bált. A megtartását koráb-
ban eldöntötték, csak az időpontja 
változott a téli szünet hosszabbítása 
miatt. Az energiatakarékosság az 
iskolában is fontos szerepet tölt be.
A Balog Iskola február közepén 
tartja a hagyományos batyus bált 
a tornacsarnokban. A közösség 
összetartása az egyik fő cél, a má-
sik az, hogy legyen a Szülői Mun-
kaközösségnek bevétele, amit a 
diákok érdekében használnak fel. 
Az elmúlt évben az iskola jubileumi 
évkönyvének a nyomtatási költsé-
geit is vállalták. Fontos volt a kiad-
vány, mert négy évfordulót (1961-
1989-2019-2021) foglalt össze. 
A Balog-bál hetében szervezik 
meg az iskolafarsangot. Nemesné 
Erdősi Tímea elmondta, azon dol-
goznak, hogy az előírt 25%-os 
gáztakarékosságot be tudják tarta-
ni, a tornatermet csak a szükséges 
mértékben fűtik, külső szervezetek 

számára nem adhatják ki. 
A Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat egyértelműen lemondott 
a bál szervezéséről. A robosztus 
költségeket nem tudják vállalni. 
Petkovits Sándor elmondta, hogy 
a Kossuth utcában lévő közösségi 
termük távhős fűtésének gigajoulra 
vetített ára tizenötszörösére emel-
kedett. Az infláció, az energiaárak 
emelkedése sújtotta az önkor-
mányzat programjainak a szerve-
zését, elmaradt a Horvát-nap, nem 
tudták megünnepli a Zora Horvát 
Nemzetiségi Kórus alapításának 
20. évfordulóját. (Kőszeg Város Ön-
kormányzata november 7-én Pro 
Communitate Díjjal tüntette ki.) 
A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat a költségek és a helyhi-
ány miatt egyértelműen lemondott 
a bál tartásáról. A korábbi években 
ők indították el a farsangot.
Kőszeg Város Koncertfúvósze-
nekara nem tart jelmezes bált. A 
korábbi években több százan öltöt-
tek maskarát, élén a zenészekkel. 
Németh Balázs elnök elmondta, 
hogy a pandémia két bált vitt el, 
idén a rezsiköltség, a terem hiánya 
szünteti meg a bálozás lehetőségét. 
A Balog iskola sportcsarnoka a kül-
ső szervezetek számára zárva tart.  
A zenészek ezen már túlléptek, in-
tenzíven készülnek az április 22-én 

tartandó minősítő koncertre. A ko-
rábban kiérdemelt „koncert”, talán 
érdemrend típusú szakmai elisme-
rés, érvényessége lejár, ezért meg 
kell újítani. Az elnök elmondta in-
tenzív a felkészülés. Szilágyi Miklós 
karnagy komoly, és új zenei anyagot 
állít össze a koncertre, amely jelen-
tős szakmai kihívás a zenészeknek, 
amit – biztosan állítható – teljesí-
tenek. Az elnök elmondta, hogy a 
Mikulás próba közben megérkezett 
a zenészek gyermekeihez.
A Cocordia-Barátság Énekegye-
sület tagjainak szívszorító üzenetét 
adta át Ősz Henriett elnök, nem 
tudják megtartani a farsangot záró 
bálok bálját. A szervezést idén má-
jusban kezdték, akkor foglalták le 
a zenekart az utolsó szombatra. 
Amikor az energiatakarékosság-
ról felszálltak a hírek, akkor már a 
Hotel Írottkő nem tudta fogadni a 
bálozókat, az előtte lévő két hét-
végén sem. Maradt a február első 
szombatja, de arra meg nem talál-
tak zenekart. A bál veszteség nél-
küli megrendezéséhez szükséges a 
150 fizető bálozó, ez is egy súlyos 
szempont. A próbatermüket hetente 
egyszer fűtik, mégis több százezer Ft 
számlájuk. Az énekesek a koncertje-
ikre saját kocsival utaznak el, de ami 
számukra fontos, az ének szeretete. 
Tisztelettel és köszönettel várják a 
vendégeket december 18-án a ka-
rácsonyi hangversenyükre. (29. old) 

Kámán Z  

A KŐSZEGI VÁROSI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 
munkatársai kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, 
boldog új esztendőt kívánnak látogatóiknak! 2023-ban is 
szeretettel várják jelenlegi és jövőbeli használóikat intéz-
ményeikbe! Az aktuális hírek és nyitvatartási információk 
az intézmény Facebook oldalán és honlapjain követhetők.
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Programajánló
DECEMBER 15.  Adventi készülődés a múzeumban, kará-

csonyi dekoráció készítés. Arany Egyszarvú Patika; Idő-
pont: 10.00-18.00 óráig; Részvételi díj: 400 Ft/fő; Bővebb 
információ, előzetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés: 
muzped@kvmkl.hu; 94/360-240;

DECEMBER 18.  Advent halászlével és sült pisztránggal
 Jurisics tér, Boszorkánykonyha előtt; Időpont: 12.30; Szervező, 

bővebb információ: Kőszegi Sporthorgász Egyesület. 
 FIGYELEM: edényt mindenki hozzon magával, az ételek elvitele 

csakis így lehetséges!
DECEMBER 18.  Kinyit a Postamúzeum. Rajnis u. 3.; 16.00-

18.30; Bővebb információ: Tourinform Kőszeg (94/563-120)
DECEMBER 18.  Ökomenikus adventi gyertyagyújtás 
 Közreműködik a Római Katolikus Egyházközség és Kőszeg 

Város Fúvószenekarának klarinétosai. Helyszín: Jurisics tér; 
Időpont: 17.30.

DECEMBER 19.  16.30 óra Hanuka gyertyagyújtás a Jurisics téren
DECEMBER 19.   17.00 óra Sebestyén Ernő és barátai koncert a 

Zsinagógában. Közreműködik: Sebestyén Ernő zongora – Éder 
György cselló – Bognár Ferenc zongora. Az előtérben megtekint-
hető „Egy kőszegi sikertörténet: Schey-család” című kiállítás.

DECEMBER 24.  Karácsonyi filmvetítés. Jézuskaváró ingyenes 
filmvetítés gyerekeknek.  Jurisics Vár - KÖSZHÁZ; 14.00; Bő-
vebb információ: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszín-
ház; A részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztrálni lehet a 
jurisics@koszeg.hu e-mail címen december 20-ig!

DECEMBER 27.  Ingyenes évzáró vezetett teljesítménytúra 
a Kőszegi-hegység rejtett látnivalóihoz. Rajt/cél: Velem, 
Alkotóház/Stirling-villa (Velem, Rákóczi u. 96.); Tömegrajt 
időpontja: 8.00; Táv: 20 km; Nevezési díj és ellátás: nincs; 
Bővebb információ: Vasi Vándorok SE; info@vasivandorok.hu; 
Gombos Kálmán (70/938-8208). Max. létszám: 50 fő!

Angelika Leánykar
DECEMBER 20-án, kedden 18.00 órakor a Zeneakadémián tart az 
Angelika Lánykar karácsonyi hangversenyt, Béke karácsonya cím-
mel. Gráf Zsuzsanna Kőszeg Város Díszpolgára, karnagy és a leánykar 
49 ajándék meghívót küldött a kőszegieknek. A kedves meghívást 
miséken hirdették, és így 49 fő utazhat a koncertre, megtekinthetik a 
Zeneakadémia épületét.
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Labdarúgás: Hatpontos vereség
A Nárai elleni, a 11. fordulóból elhalasztott, igazi „hatpontos” mérkőzéssel 
zárult a megyei harmadosztály őszi szezonja. Amelyik csapat nyer, az első 
helyről várhatja a tavaszt. Sajnos a ki-ki mérkőzést a hazai pályán játszó 
Nárai nyerte. A két gól mellett hét sárga és két piros lapot hozó mérkőzé-
sen ketten a kőszegiek közül korábban mehettek zuhanyozni. A vereséggel 
a Lóránt FC a pillanatnyi dobogó harmadik fokán zárta az idényt. A tavasz 
bármit hozhat: az első öt csapat négy ponton belül van, de nagyon fontos 
lesz, hogy a rangadókat milyen sikerrel vívják  majd meg a kőszegiek.

Eredmény: 11. forduló Nárai SK-Kőszegi Lóránt FC 2:0 (1:0).
Tabella: 3. Kőszegi Lóránt FC 13 mérkőzés, 9 győzelem, 1 döntetlen, 
3 vereség, 48:24 gólkülönbség, 28 pont.

A kőszegfalviak az elmúlt években hozzászoktatták drukkereiket, hogy 
az élmezőnyben, a dobogóért küzdenek. Most messze kerültek ettől. A 
halasztott forduló nekik is kudarcot hozott. Hazai pályán szenvedtek vere-
séget a jákiaktól. Igaz Pongrácz Zsolt találata még a vezetést jelentette, de 
az ellenfél hárommal válaszolt. Az idényben szerzett 13 pont valóban nem 
hozott szerencsét. A 14 csapatos mezőnyben Gyöngyösfalut és Nemesbő-
döt előzik meg. A szurkolók bizonnyal szebb tavaszt remélnek.

Eredmény: 11. forduló Kőszegfalvi SE-Jáki SZSE 1:3 (1:2) gól Pong-
rácz Zsolt.
Tabella: 12. Kőszegfalvi SE 13 mérkőzés, 4 győzelem, 1 döntetlen, 8 
vereség, 32:39 gólkülönbség, 13 pont.

Asztalitenisz megyei bajnokság

A kőszegi asztaliteniszezőket befogadó Horvátzsidányi KSK az őszt a 
negyedik-ötödik helyen zárta a megyei bajnokságban. A csapatnak a 
hétcsapatos bajnokságban ötven százalékos a mérlege. Kiélezett a baj-
nokság. A tavaszi körben egy-egy győzelemmel is sokat lehet nyerni. 
Minden mérkőzés fontos lehet. A Kolarich Sándor által vezetett együttes 
legeredményesebbje Karádi László, 63,2 %-os győzelmi mutatóval. Mol-
nár Péter (62,5 %), Szűcs János (54 %), Lévai Márió (41,7 %) és Agg 
Patrik (37,5 %) követi.
A csapat utánpótlás korú játékosai közül az Alasz testvérek (Marcell és 
Bence) eljutottak a megyei Diákolimpiára. Tengelics Dominik győzött a 
Bersek Kupán, ahol Alasz Bence harmadik helyen végzett. 

Boksz: Buza Rafael VB-je

Az Ifjúsági Ökölvívó Világbajnokságon képviselhette Magyarországot Buza 
Rafael. A kőszegi Fitt-Boksz versenyzője Nuciaban (Spanyolország), 63,5 
kg-ban, 44 fős mezőnyben vetette bele magát a küzdelmekbe. Mind-
járt az első napon a kolumbiai Leonardoval, a Dél-Amerikai bajnokság 
ezüstérmesével kezdett. Magabiztos három menettel lépett tovább. A 
boliviai Leandrovot az első menetben KO-val intézte el, majd az örmény 
Mkrtchyan ellen a megfontolt, pontos ütések értek egyhangú pontozásos 
sikert. Az amerikai C.D. Deshaw-val már a négy közé jutásért, az éremért 
meccselt. Jó kezdés után fokozatosan fáradt el. A pontozók az amerikai 
ökölvívót látták jobbnak. Buza Rafael az előkelő ötödik helyen végzett. 
Edzője, Varsányi Áron, aki a helyszínen segítette Buzát, kiemelte, verseny-
zője a világ legjobbjai között három mérkőzést is győztesen vívott meg.

Utánpótlás bajnokok és érmek

November első hetében (november 3-6.) rendezték  Budapesten a Serdülő 
és Junior Ökölvívó Országos Bajnokságot. Öten képviselték a Fitt-Box ÖE-
t. Ketten Németh Dóra (serdülő női 48 kg) és Gombai Dominik (serdülő 
férfi 48 kg) meg sem álltak a dobogó legfelső fokáig. Gombai első ellen-
felét a 2. menetben döntő fölénnyel, a másodikat egyhangú pontozással 
verte. Jó szokását a döntőben is megtartotta: mindhárom menetet meg-
nyerve lett súlycsoportja Magyar Bajnoka. Németh Dóra egyik mérkőzését 
sem bokszolta végig. Az elődöntőben a harmadik, a döntőben már az első 
menetben kihirdették győzelmét döntő fölénnyel. Rába Noémi (junior női 
52 kg) kiélezett küzdelemben, 3:2-es osztott pontozással vereséget szen-
vedett, így meg kellett elégednie a bronzéremmel. Pesti József (serdülő 
férfi 50 kg) első ellenfelét megfontolt boksszal, pontos ütésekkel győzte le. 
A döntőbe jutásért is mindent megtett, de ez most nem bizonyult elégnek. 
Bronzérme megsüvegelendő teljesítmény. Kiss Áron (serdülő férfi 48 kg) 
jól küzdött, de nem tudott ellenfele fölé kerekedni.

Anyakönyvi hírek
Házasság: Sinkó Adrienn – Pintér Ernő, Takács Zsófia – Cserkuti Bálint.

Halálozás: Csögleiné Balogh Rita, Mérges Jánosné szül. Mersich Má-
ria, Bernovics Gyula, Horváth Lászlóné szül. Gaider Erzsébet, Tamási 
Imréné szül. Toldi Erzsébet, Ecker László, Szabó Mária.
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 Diáksport
Középiskolás röplabda

Kevés olyan, fél évszázadnál is nagyobb 
hagyománnyal bíró Vas megyei diákverseny 
van, mint a Csató Béla Emlékverseny. 
Ötvenhatodik  alkalommal hívták mérkőzni 
a középiskolák amatőr (nem igazolt játéko-
sok) csapatait a régi „Keri” legendás testne-
velő tanárára emlékezve. A Jurisich folytatta 
„megszokott” sikeres szereplését. Mind a 
fiú, mind a lány csapat megnyerte a tornát. 
Mindkét nemben kilenc csapat lépett pályára. 
A három selejtezőcsoport legjobbjai döntöt-

ték el az első három helyezés sportját. Sokszor apróságokon múlt a siker, 
de ezúttal Fortuna is a kőszegiek mellett volt. (A lányok azzal nyertek, hogy 
a harmadik helyezettet nagyobb arányban győzték le.). A fiúk mezőnyének 
legjobb játékosa Máthé Gergely lett a Jurisichból.

Eredmények (1:1-es játszmaeredménynél a pontarány döntött) lá-
nyok csoportkör Jurisich-Kanizsai (Szombathely) 2:0 (50:42), Jurisich-
Berzsenyi (Celldömölk) 2:0 (50:18), helyosztók Jurisich-Turisztikai 
(Sárvár) 2:0 (50:23), Jurisich-Kereskedelmi 1:1 (44:44), fiúk csoport-
kör Jurisich-Vép 1:1 (44:37) Jurisich-Barabás (Sárvár) 1:1 (48:35), 
helyosztók Jurisich-Berzsenyi (Celldömölk) 1:1 (pontaránnyal győzött 
a JMG), Jurisich-Nagy Lajos (Szombathely) 2:0.

Hatvanan a Bersek Kupán
Hatvanan neveztek a Bersek iskola hagyományos „Bersek Kupa” asztali-
tenisz versenyére. A rendező iskola diákjai mellett asztalhoz álltak a Ba-
log iskola, a Dr. Nagy Gyógypedgógiai Intézmény versenyzői és indultak 
csepregi, gyöngyösfalui tanulók is. A rendezvényt a megyei asztalitenisz 
szövetség támogatta. A remek hangulatú verseny méltó volt a korábbi 
években megteremtett hagyományokhoz.

Eredmények: II. kcs. leányok 1. Kovács Patrícia/BE, 2. Ódor Hajnal-
ka/BA, 3. Oláru Milla/TO,  fiúk 1. Katona Gergő/BE, 2. Rába Levente/
BE, 3. Vers Balázs/BE és Alasz Bence/BE. III. kcs. leányok 1. Ollári 
Szabina/DRNA, 2. Balaton Viola/TO, 3. Nagy Maja/BA és Mozsolicz 
Jázmin/BE, fiúk 1. Csánits Máté/BA, Gojsza Péter/TO, 3. Dudás Noel/
BA és Horváth Rómeó/BE. IV. kcs. leányok 1. Polyák Mercédesz/BA, 2. 
Bóczán Lili/BA, 3. Somfai Cintia/BE, fiúk 1. Tengelics Dominik/BA, 2. 
Nagy Adrián/DRNA, 3. Tuczai Erik/BA és Vincze Botond/TO. 

Futsal Diákolimpia
A Balog iskola tornacsarnoka idén is otthont adott a középiskolás Futsal 
Diákolimpia egyik megyei elődöntőjének. Két kőszegi iskola a Jurisich és 
az Evangélikus mellett a sárvári Barabás és Vép küzdött meg a megyei 
döntőbe jutásért. A Jurisich jól menetelt, de sajnos az utolsó mérkőzésü-
kön a sárvári csapat - izgalmas, szoros mérkőzésen - megálljt parancsolt. 
Bár a Vép ellen a Barabás is hullajtott el pontokat, végül ők jutottak a 
szentgotthárdi fináléba. Az Evangélikus a vépiek legyőzésével kiharcolta 
a harmadik helyet.

Eredmények Jurisich-Evangélikus 2:1, Evanglikus-Barabás 1:2, 
Jurisich-Vép 0:0 (büntetőkkel 2:0), Jurisich-Barabás 2:3, Evangélikus-
Vép 2:1. Sorrend 1. Barabás, Sárvár 7 pont, 2. Jurisich, Kőszeg 5 pont, 
3. Evangélikus, Kőszeg 3 pont, 4. Vép 3 pont.

McDonalds Fair Play Cup
Az Magyar Labdarúgó Szövetség amatőr (nem igazolt) középiskolás csa-
patoknak kiírt sorozatára a Jurisich gimnázium a 2022-23-as tanévben 
leány csapatát nevezte, akik az előző kiírásban a megyei döntőben bronz-
érmesek voltak. Idén az őszi csoportmérkőzéseket halasztás után Vépen, 
teremben rendezték. A kőszegiek újra eredményesen futballoztak, csak a 
végső győzelemre is esélyes Orlaytól szenvedtek vereséget. Jók az esélyeik, 
hogy a tavaszi tornán ismét bejutnak a megyei döntőbe.

Eredmények Jurisich-KDG (Szombathely) 2:0, Jurisich-Orlay (Szom-
bathely), Jurisich-Rázsókák (Körmend) 5:1, Jurisich-III. Béla (Szent-
gotthárd) 3:1, A csapat felkészítője: Tóth Botond.
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Nagycsaládosok
A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete (NOE) Kőszeg és Kőszeghegyalja 
Nagycsaládos Csoportja különös 
vonatozásra hívta meg a tagságot. 
December 4-én 16.32 órakor a 
mentrend szerinti járathoz csatolt 
külön kocsival indult el a Mikulás-
vonat. Hetvennél több gyermekkel 
együtt utaztak a szülők is, így meg-
töltötték a számukra biztosított va-
gont. Való igaz, hogy a tagtársakat a 
helyi szervezet hívta meg, de óriási 
ajándékként kapták a közös utazás 
lehetőségét a GYSEV Zrt.-től. Mind-
ezért Erneszt Judit, a helyi csoport 
vezetője ezúton is köszönetet mond. 

Azért is rendkívüli volt 
az utazás, mert a cso-
portszervezéstől eltelt 
két év alatt ez volt 
az első alkalom, hogy 
ilyen nagy létszámban 
tudtak együtt tölteni 
több órát.
Már indulás előtt fél 
órával szinte a teljes utazó csapat 
várta a közös élményt, velük együtt 
az országos egyesület elnöke, Kar-
dosné Gyurkó Katalin is. Az eső 
miatt a fedett peronon összeszorult 
csoportot fotón örökítettük meg.  A 
vonatra gyorsan kellett felszállni, 

mert pontosan indult. Erre határo-
zott kérést fogalmazott meg a há-
romgyermekes édesanya, Németh-
né Jagodits Zsanett, úgy is, mint 
az egyik főszervező. Az utazás jó 
hangulatban telt, játékkal, zenével, 
még Kőszegen felszállt a Mikulás 
is. Elmondott versért külön ajándé-
kot adott. A vonat Szombathelyről 
menetrend szerint indult vissza 
Kőszegre. Az állomáson még eltöl-
töttek egy órát, mert a GYSEV Zrt. 
addig a vasútállomáson tartotta, 
ugyancsak ajándékként a vagont. A 
szülők sokféle játékkal kötötték le a 
gyermekek figyelmét.
A NOE kőszegi csoportjának szer-
vezése az ötgyermekes Erneszt 

Judit kezdeményezésére indult el 
a pandémia időszakában. Jelenleg 
22 a tagcsaládok száma, várnak 
minden érdeklődőt. A csatlakozás 
feltétele a három gyermek moza-
ik családok esetén is. Céljuk, hogy 
a gyermekes szülők, egyedül vagy 
ketten ne érezzék a több gyermek-
hez köthető feladatok hátrányait. 
Az általuk megfogalmazott érték 
szerint, a gyermekek nevelése adja 
a szülők, semmi máshoz nem ha-
sonlítható örömét. A csoport közös 
tevékenységükkel is támogatják 
egymást, karácsonyra készülve 
ajándékot adnak a nehezebb körül-
mények között élőknek.

KZ 

órával szinte a teljes utazó csapat mert pontosan indult. Erre határo- Judit kezdeményezésére indult el 


