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ELSŐSZÜLÖTT
Gréta január 5-én 17.28 órakor 49 
cm-rel 3290 grammal megérkezett, 
hosszas várakozás után született meg 
2023-ban Kőszeg első gyermeke. 
Megadta Vízkeresztig tartott advent 
élménydús örömét Mezei Virág édes-
anyának, és Kovács Bence édesapá-
nak, aki megfogalmazta: „advent kicsit 
másként, kicsit hosszabban, de végtelen 
türelemmel viselt várakozással telt el”.  
Hozzátette az „apás szülés, az első há-
rom óra, az aranyórák hatalmas élmény 
volt”. A szülők tervezgették a kőszegi 
polgármesteri hivatalban töltött éveik 
alatt a leendő gyermeküket, aki egy-
ben a vasi Vármegyeháza első újszülött 
gyermeke is lett. Gréta oda is beírta 
magát a történelemkönyvbe. Ugyanígy 
mélyen Virág és Bence életébe olyan 
élménnyel, amit csak a saját gyermek 
adhat meg az embernek. Január 11-én 
történt fotózást Gréta nyitott szemmel 
figyelte, ezért is kiérdemelte a szülők 
simogató mozdulatait, miközben a kicsi 
tünemény csendesen pihent a szülők 
barátai által készített babafészekben. 
Bence boldogan mutatta az ’aranyórá-
ban’ készült fotót, amikor először vehet-
te kézbe a gyermekét.
A szülők karácsony előtt indultak el 
Szombathelyre a kórházba, az ünnepe-
ket külön töltötték a várakozás örömé-
vel és rövid folyosói látogatásokkal. Kis 
lazításként otthonukban köszöntötték 
az újesztendő első óráit. Az újév ötödik 
napján az anya jelzésére az orvosi vizs-
gálat után Virágot a szülőszobába kísér-
ték. A szülésznő és a csecsemőgondozó 
folyton mellettük volt, a doktornő fel-
ügyelete mellett. Nekik a szülők óriási 
köszönetet mondanak a kiváló szakmai 
és figyelmes ellátásért, mindazért, amit 
megtettek a természetes szülés idősza-
kában és azt követően is. 
Gréta január 9-én érkezett haza, Kő-
szegre. Jó gyermekként pihen, időnként 
nagy szemeivel figyeli szüleit és szívja 
magába az anyatejet. 

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA, GRÉTA SZÜLEIVEL
SZÜLETÉSEK 2022-ben: Kőszeg: 92 gyermek (lány: 45 fő, fiú: 47 fő). 
Védőnői ellátás szerint Kőszeghez tartozó falvakban: Horvátzsidány: 3 gyermek (1 lány, 2 fiú); 
Peresznye: 2 gyermek (2 fiú); Kiszsidány: 2 gyermek (2 lány).
Községekben összesen: 7 gyermek (3 lány, 4 fiú). Összesítve: 99 gyermek (48 lány, 51 fiú).
Kőszegszerdahelyen decemberben születtek: Kercselics Bettina és Lizik Péter lányai Lana és 
Lara (2022.12.30) – Dr. Tebesz Mónika és Molnár Miklós lánya: Tekla (2022.12.30) 
Hegyalja falvaiban született gyermekek száma: Bozsok: 2; Velem: 2; Kőszegdoroszló: 6; 
Kőszegszerdahely: 11; Cák: 1.
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.

Az újságcikkek állandó szerzői: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6650 példányban
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Kedves Olvasók! A következő 
lapszám február 13-án jelenik 
meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 1204

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

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

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

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

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

Hulladékszállítás napjai 
Szelektív gyűjtés: FEBRUÁR
Február 6. (1. körzet) – Február 7. (2. körzet) – Február 8. (3. körzet) 
– Február 9. (4. körzet)
Karácsonyfa gyűjtés: JANUÁR – FEBRUÁR (péntek)
Február 3. (1. körzet) – Február 10. (2. körzet) – Január 20., Február 
17. (3. körzet) –  Január 27., Február 24. (4. körzet)
Körzetbeosztás: decemberi újság, vagy a 23.oldal (koszeg.hu).

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: február 1.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: február 8.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: január 18., február 15.
DR. NAGY EDINA aljegyző: január 25., február 22.

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

Köszöntések
Básthy Béla polgármester ké-
peslappal köszöntötte a város 
szépkorú lakóit születésnapjuk al-
kalmából: Bank Lászlót (90 éves), 
Tőke Péterné Kiss Teréziát (95 

éves), Rákosi Györgyné Fazekas 
Editet (93 éves), Katona Imrét (91 
éves), Kiss Ferencné Földesi Irént 
(91 éves), Kovács Antalné Bauer 
Ilonát (92 éves). 
A városvezető személyesen köszön-
tötte Mogyorós Miklóst 90. szüle-
tésnapja alkalmából.
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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

Azért dolgozunk, hogy Kőszeg tovább fejlődjön
– interjú Básthy Béla polgármesterrel
– A vármegyei lapban az anyagi 
és szellemi gyarapodás évéről be-
szélt. Nem túl rózsás kép ez Kő-
szeg állapotáról?
– A 2022. év nyilván nem csak 
jót hozott számunkra. Oroszország 
Ukrajna ellen indított háborújára 
az Európai Unió önérdekével el-
lentétes szankciókkal, saját ener-
giabiztonságát és gazdaságát ve-
szélyeztetve reagált. Az égbe szökő 
energiaköltségek és infláció alól 
Kőszeg sem tudja kivonni magát. 
A város elmúlt évi fejlődését azon-
ban nem ez határozta meg. Sokkal 
inkább az, hogy megvalósítottuk a 
2,8 milliárd forintos kormányzati 
támogatásból elindított Kőszegi 
Út- és Parkolófelújítási Programot, 
mely 470 parkolót, illetve több, 
mint 12 kilométer hosszban 35 út-
szakaszt érintett. Szinte járhatatlan 
utak újultak meg, jól emlékszünk a 
Szabó-hegyre vezető út, a Hegyalja 
utca, a Felső körút, a Gesztenyefa 
utca, a Rómer Flóris utca, a Petőfi 
tér, a Hunyadi utca és a többi fel-
újított út állapotára. Ez a példátlan 
útfelújítási program a lakosság és a 
vállalkozások számára is vonzóbbá 
teszi a várost. Ugyancsak 2022-
ben 800 millió forintból megépült a 
város új köztemetője, melynek mű-
ködési engedélyeztetése 2023. első 
félévének feladata lesz. Korábban 
ezek a fejlesztések szinte elérhetet-
len céloknak tűntek. Úgy gondolom, 
hogy 2022-ről ezeket a sikereket 
kell megőriznünk a kőszegi emlé-
kezetben.
– Mára viszont minden a taka-
rékoskodásról szól. Folytatódhat 
2023-ban ez a fejlesztési lendület?
– Muszáj takarékoskodnunk. Az 
irreálisan megemelkedett energia-
költségeket így is csak a kormánytól 
kapott 130 millió forintos támoga-
tással van esélyünk kigazdálkodni. 
A beruházások azonban folytatód-

nak, gondoljunk a mentőállomás-
ra, a hat helyszínen zajló egyházi 
felújításokra, az Árpád-házi Szent 
Margit Iskola aulaépítésére, vagy a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézeté-
nek nemzetközi tudásközpontjára. A 
Gyöngyös-meder keresztmetszeté-
nek helyreállításán is dolgoznak még 
idén a kivitelezők. Közben zajlanak 
az újabb nyertes pályázatok előké-
születei is: ipari, vállalkozói telephely 
kialakításra, a Balog és Bersek isko-
lai tornacsarnokok energetikai felújí-
tására és a Hősök tornya turisztikai 
fejlesztésére is forrást nyertünk.
– Lázár János építési és közle-
kedési miniszter minapi látoga-
tásán ígért Kőszegnek újabb fej-
lesztéseket?
– Ez a miniszteri látogatás szá-
munkra Ágh Péter államtitkári 
kinevezésének első kézzelfogható 
eredménye volt. Lázár János nehéz 
feladatot kapott, szeptemberben 
több száz tervezett projekt leállítá-
sáról kellett döntenie, ami sajnos 
Kőszeget is érintette. Elő kellett 
ugyanis teremteni az ország ener-
giaellátásának, és a csökkentett 
lakossági rezsidíjak fenntartásának 
forrását. Mint ismert, az ország 
energiaimportjának költsége a 
szankciók nyomán 7-ről 17 milli-
árd euróra emelkedett. A miniszteri 
látogatás jó lehetőséget nyújtott 
arra, hogy érveljünk a kőszegi pro-
jektek, például a vasútállomás előtti 
csomópontátépítés vagy az új 87-es 
út kiviteli tervkészítésének folytatá-
sa mellett. Kitértünk persze olyan 
problémákra is, mint az uszoda és 
a strand vagy éppen a Jurisich gim-
názium tornacsarnokának hiánya. 
Nem engedhetjük el az álmainkat: 
azért dolgozunk, hogy Kőszeg to-
vább fejlődjön, és 2028-ban büsz-
kén ünnepelhesse várossá nyilvání-
tásának 700., illetve 2032-ben a 

kőszegi ostrom 500. évfordulóját. 
Úgy láttam, a miniszter úr szereti, 
ha egy településnek vannak tervei, 
ambíciói.
– Mit várhat Kőszeg a MÁV Gyer-
mekotthon területén zajló beru-
házástól?
– Nagy várakozással tekintek erre 
a fejlesztésre, mely fordulópontot 
hozhat a város történetében. Kő-
szegen többször történtek olyan 
alapítások, amelyek nem a város 
lakosságának igényeit szolgálták ki, 
hanem tágabb vonzással működtek 
és ez a vonzás nagy hatással volt a 
város életére. Ilyen volt a jezsuita 
gimnázium 1677-től, a Dunántúli 
Kerületi Tábla 1724-től, a katonai 
alreáliskola 1857-től, vagy éppen 
az 1913-ban megnyílt MÁV Vasutas 
Gyermekotthon. Ezek az alapítások 
Miszlivetz professzor szavaival élve 
„felhelyezték Kőszeget a térképre”. 
Jelenleg nehéz elképzelnünk a város 
életét egy nemzetközi tudásközpont 
beindulása után, éppen ezért várom 
nagy izgalommal.
– Visszatérve a napi kőszegi prob-
lémákra, mi az oka annak, hogy a 
képviselő-testület három év után 
ismét adóemelésekről döntött?
– Valóban emeltük a kommunális 
adót, és döntöttünk a szennyvíz-
gyűjtő építmények tulajdonosai ál-
tal fizetendő adó kivetéséről is. Míg 
az állam százalékos adóbevételei 
a jövedelmek, vagy a fogyasztás 
növekedésével arányosan nőnek, 
a városnak a háztartások rögzített 
összegű adót fizetnek, amely ösz-
szeg nem emelkedik a jövedelmek 
és a fogyasztás bővülésével. A város 
egy főre eső adóbevételei továbbra 
is az országos átlag harmada alatt 
vannak. Az emelés az ingatlanok 
mérete szerint differenciált mérté-
kű, ami utal a háztartások mérete 
és értéke közötti összefüggésre. 
Remélem, hogy a befizetőknek nem 
okoz akkora terhet, mint amekkora 
segítséget a város üzemeltetéséhez 

nyújt. A szennyvízgyűjtő létesítmé-
nyek esetében ne felejtsük, hogy 
ezek tulajdonosai nem fizetnek csa-
tornadíjat, illetve, hogy a szennyvíz 
elszállítása nem csak veszteséges 
feladat, hanem költséges traktor 
és tartálykocsi vásárlásra is szük-
ség volt a szolgáltatás biztosítása 
érdekében.
– Várható-e változás az egészség-
ügyi ellátás területén?
– A mentőállomás megépülése és 
a háziorvosi ügyeleti rendszer át-
szervezése jelentős változás lesz. 
Dr. Sujbert Pál fogorvosi praxisát 
Dr. Gombár René vette át, egy fi-
atal, magasan képzett fogorvos. 
Esetében sikerült elkerülni azokat 
a nehézségeket, amelyekkel a fel-
nőtt háziorvosi, majd a gyermek-
orvosi praxisok megürülése után 
szembesültünk. A gyermekorvosok 
hiánya országszerte nagy nehézsé-
get okoz. Jelenleg 150 praxis be-
töltetlen, 2020. júniusa óta például 
Celldömölkön is mindkét praxisban 
helyettesítő orvosok rendelnek. Na-
gyon hálásnak kell lennünk orvosa-
inknak, akik az elmúlt időszakban 
saját praxisaik vitele mellett vál-
lalták a helyettesítést, így a kőszegi 
gyermekek nem maradtak ellátat-
lanul. Folyamatosan hirdetjük a le-
hetőséget, és végre vannak pozitív 
kilátású beszélgetéseink is.
– Mit kíván a városnak a 2023. 
évre?
– Békés építkezést. Az ország és a 
város legfontosabb érdeke, hogy ne 
eszkalálódjon, hanem véget érjen a 
háború, és a világ a szakadás és a 
rombolás helyett visszataláljon az 
együttműködés az építkezés útjára. 
Hogy mindenki építhesse benne a 
saját fészkét, otthonát zavartalanul. 
Hogy mi is tehessük, amit legszíve-
sebben teszünk: építhessük együtt 
Kőszeget!
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Adóemelés
Január 1-jétől emelkedett a kőszegi 
ingatlantulajdonosok számára a ma-
gánszemélyek kommunális adója. A 
novemberi testületi ülésen a képvi-
selők 10 igen, és két nem szavazat-
tal fogadták el a változtatást. A 45 
percig tartó vita végén, a szavazás 
előtt Básthy Béla polgármester azt 
kérte, hogy az adóemelés kétféle 
előterjesztése közül döntsenek a kép-
viselők, nem támogatást kért, mert – 
ahogy megfogalmazta – „a támoga-
tás szót nehéz kimondani”. 
Elhangzott: az adóemelés előkészítése 
sok időt, konzultációt igényelt. Nyug-
díjas egyesületek is kaptak tájékozta-
tást, hogy a város működőképességé-
nek megőrzése a cél. A testületi ülésen 
elhangzott „az idősek nem örültek, 
de megértették”.  A szavazás előtt a 
városvezető úgy fogalmazott, hogy 
„az adózás elviselhető rendszerét 
kell tudnunk létrehozni, csak ez a 
lehetőségünk van meg”.
A magánszemélyek kommunális 
adója 2013-ban 11000 Ft/év volt, 
majd a következő öt esztendőben, 
2019-ig 9000 Ft/év. Az akkori 2000 
Ft kedvezményről a novemberi testü-
leti ülésen a polgármester így fogal-
mazott: „nyilván mindenki örült az 
adócsökkentésnek, de nem mon-
danám azt, hogy a város gazdasá-
gi folyamataival összhangban lett 
volt az akkori adócsökkentés”.
Az adó mértéke 2020 – 2022 kö-
zött 12000 Ft/év volt, 2023. január 
1-jétől a következő: 
„lakás céljára szolgáló építmény 
és nem magánszemély tulajdoná-
ban álló lakás bérleti jogával ren-
delkezés esetén, 
– ha az adó alapja nem haladja 
meg a 60 m2-t 15.000 Ft/év, 
– ha az adó alapja meghaladja a 
60 m2-t 18.000 Ft/év, 
– ha az ingatlan-nyilvántartásban 
lakóház, lakóépület megnevezés-
sel került nyilvántartásba az ingat-
lan 18.000 Ft/év.”
Mindehhez tartozik egy átfogó adó-
kedvezmény, amely a következő: „Az 
egyébként járó adó 50%-át fizeti az 
az adóalany, aki az előző év végé-
ig a 70 életévét betöltötte és nincs 
vele együtt élő vagy eltartásra kö-
telezhető közeli hozzátartozója, to-
vábbá havi jövedelme a mindenko-
ri legkisebb nyugdíj 400 %-át nem 

haladja meg (114.000 Ft), és ezeket 
a körülményeket az önkormányzat 
jegyzője (adóhatóság) előtt megfe-
lelően igazolja”.
Ezen felül a városvezető kiemelte, 
hogy a törvény biztosít a jegyzőnek 
egyedi eljárási lehetőséget. Akinek 
egyértelműen nehéz az anyagi hely-
zete, egyedi döntés alapján mente-
sülhet az adófizetési kötelezettsége 
alól: „Nem titok, hiszen eddig is kö-
zel háromszáz háztartás kaphatott 
ilyen kedvezményt” – fogalmazta 
meg a polgármester.
Az előterjesztés „fontos kötelezettsé-
günk”-ként fogalmazta meg a város 
és a városi intézmények működőké-
pességének fenntartását. Hivatkozott 
a megnövekedett rezsiköltségekre, 
amely önmagában is jelentős terhet 
ró a városra. A tervezet azzal szá-
molt, hogy az első évben 14 millió, 
utána 19 millió Ft lesz a város plusz 
bevétele. Azt is tartalmazta, hogy a 
rezsiköltségek növekménye az idei 
évben elérheti a 200 millió Ft-ot. A 
helyi adóbevételek összege 2022. 
november 4-ig 467 millió Ft volt.
Az adónem változása után is meg-
maradtak az elmúlt évi adózási sza-
bályok az építményadó, a telekadó, 
az idegenforgalmi adó, és iparűzési 
adó vonatkozásában.
A testületi ülésen a Básthy Béla pol-
gármester részletek nélkül kiemlítet-
te, hogy a munkabérek, energiaárak 
miatt milyen kihívások előtt állt a 
város. Az akkor még tervezetről így 
fogalmazott: „Nem gondolnánk, 
hogy a lakosság örömmel fogadja 
az adóemelést.  Az elv az volt, hogy 

gasabb jövedelmet érnek el havon-
ta, hogy akár 200 m2-es házban 
is élhetnek. Azt elfogadom, hogy 
szükség van emelésre, de ebben a 
formában nem támogatom”.
Kiss Zoltán Miksa arról beszélt, hogy 
az elmúlt években az ingatlanok árai 
közel a duplájára emelkedtek. Ál-
láspontja szerint a kommunális adó 
változása egy-egy átlagos háztartás 
számára nem jelenthet óriási ter-
het, traumát, hogy abból feszültség 
legyen. Harkai Norbert egyetértett 
azzal, hogy az ingatlanok árválto-
zásával indokolt lehet az adómérték 
növekedése, de fontos kérdés: milyen 
arányban, mert az inflációval együtt 
éri el a lakosságot. Velkyné Ball And-
rea arról beszélt, hogy a háztulajdo-
nosoknak több a kötelezettségük a 
ház előtti terület rendbe tétele miatt.

KZ 

próbáljunk-e különbséget tenni az 
adó mértékében a valószínűsíthe-
tően jobb, illetve gyengébb anyagi 
helyzetben élők között”. Az is fontos 
kérdés volt: „mennyit és hogyan 
szabad kérni”. Az adómértékek 
változásánál szempont volt, hogy a  
„vállalkozásokra a rezsiemelkedé-
sek erősebben hatnak, és újabb 
terheket nehezebben tudnának el-
viselni. Tőlük azt kérjük, hogy min-
dent tegyenek meg a munkahelyek 
megőrzése érdekében, őrizzék meg 
a működőképességüket”.
„A városvezetés nehéz helyzetben 
van” – mondta Rába Kálmán. Majd 
így folytatta: „Én támogatnám is, 
hogy könnyebb legyen a dolga, de 
igazságtalannak tartom a kommu-
nális adó kiszabásának mértékét. 
Itt van meghatározva az ingatla-
nok 60 m2-es méretének a határa, 
és léteznek a nyugdíjasok terhei. 
Azt gondolom, akinek van egy 60 
–70 m2-es lakása, az egy átlagnak 
mondható, de vannak olyanok, 
akik munkával, innovációval ma-
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A parkolásról
Február 1-től – a képviselő-testület 
döntése alapján – változott a par-
kolás díjköteles rendszere, lakos-
sági kérésre néhány utca díjfizetős 
lett.  A két díjzóna igénybe vételi 
ára: a pirosban 440 Ft/óra, a zöld-
ben 320 Ft/óra.
A bérletek díjtételei is változtak, 
Básthy Béla polgármester javas-
latára az éves fordulónap február 
1-je, és lehet félévre is vásárolni. 
Az autóbuszok díjszabása jelentő-

sen emelkedett, cél volt a helyek 
hatékony használata. 
Harkai Norbert kijelentette, hogy 
a jelenlegi parkolási rendszer ellen 
van, mindenre nemmel szavazott, 
csak a szombatra vonatkozó ingye-
nes parkolás bevezetését támogatta. 
A szombati ingyenesség használati 
előnyt jelent a hétvégi bevásárlók-
nak – indokolta a városvezető.  Fon-
tos változás: megszűnt az a lehető-
ség, hogy a büntetési tétel 24 órán 
belül történő megfizetése esetén 
50% kedvezményt kap a jegyet nem 
váltott autós. Ezzel a kedvezménnyel 

a parkolás olcsóbb volt, mint a több-
órás díj megfizetése.
A régi parkolási rendszer 2015 óta 
működött, de időközben emelked-
tek az üzemeltetési költségek. Ez is 
indokolta a változtatást. A testületi 
ülésen többen is hangsúlyozták a 
parkolási díjak sza-
bályozó szerepét a 
helyek kihasználá-
sa szempontjából. 
Básthy Béla tényként 
említette, hogy az 
elmúlt két évben kö-
zel négyszáz parkoló 

újult meg a városban, és ezen belül 
épültek újak is. Tény: az autó pénz-
be kerül, ha közlekedik és akkor is, 
ha áll. A magasabb díjtételekkel az 
egynapos turisták is hozzájárulnak 
a város működtetéséhez.

KZ

A tűzoltók
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságon december 27-én vehették 
át a kőszegi tűzoltók a Belügyminisz-
térium pályázatán elnyert 4,5 millió 
Ft-os szakfelszerelést. Rosenbauer 
nagyteljesítményű szivattyút, ma-
gasnyomású mosót, egy bevetési 
ruhát, 5 mászóövet, 2 légzőpalackot, 
és egy porszívót. A kőszegi önkénte-
sek örvendetesnek tartják, hogy a 
karácsonyi ünnepek alatt, és szil-

veszterkor sem volt különös ese-
mény. Decemberben egy tűzeset 
miatt kaptak riasztást, műszaki 
mentés miatt 12 esetben vonultak 
a helyszínre, négyszer a tűzjelző 
hibás működése miatt. Ilyen okból 
2022-ben 50-szer, műszaki men-
tés miatt 92 alkalommal kaptak 
riasztást, tüzet oltottak 31 esetben. 
Az éjszaka otthon alvó, vagy nappal 
a városban valahol tevékenykedő 
önkéntes tűzoltók riasztás után hét 
perccel már indulnak a Liszt Ferenc 
utcai állomáshelyükről a helyszínre. 

LUKÁCSHÁZA
felnőtt háziorvosa nyugdíjazás miatt

KÖRZETI NŐVÉRT keres. 
Egészségügyi főiskolai végzettség,
jogosítvány előny, de nem feltétel.
Érd. a 20/9809031 számon lehet.
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minősíteni PhD fokozatokra. Írtam egy új dokto-
rit, amely a református templomépítészet elveit 
és azok történetét dolgozza fel. S ezzel párhu-
zamosan épült a kőszegi református templom 
és tanítottam a szombathelyi főiskolán. Több-
ször csináltam párhuzamosan dolgokat: tanítás, 
könyvírás, kutatás… 
– Következett a habilitáció, ismerve az elő-

adói képességeit, ez is megillette Önt.
– Történelemtudományból írtam a habilitáci-
ómat, s itt lép be az életembe Szent Márton. 
1996-ban kértek fel egy előadás tartására a 
szent barokk ábrázolásairól. Ennek eredménye 
lett egy könyv és aztán a habilitáció „Nem vo-
nakodom a munkától”  címmel – Szent Már-
ton mondta annak idején –, amely 2004-ben 
a Habilitationes Savarienses sorozatban jelent 
meg.
– Külföldi egyetemeken vendégtanár az ez-
redfordulón. A Bécsi Egyetemen a szemeszter 
témája: A magyarországi reformáció és a mű-
vészet viszonya volt.
– Ahogyan említettem Svájc óta kísérte az éle-
tem ez az izgalmas téma. Egy évvel később már 
a transzcendens megjelenését vizsgáltam Kö-
zép-Európában. Ez már egy nehezebb feladat 
volt.
– Közben 1991-2005-ig a Szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Főiskola oktatója, majd a Ka-
posvári Egyetem tanára lett.  
– A somogyi városban 2003-tól 2018-ig taní-
tottam. Ma már ennek az egyetemnek a pro-
fessor emeritusa vagyok. A fővároson kívül csak 
Kaposváron van egyetemi szintű színészképzés, 
látványtervező, fotográfus és sok más szak. 
Újabb kihívás volt ez és tapasztalat. 
– Vendégelőadóként magyarországi művé-
szettörténetet tanított 2003-ban Oxfordban.
– Az angolok ügyesen megoldják ezeket az ok-

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet prof. Dr. Lőrincz Zoltán művészettörténésszel
 A művészet és a vallás viszonya

Lőrincz Zoltán professzor úr Debrecenből 
indult, a fővárosban nevelkedett, több mint  
harminc éve Kőszegen él. Szombathelyen, 
Kaposvárott, Zürichben, Birminghamben, 
Oxfordban, Bécsben és még sorolhatnánk 
merre járt, hol tanult, tanított. Teológus, 
ismert művészettörténész. Munkásságának 
egyik kiemelkedő területe a művészet és 
vallás viszonyának kutatása a különböző 
korszakokban. Városunkban nemcsak a 
református gyülekezet egyik meghatározó 
alakja, de a Kőszegi Művészeti Egyesület 
aktív tagja, vezetője is.   
– Szinte az egész eddigi életét az iskolapad-
ban töltötte, a katedra hol ezen, hol azon az 
oldalán.
– Ez valóban így van, nagyon szerettem tanul-
ni és tanítani. Számomra a tanulás nem feladat 
volt, hanem mintegy „szórakozás”. Jó dolog tud-
ni és a tudást átadni.
– Debrecenben a Hittudományi Egyetemen 
1977-1982-ig tanult. 
– Igen, fantasztikus volt, olyan professzor egyé-
niségeket hallgatni, mint Makkai László (egy-
háztörténet), Varga Zsigmond (klasszika filoló-
gia), Czeglédi Sándor és lehetne a felsorolást 
folytatni. Ez úton is köszönöm nagyszerű pro-
fesszoraimnak mindazt, amit tőlük tanulhattam 
és kaptam. 
– Zürichben az Egyetemen művészettörténe-
tet és teológiát hallgatott. 
– Makkai professzor úr segítségével kaptam egy 
svájci ösztöndíjat. Altendorf professzor úr egy 
szemináriumot vezetett „Reformáció és kulturá-
lis fordulat” címmel, ez meghatározta ezt köve-
tően az életemet.
– Három év kihagyás után újabb öt év követ-
kezett az ELTE könyvtár és művészettörténet 
szakán. Amikor is megszerezte a dr. univ fo-
kozatot.  
– Ekkor dolgoztam már az egyetemen és írtam a 
doktori disszertációmat. Olyan témát dolgoztam 
fel, amely nóvumnak számított akkor a reformá-
ció és a művészet viszonyát illetően.
– Birminghamben 1990-ben ismét művészet-
történetet tanult. Mi késztette a szak ilyen 
sokoldalú megismerésére? 
– Ezt az ösztöndíjat is egy professzoromnak 
köszönhettem. Más a német és az angol törté-
netírás, mások voltak a hangsúlyok, a kutatási 
témák. Az angolok inkább a nagyvilágot vizsgál-
ják és a helyi hagyományokat nézik, míg példá-
ul Svájcban inkább a lokalitás az első. Izgalmas 
feladat volt ezek megismerése, a módszerek, a 
forráskutatás eltérő volta.  
– 1999-ben megszerzi a PhD fokozatot.   
– 1993-as felsőoktatási törvény alapján az 
egyetemi oktatóknak a dr. univ-okat át kellett 

tatási feladatokat, blokkosítanak. Egy trimeszter-
ben én csak két napot tanítottam, egyik nap is 
két előadás délelőtt és délután, majd egy másik 
nap ugyanez. S aztán arra is jutott idő, hogy az 
országot, annak emlékeit és múzeumait felfe-
dezze az ember. Beszélek angolul is, egy magyar 
azonban soha nem veszti el akcentusát, de így 
van ez rendjén, ez az anyanyelvem. S ha vala-
miért, akkor irodalmunk és költészetünkért érde-
mes magyarnak lenni. Radnóti írja: „ ... s tudom, 
hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a ház-
falakról csorgó, vöröslő fájdalom…”   Lehetne 
ezt bármelyik nyelvre lefordítani? S ugyanakkor 
bemutathattam nemzetünk művészetét, de csak 
vázlatosan, ez csak egy bevezető kurzus volt.
– Melyek a kutatási területei?
– A művészet és a vallás sajátos viszonya, a re-
formáció és a művészet kapcsolata különösen 
hazánkban, a protestáns templomépítészet kér-
dései, a szakrális tér és az építészet viszonya, az 
ikonográfián belül Szent Márton alakja és ábrá-
zolásai. Olyan területek, amelyekkel szinte senki 
nem foglalkozik hazánkban, csak én. Jó érzés ez! 
– A Kőszegi Művészeti Egyesület aktív tagja, 
vezetője. Miért tartja fontosnak a város életé-
ben ezt a civil szervezetet? 
– Kőszeget az Isten is a művészetek városának 
teremtette. Ennek megvannak a zenei, irodal-
mi, oktatási előzményei, kevésbé a képzőmű-
vészeti. S itt meg kell említenem a másik két 
alapító nevét: Németh János festőművészt és 
Erwin Birnmeyer művészettörtész-festőművészt. 
Ő készítette rólam ezt a festményt. Nem csak 
nagyszerűen ábrázolta a karaktereket, hanem 
kedvenc témáját, a tájat is számtalanszor meg-
festette. Ugyanakkor hetvenedik életévét is be-
töltötte, amikor kezdődött az absztrakt korszaka. 
Nagy formátumú személyiség volt. Németh Já-
nos több generáció inspiráló tanára, jól ismert 
művésze a városnak. 2020-ban kezdtük az 
„üzenő plakátokat” a város különböző pontjain 
elhelyezni. Fazekas István költőt hívtuk legutóbb 
segítségül: „A művészet szerepe most is ugyan-
az, mint száz évvel ezelőtt, vagy mint ezer évvel 
ezelőtt: segít elviselni a bajokat.”  S bizony ez 
nagyon fontos ebben a meglódult időben. Ezek 
a plakátok január végéig láthatók a városban. 
– A kőszegi reformátusok és a gyülekezetük 
is a szívügye. 
– Egy nagyon lelkes kis csapatról van szó. De 
a hit és elkötelezettség – ami a legfontosabb 
– mellett fenn kell tartani az infrastruktúrát, a 
templomot, a parókiát. Ami már sokkal nehezebb 
feladat. Ezúton is kívánok a várost szerető min-
den polgárnak: boldog, békességes újesztendőt!
  Kiss János
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Hulladékról
Sokan teszik le a szelektív gyűjtők 
mellé a kidobott bútort, tévét és 
sok minden mást. Az év végi lom-
talanításnál is kirakták az utcára az 
el nem szállítható építési, elektro-
nikus, veszélyes hulladékokat. Ér-
kezett az érinettetek felé felszólítás, 
hogy vigyék ki a Hulladékudvarba 
a lomot, ott ingyen átveszik, és 
nem rontja a városképet, de a ha-
tása nulla volt. Ezekből tíz tonnát 
szállított el a Városüzemeltető Ka-
rácsony előtt, sok pénzért. 
December 15-én a képviselők úgy 
döntöttek, hogy folytatódik az idei 
évben is a Lomilottó nyereményjá-
ték. Amely nem más, mint a Hul-
ladékudvarba ingyenesen kivihető 

lomok önkéntes kiszállítását támo-
gató módszer. Aki kiviszi, szelvényt 
kap, és nyerhet a sorsolásnál. 
A testületi ülésen Harkai Norbert 
jónak minősítette a Lomilottó rend-
szerét, de azt is elmondta, nem tölti 
be funkcióját, mert nem szüntette 
meg a lomok gyűjtőszigetek mellé, 
és máshova történő szabálytalan 
kihelyezését. Többször vitt el ilyen 
hulladékot. Szavai szerint szükséges 
lenne a térfigyelő kamerák elhelye-
zése. Gelencsér Attila hasznosnak 
tartotta képviselőtársa munkáját, 
de hangsúlyosan mondta: „nem a 
képviselő feladata az illegálisan 
kirakott hulladék elszállítása”. 
Társától kérte: a kamerarendszer ki-
építésére tegyen le javaslatot, amely 
tartalmazza a város költségvetését 
nem terhelő pénzügyi forrást is, és 

ő azt megszavazza. Elmondta: hihe-
tetlenül sokat tesz azért, hogy minél 
kisebb számban történjen meg az 
illegális lerakás, bárhol a városban 
egy figyelmeztetés is hatékony lehet.
„A Lomilottónak nem feladata 
az illegális szemételhelyezés 
problémájának a megoldása. A 
Lomilottó egy szemléletformáló 
eszköz. Ha jó szándékú ember 
vagy, szívesen foglalkozol a kör-
nyezeted tisztáságával, akkor 
van eszközöd arra, hogy bevidd 
a lomot a Hulladékudvarba, és 
még fizetned sem kell érte” – fo-
galmazta meg Básthy Béla polgár-
mester. A Lomilottó hatékonysá-
gáról elmondta, hogy három évvel 

ezelőtt 320 tonna lomot kellett a 
Városüzemeltetőnek elszállítani 
az utcákról, az elmúlt évben 110 
tonnát. Arról is beszélt, hogy a tér-
figyelő kamerarendszernek van egy 
óriási létesítési, és jelentős éves 
fenntartási költsége. A belvárosban 
lévő kamerák működtetésére éven-
te közel négy millió Ft-ot költ a 
város. A városvezető szavai szerint 
azért tartják ősszel a lomtalanítást, 
hogy legyen bőven ideje a lakos-
ságnak az önkéntes kiszállításra.

KZ

Kisorsolták a decemberi pecséttel 
ellátott szelvényeket:
KÉK 52  40.000 Ft
KÉK 18  30.000 Ft
SÁRGA 8  15.000 Ft
SÁRGA 33  10.000 Ft
KÉK 75    5.000 Ft

Újrasorsolt nyeremények:
Sárga 30  30.000 Ft
Kék 24  10.000 Ft
A nyertesek a TESCO és COOP vá-
sárlási utalványaikat ügyfélfogadá-
si időben az önkormányzat város-
üzemeltetési osztályán vehetik át.

Lomilottó nyertesek
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Újrakezdené? 
Január 1-jétől a Kőszegi Városüze-
meltető és Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. új igazgatója Eső At-
tila. Harminc év után Kovács Ist-
ván nem ügyvezetőként, hanem 
beosztottként dolgozik. A negyedik  
munkanapján beszélgettünk.
– Mikor döntötte el, hogy nem 
pályázik az ügyvezetői posztra?
– A 2022. évi költségvetés készí-
tésekor jeleztem Básthy Béla pol-
gármester úrnak, hogy nem kívá-
nok indulni a következő ügyvezetői 
pályázaton. Másfél évem van még 
nyugdíjig, ezt az időszakot nem az 
igazgató felelősségével akarom vé-
gig dolgozni.
– Mennyire más beosztottként 
tevékenykedni?
– A saját döntésem ellenére ne-
héz megszokni, a harminc év, amit 
vezetőként töltöttem, hosszú idő. 
Önkéntelenül is próbálom a kol-
légáknak mondani a feladatokat, 
folyamatosan hívom fel a figyel-
met a városban észrevett prob-
lémákra. Ez a reflex majd kikopik 
belőlem, azért is, mert több fel-
adatot veszek át. Hozzám tartozik 
a kinevezett ügyvezető, Eső Attila 
korábbi feladatköre: a gépüzeme-
lési csoport, vagyis útkarbantartás, 
csapadékvizet elvezető rendszerek, 
szállítási feladatok, inert hulladék 
feldolgozása, majd a leendő inert 
hulladékfeldolgozó üzemeltetése.
– Milyen feladata lesz még?
– Markovics Emőke kolléganőnk 
januárban nyugdíjba megy, a hozzá 
tartozó parkfenntartási, valamint 
a településtisztasági  csoportot 
átveszem. Hozzám tartozik majd 
a közfoglalkoztatottak nagy része 
is,  a temetőüzemeltetés is. A hul-

ladékgazdálkodás területén is lesz 
feladatom, mivel én rendelkezem 
környezetvédelmi szakképesítéssel.
– Hogyan állnak a városüzemel-
tető pénzügyei?
– Megrendeléseink 98%-a az ön-
kormányzat megrendeléseiből szár-
mazik, amelyet a költségvetésben a 
képviselő-testület által jóváhagyott 
keret terhére a városüzemeltetési 
osztály rendel meg. Ezenkívül önál-
ló bevételünk származik az önkor-
mányzati ingatlanok kezeléséből, 
üzemeltetéséből, annak minden 
költségével együtt. Ugyancsak ön-
álló bevételi forrást jelent a fizető 
parkoló üzemetetése, és a külön-
böző szállítási feladatok elvégzése.
– Korábban voltak pénzügyi gon-
dok.

– Azért, mert az elvégzett hulla-
dékszállítási szolgálatásért az STKH 
nem küldte meg a munka díját.  
Ezért döntött ügy a testület, hogy 
nem végezzük tovább alvállalkozó-
ként a munkát, ha nem fizetik ki a 
számlát. Az alvállalkozói tevékeny-
ségünk 2018 novemberében ért 
véget. Azt tudjuk, Kőszeg adóerős-
sége, pénzügyi bevétele kicsi, és ez 
kihat a mi költségvetésünkre is, a 
megrendelhető munkák mennyi-
ségére. Az elmúlt harminc évben 
2020-ban volt a cégünk legna-
gyobb vesztesége, melyben jelen-
tős szerepet játszottak a pandémia 
miatt életbe lépett korlátozások, és 
a gazdasági környezet. A tavalyi év 
jobb volt, az árbevétel 2%-a volt 
a veszteség. Biztosan mondhatom, 
hogy a 2022-es év pozitív ered-
ménnyel zárult. Köszönhető annak, 
hogy a járvány miatti korlátozások 
enyhültek, a fizető parkolónk egész 
évben működött. A társaságot sta-
bil állapotban adom át az utódom-
nak, a folyószámlán annyi pénz 

maradt, hogy az évkezdet bizton-
ságos lesz.
– Újrakezdené?
– Igen. 1993. március 1-jén Rép-
celakról érkeztem,  de az indulásnál 
nem igazán tudtam, mit vállaltam. 
1992-ben az önkormányzat meg-
alapította a Városgondnokságot 
három jogelőd cég összevonásával. 
Elvárás volt a fúzió utáni létszám-
csökkentés, a három jogelőd 146 
dolgozójából 50 főt el kellett kül-
denem. Hálátlan volt a feladat! A 
városházához tartozó több munka 
átkerült a Városgondnoksághoz.  
Országosan is kevés példa volt 
arra, hogy egy intézmény lássa 
el egy város ingatlanvagyonának 
kezelését, a teljeskörű közszol-
gáltatást, a városüzemeltetést, a 
parkfenntartást, a településtiszta-
sági, útkarbantartási feladatoktól 
kezdve a temető üzemeltetésig, 
mindehhez hozzá csatolva a fizető 
parkolók és a közvilágítás gondjait. 
Nagy volt a vezetői döntés szabad-
sága, és felelőssége, de ebből mára 
az előbbiből jóval kevesebb ma-
radt meg. Kezdetben nehezítette a 
működtetést, hogy a jogelődökből 
kivált kft.-k sok műszaki eszközt, 
ingatlant magukkal vittek. Eltelt 
néhány év, mire különböző mó-
don vissza tudtuk szerezni az előd 
cégekből vállalkozásokba kivitt 
gépeket. Csődbűntettel is megvá-
doltak, amikor visszaszereztük az 
épületcsarnokokat, akkor a bíróság 
előtt kiállt mellettem Básthy Tamás 
polgármester. Ahogy visszavettük 
a gépeket, fejlődtünk, egyre több 
munkát végeztünk magunk, és 
nem adtuk ki alvállalkozónak.
– Most mekkora a létszám?
– Ez a másik problémánk, jelenle-
gi létszámunk 40 fő. A feladataink 
mennyisége csak a hulladékszállí-

tás közszolgáltatásával csökkent.  
Az intenzíven gondozott területek 
mennyisége sokkal nagyobb lett, 
különösen az elmúlt években az út 
és parkolóépítés miatt.
– Mit tekint a 30 év nagyobb 
eredményeinek?
– A sok nehézség ellenére sike-
rült megőrizni a városüzemeltető 
működőképességét. A hulladék-
gazdálkodás területén pályázati 
forrásból sok százmilliós fejlesz-
téseket hajtottunk végre. 1998-
1999 évek között védett hulla-
déklerakó épült, amely 2000. 
április 1-jétől működött, befogadta 
19 település hulladékát 19 évig. 
Most rekultiváció előtt áll, az ide-
iglenesen földdel történő takarása 
megtörtént. 2003-ban elkészült a 
válogatócsarnok, a komposztáló 
telep. Majd 2005-ben 250 millió 
Ft értékű pályázatból megépült az 
inerthulladék feldolgozó, és nagy 
volumenű gépbeszerzés történt. 
Ezek a járművek, gépek azóta is 
működnek. Elvégeztük pályáza-
ti forrásból a régi hulladéklera-
kó rekultivációját. Szombathelyt 
megelőzően bevezettük a gyűjtő-
szigetes szelektív hulladékgyűjtést, 
majd a házhoz menőt is. Hosszú 
ideig biztosítottuk a városi intéz-
mények műszaki fenntartását. Az 
elmúlt években kétszeresére nőtt 
az intenzíven gondozott parkfelület, 
legalább háromezer fát elültettünk 
a 30 év alatt. Részt vettünk minden 
városi nagyberuházás kiegészítő 
munkáiban, Miután elkészültek, a 
műszaki, kertészeti fenntartás már 
a városüzemeltető feladata lett. A 
pályázati forrásokból végrehajtott 
fejlesztéseknek köszönhetően nőtt 
a Kőszegi Városüzemeltető ingat-
lanvagyona, eszközértéke.

Kámán Z



 XXXV I . ÉVFOLYAM, 1 . S ZÁM   2023 . J ANUÁR  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

9

AK
TU

ÁL
IS

Kertépítés, Kertépítés, 
kertgondozás

Alpok k Gardendd

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

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

Kőszeg és Vidéke 1881-től
A 20 éves Kávészünet rovat írásai könyvben 

Bezárások
Az energiaárak emelkedése miatt 
az önkormányzat gondjai is soka-
sodtak. A képviselők döntése sze-
rint a háziorvosok kapnak támoga-
tást. A decemberi ülésen a képvise-
lők tájékoztatást kaptak arról, hogy 
a Kormány szándéka a közvilágítás, 
a szociális ellátás, gyermekétkezte-
tés, köznevelés támogatása az el-
látások biztosítása érdekében. Ide 
nem tartozik a kulturális és köz-
gyűjtemény ágazat. 
Az energiatakarékosság érdekében 
– a képviselők döntése szerint – a 

Jurisics vár belső épületegyüttesét 
temperáló fűtéssel látják el, amely 
a polgármester szavai szerint napi 
100 m3 gázfogyasztást jelent. A lo-
vagteremben tervezett programo-
kat a KÖSZHÁZ-ban tartják meg. 
A Kőszegfalvi Klub azért tart zárva, 
mert januárban megkezdődik az 
energetikai felújítása. 
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyv-
tár és Levéltár telephelyei közül 
2022. december 1. és 2023. áp-
rilis 15. között a Tábornokház-
Hősök Tornya épülete zárva tart. 
A veszélyeztetett műtárgyakat át 
kellett szállítani. Az Arany Egyszar-
vú Patikamúzeum gázfűtéssel ren-

delkezik, de a jezsuita officina bú-
torzat miatt szükséges a temperáló 
fűtés fenntartása, így a jegykiadó 
helyiség működik. A Fekete Szere-
cseny Patikamúzeum állagvédelme 
igényli a fűtést, az emeleten tem-
peráló fűtés lesz lakossági távhő 

áron, így nyitva tartható. A Kőszegi 
Várkiállítás 2022. december 1-től 
zárva tart. A könyvtár épületét 
lakossági tarifával a távhő fűti. A 
levéltári iratanyag az épületben 
maradt temperáló fűtés mellett.

KZ

A Kőszeg és Vidéke újság első pél-
dánya 1881-ben jelent meg, lapki-
adást a világháború utáni hatalom 
megtörte, de 1988-ban újra indult. 
Az idei évben elkezdődött a 36. év-
folyam. A dátumokat a lap fejlécén 
olvashatjuk. Bizonyító adatok nélkül 
írható, hogy az ország legrégebben 
működő városi újságja. Köszönjük 
az olvasók bizalmát, érdeklődését, 
amely ösztönzi az elkészítését! Egy 
újabb előre lépés, amikor – várha-
tóan februárban – könyv formában 
az olvasók elé kerülnek a Kávészü-
net rovat írásai. Kérjük, jöjjenek el a 
könyvbemutatóra, figyeljenek annak 
időpontjára! Köszönjük! A Szülőföld 

Könyvkiadó gondozásában jelenik 
meg Kiss János: Kávészünet. Ven-
dégeim voltak kötet, amely 2003 
márciusától 2022 szeptemberéig 
tartalmaz – fotókkal kiegészített 
– 177 írást, interjút. A Kedves Ol-
vasó megismerheti a város egykori 
eseményeit, az aktuális időpont 
történéseivel együtt. Az interjúkat 
könyvbe szerkesztve láthatjuk, hogy 
milyen gazdag szellemi, társadalmi, 
tudományos, gazdasági potenciál, 
teljesítő képesség lakozott, lakozik 
a határ menti kisvárosban.  Vállalko-
zók, mesteremberek, orvosok, mér-
nökök, pedagógusok, tudósok, fel-
találók, írók éltek és élnek ma is itt. 

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: Francsics Éva – Teffer Péter, Bujdosó Anna Erzsébet – 
Csonka Andor, Császti Cintia – Molnár Milán, Somfai Dzsenifer – Főcze 
László, Werderics Rita – Hantó István, Szivós Anna – Varga János.
HALÁLOZÁS: Bagári Dezső, Papp László, Schwahofer Zoltánné szül. 
Makán Erzsébet, Gombos László, Beczők Jenő József, Tóth Lászlóné 
szül. Rácz Erzsébet, Kovács Attila, Kovács Attila Balázs, Schäffer Gá-
borné szül. Földesi Zsuzsanna Erzsébet.
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A Bozsoki Sportegyesület játékosai folytatták a hosszú évek óta 
hagyományossá vált karácsonyi jótékonysági támogatást. Az ün-
nepeket Csöglei István és négy gyermeke számára igyekezték 
szebbé tenni. Az Egyesület játékosai az egész év során sok gyűj-
tést, adományozást szerveztek a bajnoki mérkőzések alatt, jóté-
kony célokra, köszönik mindenkinek a támogatást!

Lukácsháza
December 21-én Mindenki Kará-
csonya műsorral készült a közösség 
az ünnepre. 
Fellépők voltak: Kovács Ildikó: Ka-
rácsonyi Rege; Szász Judit tanítvá-
nyai Biczó Nóra és Horváth Borbá-
la zongorán játszottak; Ágfalvi Éva 
előadásában Caro Jesu bambino- 
egy olasz kisfiú éneke a Jézuskához 
című művet hallhatta a közönség.
A Dr. Tolnay Sándor Általános Isko-
la tanítványai: Raffai Dóra, Horváth 
Noémi, Polgár Jázmin, Rohonczi 
Fanni, Falvai Fanni, Kovács William, 
Kovács Emma, Ujhelyi Petra, Nagy 
Szimonetta, Varga Nikolett verset 
mondott. Zorán: Ünnep című dalát 
Nagy Natália, Németh Milán, Pék 
Ramóna, Heidl Panna, Vannesson 
Kyra, Hódosi Noel énekelte el. 
Caccini: Ave Maria című dalát 
Vannesson Kyra, Kőszegvári Lili, 
Hódosi Noel adta elő.

Szerepelt a Gyöngyház Óvoda Csi-
ga csoportja, a gyerekeket Táborosi 
Farkas Ildikó és Csonka Barbara 
készítette fel.
Az Ács Mihály Ami növendékei, 
Madár Ágnes tanítványai, Csizma-
zia Laura, Gombos Misa, Hajgató 
Dóra, Biczó Nóra, Varjasi Boglárka, 
Oláru Milla, Temesi Flóra, Varga 
Boglárka, Halmágyi Letícia, Nagy 
Natália, Szafián Réka, Temesi Jan-
ka, Kovács Henrietta, Rosta Gábor, 
Nagy Szebasztián: „Testvér lészen 
minden ember” című műsora után 
a Szent Márton templom ének-
karának műsora a „Hol fog meg-
születni a világ megváltója?” volt 
hallható. A Jézus születéstörténetét 
hagyományos népi szövegekkel és 
énekekkel bemutató előadást a 
Derű néptánccsoport és a Vigyorkák 
előadása követte.
Az ünnepi műsort a Betlehemezők 
zárták. Verset szavalt: Virág Zsu-
zsa, szereplők a darabban: Temesi 
Zoltán, Oláru Lujf Hajnalka, Oláru 

Dániel, Virág János, Tislerics Tamás, 
Gyarmati Ákos, Varga János, Albert 
Mónika, Csizmazia Nikoletta, Pis-
kor Katalin, Kocsis Klára, Csizmazia 
Laura, Polgár Izabella, Temesi Lotti, 
Oláru Milla, Temesi Janka, Temesi 
Flóra, Csizmazia József.
December 30-án Lukácsháza 
Község Önkormányzata a szőlőhe-
gyi kilátó rendezvényterén várta a 
településen élőket az Óévbúcsúzta-
tóra. Virág János évértékelő beszé-
de után átadták a legszebb adventi 
ablakért járó jutalmat: 1. helyezett 
Mihók Dia, 2. a Gyöngyház Bölcső-
de, 3. Polák-Koltay Eszter dekorá-
ciója lett. 
A Hegypincénél az önkormányzat 
képviselő-testülete, és a Borbarát 
Hölgyek Lukácsházi Egyesülete 
étel-ital finomságokkal kínálta a 
vendékeket. A Tájpincénél a Lu-
kács-házi Boszorkányok kézműves 
foglalkozást tartottak a gyerekek-
nek. A pezsgős koccintás után tá-
bortűzzel és zárásként tűzijátékkal 

ért véget a rendezvény és zárult a 
2022-es év. 
2023-ban a Közösségi Ház és 
Könyvtár változatlan nyitva tartás-
sal várja a látogatókat.
Január 7-én a SCHOTT Lukács-
háza SE szervezte a Közösségi 
Házban a Térségi asztalitenisz baj-
nokságot. Eredmények: Férfiak: 1. 
Lévai Márió, 2. Németh Máté, 3. 
Frank Vannesson. Nők: 1. Tarciné 
Hajgató Annamária, 2. Németh-
Kovács Ildikó, 3. Korsós Erzsébet. 
Ifjúság: 1.Golysza Péter, 2. Tarci 
András, 3. Kovács Vince.
Január 28 – 29-én rendezik 
meg Lukácsháza Egyéni Sakkbaj-
nokságot a Közösségi Házban. A 
szervezők várják a telep ülés sakk-
barátait.
Március 4-én VIII. alkalommal 
ismét megrendezésre kerül a Pin-
cés kemencés böllérverseny a 
Csömötei szőlőhegyen. A szervezők 
már készülnek Lukácsháza nagy 
gasztronómiai eseményére. 

Velemi hírek
Tavaly volt az első, december 31-
én tartott évzáró séta, a házaknál 
résztvevőket megvendégelték. A 
Stirling-villában spontán batyus 
szilveszteri buli kezdődött, éjfél 
után ért véget.
Január 6-án 45 éve tért haza hosz-
szú száműzetéséből a Szent Koro-
na. A Magyar Királyi Koronaőrök 
Egyesülete ezt az eseményt öt-
évente ünnepli, idén a Budapesten, 
Nagyboldogasszony Főplébánia-
templomban. Meghívást kapott 
Kőszeg és Velem két képviselője.
Vargha Tamás parlamenti ál-

Bozsok: Több közösségi program-
mal zárult az elmúlt év. Újra felke-
reshették a házakat a betleheme-
zők, naponta 2 ablakot díszítettek 
fel a Bozsoki Adventi Kalendári-
umba, adventi napot tartottak sze-
retetvásárral negyedik vasárnapon. 
December 18-án a K neipp-házban 
házi muzsika, mézeskalács-készí-
tés, kézműves foglalkozás és Kati-
ca néni szobája várta a betérőket, 
majd a tűzoltószertárnál a Bozsoki 
Dalárda énekelt karácsonyi dalokat. 
A szabadtéri betlehemezést követő-
en forralt borral, kakaóval, teával és 
tábortűzzel kedveskedett a Bozsoki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. De-
cember 24-én délután 22 gyermek 

szerepelt a Jézuska váráson, szent-
este több mint 30 év után újra éjféli 
mise volt a templomban. December 
29-én a Castanea Egészséges Kö-
zépkorúakért Egyesület ünnepelte 
fennállásának 15. évfordulóját.
A képviselő-testület és a civil szerve-
zetek december közepén értékelték 
a 2022-es év rendezvényeit, majd 
egyeztettek a 2023 év programjai-
ról. A jelenlegi tervek szerint február 
25-én lesz a Mátyás-napi borver-
seny, Húsvétra való készülődést tar-
tanak a Knepp-házban. Az első félév 
kiemelt eseménye lesz: a Bozsoki 
Kalapos Napok és a Dalos Találkozó 
június 1 – 4. között.

Frank-Sziklai Márta

lamtitkár kiemelte, hogy a Szent 
Korona hazatérése történelmi je-
lentőségű. David Pressman ame-
rikai nagykövet kihangsúlyozta, 
hogy az Egyesült Államok meg-
védte a Szent Koronát és azt a 
magyar népnek szolgáltatta visz-
sza. Az ünnepség után a Piarista 
Gimnáziumban tartottak kötetlen 
beszélgetést. A Koronaőr Egyesü-
let szándéka, hogy Velemben és 
Kőszeg en hangsúlyosan emlékez-
zünk meg a Szent Korona itteni 
őrzéséről, ahonnét elhagyta Ma-
gyarországot.

Pálffy György
VID

ÉK
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Faluért – Malacfesztivál? 
Pusztacsóban Kollarits Kornél 
20 éve, 2002. október 20-án lett 
polgármester 18 évesen. 
– Hogyan zárta a falu az elmúlt 
évet? – tettük fel a jubiláló faluve-
zetőnek a kérdést.
– Takarékosság jellemezte, mint a 
megelőző huszat. Tóth János egyko-
ri jegyző, aki a falu díszpolgára, és 
akinek nagyon sokat köszönhetek, 
nagyobb dolgokra is megtanított. 
Arra is: óvatosan kell gazdálkodni. 
A tudatos építkezésnek köszön-
hetően biztos anyagi lábakon álló 
települést vezethetek. Az önerőt 
tudjuk biztosítani a pályázatokhoz, 
amely nélkül nem vállalunk fel 
nagyobb fejlesztéseket. Kivárunk, 
akár éveket is. Nagy segítségemre 
van ebben az egységes képviselő-
testület, amelyben a tagok szinte 
állandóak. 2002 óta Kovács László 
alpolgármester, Szárnyas Ferenc 
2006 óta tagja a testületnek. Ha-
szon Gyuri bácsi 2002-2019 kö-
zött volt képviselő, a kora miatt 

a mostani ciklusra nem vállalta a 
jelölést. Az üléseken beszélgetünk, 
véleményt cserélünk, személytől 
függetlenül, a falunak legjobbat 
választjuk ki. 
– Nehéz a falut vezetni?
– Összetett, a lakosság minden 
problémával engem keres meg. Egy 
kistelepülés polgármesterének min-
denhez ’érteni’ kell. Meg kell be-
szélni mindig, mindent a testülettel. 
A faluért dolgozik mindenki a testü-
letben. Tiszteletdíjat csak én kapok, 
kicsik vagyunk, csak akkor tudunk 
előre lépni, ha van összefogás.
– Hogyan működik a motiválás?
– Nem egyszerű, mindenki dolgo-
zik, a saját gondok miatt rohanunk 
mindannyian. Húsz éve csende-
sebben éltünk. Csak egy példa: 
Nemescsóval, és Kőszegpattyal 
közösen térségi szintre évente kap-
tunk három-öt millió Ft-ot, amit 
békésen elosztva, évente más-más 
falu használt fel. Így valamit már 
meg tudtunk valósítani. Túlélés 

volt! A mostani Magyar Falu Prog-
ramban szinte minden évben nyert 
pályázati forrást településünk, volt 
olyan év, amikor többet is. Köszö-
net érte Ágh Péter képviselő Úrnak. 
Hihetetlen volumenű a települések 
fejlődése, de nagyon kell figyelni 
a pályázati lehetőségekre. Sokkal 
több az eredmény, sokkal több 
munkával.  
– Hogyan látod a falu jövőjét?
– Gazdaságilag rendben vagyunk. 
A mainál jobban, erősebben sze-
retném összekovácsolni a falut. A 
Malacfesztivál jó dolog, de átestünk 
a ló túloldalára. Akik ott dolgo-
zunk, nem kikapcsolódunk, hanem 
stresszelünk, hogy minden rendben 
legyen. Sokkal jobb, ha egy rendez-
vényen a falu lakossága együtt van, 
beszélgetünk, pihenünk. Örülünk, 
ha jönnek hozzánk vendégek, de a 
program szóljon a faluért.
– Leépül a fesztivál?
– Átépítjük. Gazdaságilag tartha-
tatlan egy ilyen kistelepülésnek a 
nagy volumenű rendezvényt meg-
tartani. Eddig is csak pályázati 
forrásokból sikerült. Lehet, hogy 

jobb a kicsi rendezvény, a lakosság 
érezze jól magát, a szervezőknek 
is legyen egy igazi kikapcsolódás. 
Legyünk együtt, a falubeliek tud-
janak egymás mellett nyugodtan 
beszélgetni, inkább a lakosságot 
szórakoztassuk a falu pénzén. Azt 
tudom: egyben van a falu, legyen 
még jobban egyben!
– A vállalkozásodat és a polgár-
mesterséget össze tudod egyez-
tetni?
– Mezőgazdaságban dolgozom, és 
mindig van munka. Nem egyszerű, 
kell hozzá egy nagyon jó családi 
háttér. Hatalmas köszönetet mon-
dok a családom minden tagjának, 
akik azt elnézik, hogy sok időt vesz 
el a családtól. Mindig, mindenhol 
ott akarok lenni, és a többiekkel 
együtt dolgozni. Húsz év hosszú 
idő. Most karácsony előtt aján-
dékcsomagot adtunk olyan embe-
reknek, akik húsz éve alig voltak 
idősebbek, mint én most.  Kicseré-
lődött a falu, családnevek tűntek el. 
A mi falunkra, Pusztacsóra vigyázni 
kell mindannyiunknak!

Kámán Z

Gyöngyösfalu
Az év végén csendesen készültünk az 
ünnepekre. Az önkormányzat dolgo-
zói azért dolgoztak, hogy a szociális 
tűzifát megkapják a rászorulók. 
Szenteste Richárd atya tartott a 
Szent Márton-templomban Jézuska 
várást. A templom karácsonyi díszí-
tésére a fákat a hívek ajánlották fel.
Településünkön sajnos a felelős 
állattartást többen nem teljesítik. 
A Kossuth utcában rendszeres a 

kutyatámadás, pedig a két kis ku-
tyának nem kell magas kerítés. A 
zártkerti övezetben a lótartás okoz 
gondot, több esetben szöknek meg 
a lovak és egészen a faluig besétál-
nak. A Pősei-hegy kertes mezőgaz-
dasági övezet, ezért állattartás cél-
ját szolgáló épület létesítése tilos! A 
jogszabályok változása miatt már a 
lakóépületek építése, átminősítése, 
és fennmaradása sem megenge-
dett a területen.
Az éves felülvizsgálati tervben 
szerepel a helyi adó alá tartozó 

szennyvíztárolók, illetve a kommu-
nális adóköteles ingatlanok ellen-
őrzése. 
Az ingatlan értékesítése után 
ugyanis be kell jelenteni a birtok-
szerzést, és be kell kerülni az adó-
nyilvántartásba.
Az idei évben is minden hónapban 
tervezünk rendezvényt a falu lakó-
inak, remélem minél többen vesz-
nek majd részt az eseményeken.
A ludadi temetőnél a vasúti csomó-
pont helyreállítása folyamatban van.
Az újesztendőt január 7-én köszön-

töttük a Közöségi házban, köszönet 
a részvételért, és a jobbnál jobb 
süteményekért. 
A Pösei Hegyi Borkultúra és Hagyo-
mányőrző Szépítő Egyesület a Ma-
gyar Falu Program Falusi Civil Alap 
által kétmillió Ft támogatást kapott 
ingatlan vásárlására. Már 2022-
ben megkezdték a tagok a Pösei-
hegyen lévő ingatlan felújítását.
Az Önkormányzat nevében ezúton 
is egészségben, békességben gaz-
dag boldog újévet kívánunk!

Tóth Árpád

Kiszsidány: A falu lakóinak régi 
vágya teljesült a faluház 75 m2-rel 
történt bővítésével, addig 35 m2-es 
könyvtárban tartották a rendezvé-
nyeket. 
A december 28-án tartott avató 
ünnepségen Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő és Éles Krisztina 
a Nemzeti Művelődési Intézet Vas 
Megyei igazgatója is köszöntötte a 
vendégeket.
Bánó Zoltán polgármester elmond-
ta: az önkormányzat a fejlesztésre 
közel 25 millió forintot nyert a 

Magyar Falu prog-
ram keretében. A 
pályázati időszak 
az építőanyagok 
robbanásszerű drá-
gulásának idejére 
esett, és az elnyert 
támogatás nem 
fedezett minden költséget. A belső 
festést, villanyszerelést, padlóbur-
kolást, külső szigetelést, színezést 
és térkövezést saját erőből oldotta 
meg az önkormányzat. Ez komoly 
anyagi megterhelést jelentett volna 

az önkormányzat költségvetésében, 
de a helyiektől megérkezett az ön-
kéntes támogatás, sőt nem csak 
a helyiek vettek részt a munká-
ban, Horvátzsidány-i, Peresznye-i, 
Ólmod-i és Kőszeg-i fiatal szak-

Faluház – Köszönet
emberektől is érkezett segít-
ség. Ezzel a külső szigetelés, 
színezés, a műanyag padló 
lefektetése, a térkövezés csu-
pán az anyag árába került. 
Kőszegről még egy raklap tér-
követ és betonszegélyt is kap-
tak ajándékba. Bánó Zoltán 
polgármester az önkormány-
zat nevében hálás köszönetét 
fejezi ki ezúton is mindezért. 

Ugyanígy a helyi asszonyoknak a 
takarításért, a Kiszsidányi Tiszta 
Forrás Egyesületnek a külső rend-
rakásért. A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat anyagi támogatással 
járult hozzá a kivitelezéshez.
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Kőszegi anyakönyv 1633-tól
Családfakutatás az egyházi és álla-
mi anyakönyvek alapján végezhető. 
Ezek a születési (keresztelési), há-
zassági és halálozási anyakönyvek.
A kőszegi Seper Ferenc a saját csa-
ládfa kutatása során találta meg 
Temesvári Jenő: „Családfakutatás, 
avagy …” szakmai összefoglaló-
ját. A római katolikus egyházban 
az anyakönyvezést 1563-ban a 
tridenti zsinat tette kötelezővé. 
Magyarországon a fennmaradt 
anyakönyvek későbbi időponttól 
kezdődnek. A legkorábbi a soproni 
evangélikus és a zalakomári refor-
mátus egyaránt 1624-től tartalmaz 
adatokat. A harmadik legrégebbi a 
kőszegi katolikus anyakönyv 1633-
tól rögzít anyakönyvi információ-
kat. A többi, az egyháznál vezetett 
anyakönyvek a 18. század elejétől 
származnak. Az állami anyaköny-
vezést 1895-ben vezették be.
Jól tudjuk, hogy a Szőlő Jövésnek 
Könyve 1740-tól íródott. Seper 
Ferenc által talált egyik bejegyzést 
1634. május 26-án tették meg. 
A született gyermek neve Maczai 

György. Komák: Szabó Dömötör, 
Szabó Márton, Csizmadia Mihály, 
Takács István. A koma keresztszülőt 
jelent, a falvakban máig él a koma-
ság kifejezés. A bejegyzések fotói 
(27.oldal) szemléltetik: a levéltá-
rosnak a kutatáshoz kiváló szakmai 
tudással kell rendelkeznie.   
Dr. Perger Gyula esperesplébános 
elmondta, hogy a kőszegi anya-
könyvek – a püspök rendelke-
zése szerint – Szombathelyen az 
egyházmegyei levéltárban van-
nak, ott megtekinthetők. Óriási 
kérdés: mi által őrződött meg a 
négyévszázados hagyaték. Tisztelet 
a plébánia papjainak!

KZ

Programok
ÍROTTKŐ BOXING NIGHT – Nemzetközi boksz csapattalálkozó.
Január 20. 17.00 óra, Írottkő Hotel Aula 
A szervezők várják a kőszegi bokszolók iránt elkötelezett nézőket. 

KÖNYVBEMUTATÓ: Tóthárpád Ferenc: SZÍNRE VISSZÜK  
A NYARAT – A Kőszegi Várszínház négy évtizede
Január 23. 17.00 (hétfő) Magyar Kultúra Napja, Jurisich Miklós Gim-
názium Díszterme. Köszöntőt mond Básthy Béla polgármester. Közre-
működik Epres Attila színművész. Beszélgetés a könyv alkotóival és 
szereplőivel Karácsony Ágnes vezetésével.   

FARSANGI MASKARÁS BORTÚRA.
Február 18. 13.00 – 20.00  
Közlekedés egyénileg. Egyes pincéknél ajándék jár a jelmezekért. 
Pincék: Alasz Pince – Panoráma kóstoló +36 30 845 4597;
Kampits Családi Pince +36 20 824 8862; 
Mándli Borház +36 30 500 1442; Stefanich Pincészet +36 20 972 5732 

MŰVÉSZETI SZEMLÉRE jelentkezés február 23-ig! Info: 20.oldal.

A helyzet kívánta meg a csökkentett 
oldalszámot. Tudjuk, az újság lapoz-
gatása más, mint neten olvasgatni. 
Tudjuk és köszönjük a postaládában 
lévő újság lapozgatását. Türelmüket 

kérve, akinek erre van lehetősége, 
látogassa meg a város honlapját 
(www.koszeg.hu), ahonnét le tudja 
tölteni a 27 oldalra bővített lap-
számot. Sokféle városról szóló írást 

olvashat, több sportot, humort, és 
még a horvát nemzetiség híreit is. 
A kibővített újság is az olvasók ér-
dekeit szolgálja. Kérjük a türelmet, 
a megértést! Köszönjük!      

Kedves Olvasó! 
A Kőszeg és Vidéke újság januári lapszáma 16 oldalas

KÜ
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 1490 Ft 1590 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 2050 Ft 2150 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 2150 Ft 2250 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 2150 Ft 2250 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 2150 Ft 2250 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 2150 Ft 2250 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 2150 Ft 2250 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 2200 Ft 2300 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 2200 Ft 2300 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 2200 Ft 2300 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 2300 Ft 2400 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 2300 Ft 2400 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 2300 Ft 2400 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 2300 Ft 2400 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 2350 Ft 2450 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 2350 Ft 2450 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 2350 Ft 2450 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 2350 Ft 2450 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 2350 Ft 2450 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 2350 Ft 2450 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 2350 Ft 2450 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 2350 Ft 2450 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 2390 Ft 2490 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 2390 Ft 2490 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 2390 Ft 2490 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 2390 Ft 2490 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 2390 Ft 2490 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 2390 Ft 2490 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 2390 Ft 2490 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 2390 Ft 2490 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 2350 Ft 2550 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 2450 Ft 2550 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 2450 Ft 2550 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 2450 Ft 2550 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 2450 Ft 2550 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 2450 Ft 2550 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 2450 Ft 2550 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 2450 Ft 2550 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 2450 Ft 2550 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 2550 Ft 2650 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.

Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!     

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

Pizzaexpressz:
hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!

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

1000 Ft/szállítás! 
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In memoriam 

Domnanovich Rudolf
Olyan faluból érkeztem 1979-ben 
elsős gimnazistaként Kőszeg-
re, ahol Horváth, Biczó, Csorba, 
Keszei vezetéknevű családok él-
tek. Érdekesnek tűnt éppen ezért 
Domnanovich tanár úr neve. A 
megismerkedés jól alakult. Talán 
miatta, az általam szeretett törté-
nelem tantárgyat tanította a gim-
náziumi osztályunknak.
Domnanovich Rudolf tanár úr 
1942-ben Sopronhorpácson szü-
letett. Édesapja segédmunkásként 
dolgozott, édesanyja háztartásbeli 
volt. 1956-ban a családjával Kő-
szegre költözött, és ekkor kezdte 
meg gimnáziumi tanulmányait a 
Jurisich Miklós Gimnáziumban. Az 
érettségi után a Kőszegi Posztó- és 
Nemezgyárban laboratóriumi mun-
kásként dolgozott. 1962-ben a si-
keres felvételi vizsga után a szege-
di József Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karára járt, 
ahol 1967-ben magyar nyelv és 
irodalom – történelem szakos kö-
zépiskolai tanári oklevelet szerzett. 

A diplomaszerzés 
után ragaszkodott 
a kőszegi mun-
kavállaláshoz, így 
a Kihelyezési Bi-
zottság ajánlatát 
nem fogadta el, és 
ismét az első mun-
kahelyén kezdett 
dolgozni.
A Jurisich Miklós Gimnázium tanári 
karába 1968 augusztusában nyert 
felvételt. A gimnáziumban töltött 
majd’ negyven év során tanította a 
szaktárgyait, osztályfőnök és mun-
kaközösség vezető volt. 1996-ban 
a Budapesti Műszaki Egyetemen 
közoktatási vezető szakvizsgát tett. 
Az 1998/1999-es nehéz tanévben 
megbízott igazgatóként vezette az 
intézményt. Tanított a nappali, a le-
velező és később az esti tagozaton 
is. Városi közéletiségét a sport terü-
letén bizonyította. Évekig edzőként 
vezette a LATEX Kőszegi SE ifjúsá-
gi csapatát. 
Tanítványai és kollégái is ismerték 

átlagon felüli 
szakmai felké-
szültségét, az 
egy szál tollbe-
téttel történő 
naplóbeírása-
it, a gyakran 
több színnel a 
sorok közé is 
író vázlatait. 
A közoktatást 
érintő, változó 
körülmények-
hez gyorsan 

alkalmazkodott, elismerésre méltó 
munkát végzett az új tantervek 

bevezetésében. Tanítványai si-
keresen szerepeltek tanulmányi 
versenyeken. Ámulatba ejtett szer-
teágazó tudása. Ebből nem csak 
tanítványként kaphattam, hanem 
szívesen kapcsolódtam be a tanári 
szobában folyó szakmai vagy köz-
életi vitákban, amikor is érdemes 
volt Domnanovich tanár úr véle-
ményére figyelni. 2001-ben vonult 
nyugdíjba, de az esti tagozaton né-
hány évig történelmet tanított. 
Domnanovich Rudolf tanár úr éle-
tének 81. évében hunyt el. Nyugodj 
békében! 

Keszei Balázs

5. adás 14 000 Ft

3. adás 11 000 Ft
4. adás 11 000 Ft

2. adás 11 000 Ft
1. adás 11 000 Ft

Plazma Pont Szombathely
Ingyenes zöldszámunk: 06 80 111 121
9700 Szombathely, Körmendi út 11.
www.plazmapont.hu

Plazmaadásonként
már 11.000 Ft értékű juttatás!

Csatlakozz hozzánk és
segíts Te is másokon!

LEGYÉL TE IS
PLAZMAADÓ!

                KŐSZEG

     VÁMHÁZ UTCA1/A

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 
09:00-19:00
SZOMBAT :
08:00-14:00 ÓRÁIG
VASÁRNAP : ZÁRVA
06703433489

CSAVAROK, KÖTŐELEMEK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK

OSB: 2500X1250X8  MM      6400FT/TÁBLA

OSB: 2500X1250X10MM      7200FT/TÁBLA

OSB: 2500X1250X12MM      8200FT/TÁBLA

OSB: 2500X1250X15MM     11000FT/TÁBLA

OSB: 2500X1250X18MM     12800FT/TÁBLA

OSZTRÁK TETŐLÉC4M            1300FT/4M

OSB AKCIÓ!!!!!

GÉPKÖLCSÖNZŐ-KŐSZEG
VELÜNK GÉPES VAGY BÁRMIRE..!!!

WWW.GEPKOLCSONZO-KOSZEG.HU                                                                   TEL.:06703433489
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Labdarúgás: Fociősz
A 2022-23-as bajnoki rajt előtt kevéssel a Kőszegi Lóránt FC kerete oly 
mértékben meggyengült, hogy a megyei első osztály túl erősnek látszott, 
így a csapat a megyei III. osztály szombathelyi csoportjában kezdte meg 
az új bajnokságot. Az együttes régi játékosai közül többen is csatasor-
ba álltak. Fiatalok mellett hat játékos életkora is négyessel kezdődik. 
A „megyeháromban” az elvárás természetesen nem lehetett más, mint 
harcban lenni a bajnoki címért, a feljutásért. A kék-sárgák lényegében 
eleget tettek ennek az elvárásnak. A képzeletbeli dobogó harmadik fokáról 
indíthatják a tavaszt. Az első öt helyen telelő klub négy ponton belül áll. 
Három vereséget szenvedtek, kettőt közvetlen riválisok ellen. A 12. helyen 
forduló kőszegfalviak ellen, hazai pályán elveszített három pont azonban 
még nagyon hiányozhat. A KLFC idegenben teljesített jobban, csak a lis-
tavezető Nárai ellen veszített pontoka t. A Lóránt Sporttelepen azonban 
hét pont került az ellenfelekhez. A 46 éves Korényi tíz gólig jutott, s Őri 
(45) is hatot termelt. Pozitív, hogy két fiatal, Németh Márk és Réti is hat 
találatot jegyezhetett. A figyelmeztető (sárga) kártyákat Őri és Németh 
András gyűjtötte a legszorgalmasabban. Gugcsó kétszer is korábban me-
hetett zuhanyozni.

Kőszegi Lóránt Futball Club őszi szezonjának fontosabb adatai: 
Tabella: 3. hely Kőszegi FC 13 mérkőzés, 9 győzelem, 1 döntetlen, 3 
vereség, 48:24 gólarány, 28 pont. Hazai: 6. hely 7/ 4/ 1/ 2/ 28:11/ 
13 pont. Vendég: 1. hely 6/ 5/ 0/ 1/ 20:13/ 15. Góllövők: Korényi 
10 gól, Németh Márk, Őri, Réti 6-6, Szolyák 5, Kolarich Vilmos 4, Ko-
vács András 3, Fáth 2, Juhász 1, Kovács Szabolcs, Lintner, Németh 
András 1-1. Sárga lap (23 db): Őri, Németh András 4-4, Gugcsó, Né-
meth Márk, Réti (2-2), Kiss, Kolarich György, Kolarich Vilmos, Korényi, 
Kovács Szabolcs, Németh Balázs, Riegler, Tóth, Vajda. Piros lap (6): 
Gugcsó (2), Németh András, Fáth, Lintner, Németh Ádám 1-1.
A legtöbbször pályára lépő játékosok: (Zárójelben a mérkőzések 
száma) Korényi Rudolf (12), Őri Gábor (12), Kovács András (11), Rácz 
Balázs (11), Németh Márk (11), Kolarich Vilmos (11), Lintner Dénes 
(11), Juhász Botond (10), Fáth Dániel (9), Szolyák Tibor (9), Németh 
András (8), Kolarich György (8), Gugcsó Ákos (7), Kovács Szabolcs (7), 
Réti Marcell (6), Tóth Dominik (6).

A Kőszegfalvi SE számokban
Az utóbbi években a Kőszegfalvi SE rendre az élmezőnyben, a dobogó kö-
zelben küzdött. A 2022-23-as bajnokság őszi idénye azonban a reméltnél 
több csalódást hozott. A teljesítmény nem érte el az ötven százalékot. 13 
mérkőzésből nyolcszor hagyták el vesztesen a pályát. Csupán négy mérkő-
zésen örülhettek győzelemnek. A gólkülönbség – igaz csak egy góllal – de 
negatív. A házi góllövő lista éllovasai Juhász és Pongrácz Zsolt 7-7 gólt 
értek el. A legtöbb figyelmeztetést Karacs könyvelhette el. Slankovits egy 
alkalommal a kiállítás sorsára jutott.

Tabella: 12. hely Kőszegfalvi SE 13/ 4/ 1/ 8/ 32:39/ 13 pont, Hazai: 
10. hely 7/ 2/ 1/ 4/ 18:17/ 7 pont, Vendég  9. hely 6/ 2/ 0/ 4/ 14:22/ 
6 pont. Góllövők: Juhász, Pongrácz Zsolt 7-7, Marti, Slankovits 5-5, 
Pongrácz Dániel 4, Debreczeni, Mihácsi, Nagy, Schwarcz 1-1. Sárga 
lap (17 db.) Karacs (5), Máthé (3), Mihácsi (2), Juhász, Komáromi, 
Kovács, Marti Raphael, Nagy, Pongrácz Zsolt, Slankovits 1-1. Piros 
lap (1) Slankovits
A legtöbbször pályára lépő játékosok: (Zárójelben a mérkőzések 
száma) Juhász Zsolt (13), Nagy Milán (13), Pongrácz Dániel (13), Ko-
vács Gergő (13), Marti Raphael (13), Schwarcz Martin (13), Karacs 
László (12), Kelemen Tamás (12), Pongrácz Zsolt (12), Komáromi Káz-
mér (12), Rajtik Martin (12), Slankovits Oszkár (9).

Boksz: Magyar bajnokok

December 7-10. között, Miskolcon, a felnőtt Magyar bajnoksággal zárták 
az évet a Fitt-Box ökölvívói. Négyen mérették meg magukat. Az első napon 
Hámori Luca (60 kg) egy menetet engedélyezett csepeli ellenfelének. A 
döntőt sem kellett végig bokszolnia: a székesfehérvári Hollósi Jázmin ellen 
szinte minden ütése betalált. Hollósi edzője az első menetben feladta a 
mérkőzést. Hámori megvédte címét, s negyedszer lett Magyar Bajnok. A 
Buza ikrek első ízben húztak felnőtt Magyar Bajnokságon kesztyűt. Buza 
Raphael (67 kg) nyitányként, KSI-s ellenfele ellen az első menetben lezárta 
a mérkőzést. S az elődöntőn is egyhangú pontozással lépett túl a nyír-
egyházi Petrimánon. A döntőben aztán, Fodor Milán (Vasas) ellen,  minden 
erejét bele kellett adnia. A nap egyik legjobb mérkőzésén ment az adok-
kapok. Buza jól megtalálta az ütőtávolságot, amit a bírák is így láttak. A 
bajnoki cím mellett a „Legtechnikásabb versenyző” különdíját is kiérdemel-
te. Jankó Krisztián (71 kg) szegedi ellenfelével szemben- jól használta ki a 
kínálkozó lehetőségeket, s osztott pontozással az elődöntőbe jutott, ahol 
sajnos az első menetben megsérült. Bronzéremmel vigasztalódhatott. Buza 
Rómeó miskolci ellenfelet kapott. Nagy lendülettel feszültek egymásnak. A 
második menetben az ellenfél testre mért sorozata után Buza nem tudta 
folytatni a mérkőzést.

 Diáksport
Pápai Nerina pozsonyi ezüstje
Remek eredményt ért el Pápai Nerina a Jurisich gimnázium tanulója, a 
SZSI Lengyák György edzette csoportjának versenyzője Pozsonyban a SAZ 
Karácsonyi Atlétikai Találkozóján. 500 méteren nagy hajrával, a győztes 
szlovák serdülő válogatott lány mögött mindössze 13 századmásodperc-
cel lemaradva második helyen ért célba. Több nála idősebb versenyzőt is 
maga mögé utasított.

Vianočný atletický míting SAZ (Bratislava, 2022.12.17.) 500 m 2. 
Pápai Nerina (Szombathelyi SI)1:22,39

Mikulás Kupa teremtornák
A koronavírus a Balog iskola hagyományos Balog Kupájának forgatóköny-
vét is átírta. A IV. korcsoport a „Magyar Snapszerszövetség Kupáért” már az 
előző tanévben lejátszotta mérkőzéseit. A legkisebbek „Grapelló Kupáját 
a Balog iskola nyerte, szintúgy a Balog iskola győzött a 3-4. osztályosok 
„Tolnay Vendéglő Kupáján”. A felső tagozatosok fiatalabbjai a „Renkó Ku-
páért” küzdöttek. A Dr. Tolnay iskola tehette vitrinjébe a serleget. Különdí-
jat kaptak a gólkirályok, a legjobb mezőnyjátékosok és kapusok, valamint 
a házigazda csapatainak legjobb játékosai.
Sportnap a Balogban
Két év kimaradás után újra megrendezte sportnapját a Balog iskola. Több 
mint 300-an sportoltak az iskola tornacsarnokában. A szülő-gyermek pá-
rosok hat állomáson tették próbára képességeiket. A hangulatot váltó-
versenyek és labdajáték mérkőzések fokozták. A tornacsarnok avatásának 
30-dik évfordulójára emlékező futás-gyaloglás próba keretében a résztve-
vők összesen 360650 métert teljesítettek.
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Hámori Luca
Az év legjobb női bokszolója címet 
érdemelte ki Hámori Luca, a Fitt-
Boksz Ökölvívó Egyesület kiváló 
sportolója. Meghívást kapott a 
január 9-én tartott Év Sportolója 
Gálára, amit az Operaházban tar-
tottak. „Nagyszabású rendezvény 
volt, élményt jelentett, hiszen 
sok kiváló sportolóval lehettem 
együtt” – fogalmazta meg Luca.  
– Az elmúlt évben elért eredmények 
alapján hozták meg a döntést – 
mondta Luca. – Nekem az 2022-es 
év egészen jól sikerült. Az U22-es 
bajnokságon ezüstérmet szereztem, 
majd a felnőtt világbajnokságon 
egy meccset nyertem. A nyolcad 
döntőben szoros volt a küzdelem 
egy üzbég lánnyal, aki nagyon jó-
nak számít a súlycsoportban, de tőle 
pontozással kikaptam. Ezt követően 
több kisebb nemzetközi versenyen 
is jól szerepeltem, de eltörött az 
ujjam, és ezért nem indulhattam az 
U22-es Európa Bajnokságon. Len-
gyelországban egy nemzetközi ver-
senyen jó eredményeket értem el. 

Az év végén tartott felnőtt magyar 
bajnokságon, a dobogó legfelső fo-
kára állhattam, ezzel megszereztem 
a tizedik magyar bajnok címemet. 
Felnőtt kategóriában már a negye-
diket. Ezután kaptam meg a rangos 
elismerést, az év legjobb női bok-
szolója címet. A 2022-es évi volt a 
második, 2021-ben is megtisztel-
tek ezzel az elismeréssel. Örültem, 
de rajtam kívül is vannak nagyon 
jó női bokszolók, ezért is éreztem a 

hatalmas meg-
tiszteltetést. 
– Mit jelent a 
nőnek a boksz, 
hiszen ez egy 
kemény sport?
– A köztudat fér-
fisportnak tartja. 
Amikor megkér-
dezik: mit spor-
tolsz, mondom, 
hogy bokszolok, 
érkezik a válasz, 
de te szép arcú 
lány vagy, fiúk-
nak való. Úgy 
gondolom: az 
utóbbi években 

a magyar lányok sikeresebbek vol-
tak, mint a fiúk. Több nemzetközi 
érmet hoztunk haza. A lányoknak, a 
nőknek mindig erősebben kell bizo-
nyítani minden területen. Lányként 
még nagyobb megtiszteltetés egy jó 
versenyeredmény.
– Mennyire köti le a boksz, az 
edzés a mindennapokat?
– 110%-ban. Napi két edzésem 
van, az első reggel. Majd délután 
újra kezdem a tréninget, a verseny-

időszakban a hétvégeken is. Erős 
fizikai igénybe vétel mellett nekem 
ez a munkám, mint másoknak a 
napi nyolc óra. Tíz éve sportolok, ez 
a második év, hogy csak a sportra, 
a felkészülésre, a versenyekre kon-
centrálhatok. 
– Milyen versenyek lesznek?
– Február 6 – 12. között Debrecen-
ben lesz a Bocskai István Emlék-
verseny. Halasztották az év elejére 
tervezett Európa Bajnokságot, ahol 
már sikerült szereznem egy bronz-, 
és egy ezüstérmet, bízom a még 
jobb eredményben. Tavasszal ren-
dezik meg a felnőtt női világbaj-
nokságot, de idén a legnagyobb 
hangsúlyt az Európai Játékokra fek-
tetjük, amelyet Krakkóban június 21 
– július 2. között tartanak. Ez hihe-
tetlenül kemény verseny, és egyben 
olimpiai kvótaszerző. Azt tervezzük 
az edzőimmel, Varsányi Áronnal és 
Gombai Jánossal, hogy akkor legyek 
csúcsformában. Január 16-án foly-
tatom a felkészülést a tatai edzőtá-
borban, nyáron lesz egy kicsi időm 
a pihenésre, de az év végéig kőke-
mény feladatok várnak rám.

Kámán Z.
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2023.01.18 - 01.31.
KŐSZEGI  AJÁNLAT

www.7forras.hu

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

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

219 Ft/
10 dkg319 Ft/

10 dkg 399 Ft/
10 dkg239 Ft/

10 dkg

179 Ft/
db

899 Ft/
db 369 Ft/

db849 Ft/
db

329 Ft/
db199 Ft/

db 239 Ft/
db

679 Ft/
db3299 Ft/

kg

Minden Nap 
Trappista Sajt

Minden Nap 
Trappista Sajt

Privát Sütni Való Hurka
 Májas/ Véres  / Húsos Vg. 2190Ft/kg  

Esztfood
 Kolozsvári Szalonna  3190Ft/kg  

Pápai Bakonyi 
Csülöksonka  3 990 Ft/kg 

 Pick Kenőmájas
 Eredeti / Sülthagymás 2390 Ft/kg 

Hajdú 
Trappista

  Sajt
 Szeletelt 125g,  

5 432 Ft/kg 
Balaton Töltött 

Ostya Tej/ Ét   30g, 5967 Ft/kg

Xixo 
Szénsavas

 Üdítő
 Cola  / Zero Cola  /  Lemon  /  

Orange  /  Tutti Frutti  250ml, 796Ft/l

Xixo 
Hell 

Energiaital
 Classic  /  Red Grape Strong  /  Strong

 Apple  / Strong Watermelon 0.25l,956 Ft/l 

Energiaital

Baba Tusfürdő Lanolinos / 
Kamilla és Méz 400ml, 2 248 Ft/l 
Baba Tusfürdő 

 Signal 
Daily White

 Fogkrém 75ml, 4 920 Ft/l 
Tchibo  Family  Kávé Őrölt 

Classic  / Extra Strong  250g, 3396 Ft/kg 
Tchibo  Family  Kávé Őrölt 

Hell Energy Coffee
  Latte  / Sós-Karamellás  /  Rum Walnut 

/  Slim Latte  250ml, 1316 Ft/l 

Ariel 
Mosógél 

Color 40Mosás 
2.2l, 1727Ft/l / 
Mosókapszula 

Color&Style / 
Mountain Spring 

26db 146 Ft/db

3799 Ft/
db

Cola  

549 Ft/
db

Sága 
Füstli 

Klasszik/
Sajtos

 140g,  3921 Ft/kg 

269 Ft/
db

Márka  
Gyöngy 

Cola  /  Málna  
/  Narancs  
/  Szőlő 2l, 

135Ft/l 

KoszegiHirdetes_2023-01_02.indd   1 2023. 01. 06.   10:08:46
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Szilveszter éjszaka
Az év végén a városban több cso-
portosan sétálóval lehetett találkoz-
ni. Információk alapján a belvárosi 
szálláshelyek megteltek, a Szabó-
hegy és erdő még fogadhatott volna 
turistákat, de az Okmányosnál és a 
lentebb lévő parkolókban szeren-
csével lehetett csak helyet találni. A 
gyalogos turisták a Keresztkútig is 
eljutottak. Hatvani Ágnes az Írottkő 
Hotel vezetője arról beszélt, hogy 
ünnepek előtt nagy volt a szállás-
helyek iránti kereslet, a meghosz-
szabbított téli szünet, és a tavaszias 
idő is Kőszegen tartotta a turistákat. 
Január 9-től a Hotel megkezdte a 
15 napos téli szabadságoltatását, 
az Iparos bál vendégeit január 21-
én a szálláshely foglalása nélkül fo-
gadják, majd februárban a Műszaki 
bálra érkezők a hotelban éjszakáz-
nak. Az igazgató elmondta, hogy 
a Pandémia óta a turisták mintegy 
két héttel előbb foglalnak csak szál-
lást, a korábbi fél év helyett. Így ne-
héz tervezni, nem jött vissza még a 
régi idők turistaforgalma.
Szilveszterkor 140 fő bálozott az 
aulában, nemcsak a hotel vendé-
gei, hanem Kőszeg más szálláshe-
lyeiről érkezők is ott koccintottak 
éjfélkor. Kezdésként rokysok tán-
coltak, majd bőséges büfévacsora 
után reggel négyig tartott a Kócos 
Ördögök zenéjére az újesztendőt kö-
szöntő bál. A Himnusz után hangos 
és fényes volt a Fő tér a tűzijátéktól, 
de ott – az öt-hat évvel korábbihoz 

képest – kevesebben ünnepeltek.
Szilveszterkor több vendéglőben is 
tartottak bált, elsődlegesen a saját 
vendégeknek. Többen megerősítet-
ték, hogy erős volt az év végén a 
turistaforgalom. de január és feb-
ruár – a hó hiánya miatt is – „ha-
lál”. Viszont tartják a frontot, mert 
jön a jó idő is.
Szilveszter éjszaka közel 70 fő koc-
cintott az Óház-kilátónál. A progra-
mot az Írottkő Natúrparkért Egye-
sület szervezte, Bogáti András alel-
nök fogadta az érkezőket december 
31-én 22.30 órakor a Királyvölgy 
parkolójában. A gyalogosok lát-
ványtüzek fénye mellett érkeztek 
meg, és énekelték el a Himnuszt 
az újesztendő köszöntésének rend-
kívüli élményével. Bontották a 
pezsgőt, a városvezetés jóvoltából 
a kilátó földszinti helyiségében 
alakították ki a ’büfét”, ahonnét a 
Natúrpark önkéntesei és a Kőszegi 
Gyalogló Klub tagjai szolgálták ki a 
vendégeket. Iszogatás közben ki-
sorsolták a kőszegi Sziget Vendég-
ház által felajánlott két főre szóló, 
kétéjszakás pihenést. A bőséges 
ételkínálatot nem fogyasztották el 
a túrázók, a többletet másnap a 
Kőszegi Szociális Gondozási Köz-
pont lakóinak adták át a szervezők. 
Akik ezúton is köszönetüket fejezik 
ki minden közreműködőnek a jó 
szolgálatért. Ott fenn, a kilátónál is 
élménydús volt az évkezdet!

KZ

Szeretetgazdagság
Az idei, bálokat mellőző évben még 
nagyobb jelentősége van azoknak 
az alkalmaknak, amikor a baráti 
társaságok meg tudják teremteni az 
együttlét szórakoztató lehetőségét. 
Két évtized közös szüretelős élményei 
kovácsolták össze azt a közösséget, 
amely január 7-én immár 20. alka-
lommal indult az úgynevezett Ma-
ligán túrára. A csoport többsége a 
horvát nemzetiségű kőszegiekből állt. 
Évindító programjuk, a Maligán 
túra kiindulópontja a plébánia volt, 
ahol a csoport megtekintette a bet-
lehemet, énekkel köszöntötték a 
Kisjézust, és megkóstolták a pince 
borait. Gyula atya különleges itallal 

is kínálta a meg-
hívottakat. Kivé-
teles lehetőség: 
megkóstolhatták 
a vatikáni mise-
bort. A Temető ut-
cán végighaladva 
a következő ál-
lomásnál Stajrits 
Ferenc és családja 
várta a túrázókat. 
A megszokottan 
kedves fogad-
tatás helyszíne 
a családi házuk napsütötte terasza 
volt. Félúton, a Meszesvölgyben, a 
Farkas-tanyán állt meg legköze-

lebb a harminckét fősre szaporodó 
társaság. Ezt követően a Mohás-
kút pihenője szolgált újabb meg-
állóként, hogy aztán leereszkedve 
a Pogányok pincéihez, újabb erőt 
gyűjthessenek a vándorok, hiszen a 
célállomást, a Stefanich Pincészetet 
még kora délután el akarták érni.
Mint az elmúlt húsz évben az esz-
tendő első szombatján minden al-
kalommal, ezúttal is a „felebaráti 
szeretetbőség” jellemezte a túrát. 
A vendéglátók kitettek magukért. 

Minőségi házi pálinkák, a pincék 
büszkeségei, fehér és vörös borok, 
üdítők „olajozták” a torkokat. Édes-
ségek, sós és sajtos sütemények, 
ínycsiklandó fasírtgolyók, külön-
leges „disznóságok” és „kencék”, 
meleg gulyás fogadta a elfáradni 
nem akaró vándorokat. Nem volt 
csodálkoznivaló azon sem, hogy az 
utolsó állomás meglepetés-tambu-
razenekara nemhiába játszotta a 
talpalávalót.

TáF.
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In memoriam

Maitz József 
(1940. 12. 17. – 2022. 12. 17.)

Hivatásának kiváló képviselője 
volt, csak múlt időben szólhatunk 
róla. 2022 decemberében, a szü-
letésnapján hagyta el azt a világot, 
amelybe olyan sok zeneiséget és 
harmóniát varázsolt. Finom gesz-
tusokkal vezénylő mozdulataival 
számos amatőr énekest is eredmé-
nyesen „terelgetett” a hangjegyek 
világában. A karnagyi dobogón 
kinyílt, más helyzetekben a háttér-
ben maradt. Tette a dolgát, amit a 
legfontosabbnak tartott: figyelt a 
csendre, amelyből aztán újra építet-
te a saját és mindannyiunk világát. 
Maitz József a szombathelyi Nagy 
Lajos Gimnáziumban érettségizett 
1959-ben. Zeneiskolát elvégezte 
1948-1959 között. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolát Győrben 

(1959-1961) végezte, 
majd Pécsen (1961-62) 
folytatta szakirányú tanul-
mányait. Diplomáját ének, 
karvezetés és zeneelmélet 
szakon szerezte. Tanított 
kántorképzőben Budapes-
ten és a kőszegi zeneisko-
lában, ahol igazgató is volt 
1974 – 1987 között.
A Concordia vegyeskar kar-
nagyi munkáját Budaker Gusztávtól 
vette át 1963-ban. Vezette a határ-
őrség fúvószenekarát és énekkarát. 
1974-ben megalapította a Kőszegi 
Kamarakórust, amit 1984-ig irányí-
tott. A Kőszegi Horvát Nemzetiségi 
Kórus fejlődését 2007-től 2017-ig 
segítette nagy odaadással.
1982-től foglalkozott zongora-

hangolással, de tanított, zenélt és 
énekelt is (Burgtheater, St. Pölten).  
Nagy szakértelemmel vezette a 
Szombathelyi Madrigál kórust, és 
2016-ig szívességből magántanít-
ványok zenei pályáját is segítette. 
E sorok írója, mint „énekes” ismer-
kedett meg vele. Tőle tanultam a 
hangképzés alapvető szabályait, ő 

hívta fel a figyelmemet 
a zeneirodalom külön-
leges darabjaira, ő volt, 
aki még szerzőtársául is 
hívott.
Életét több „búcsúzás” 
is kísérte. Ereje fogytá-
val – utoljára – a Zora 
kórustól búcsúzott. Ezt 
követően még talál-
koztunk néhány alka-
lommal, de akkor már 
csak a lakásajtajáig jött 
elém. A – nem tudom 
másként megfogal-
mazni – valamiféle 

zavart rejtő mosolya még mindig 
a régi volt, és régi volt az akarata, 
amivel körülvette, megtámogatta 
magát a Zene, a partitúrák segít-
ségével.
Átadott ismeretei sokunkban, még 
sokáig élnek! Köszöntsék Őt dallal 
az égi harmóniák: Soli Deo Gloria! 

Tóthárpád F. 

Kristóf Ágota és Kőszeg
Kevesen tudják hazánkban, de Kristóf 
Ágota (1935-2011) – vagy ahogyan 
a nagyvilág ismeri Agota Kristof – az 
egyik legismertebb és legnagyobb 
tiszteletnek örvendő magyar író. Mű-
veit több mint negyven nyelvre fordí-
tották le, és szinte minden nyelvte-
rületen egyöntetű nagyrabecsüléssel 
üdvözölte azokat a kritika.
Pedig szinte reménytelen helyzet-
ből indult. Húszévesen, ’56 novem-
berében férjével és néhány hóna-
pos kislányával Svájcba (közelebb-
ről a francia nyelvű Neuchatêlbe) 
disszidált, ahol sok éven át egy 
órágyári munkapad mellett ülve 
kereste a kenyerét. Még arra sem 
volt módja, hogy szervezett keretek 
között megtanulja új hazája nyel-
vét. Ennek ellenére úgy döntött, 
hogy franciául fog írni, és – aho-
gyan önéletrajzában ő maga nevezi 
– az ellenséges nyelvvel folytatott 
több évtizedes küzdelem után, már 
majdnem ötvenévesen el is küldte 
a három legpatinásabb francia ki-
adónak az első, ugyancsak vékony-
ka regényének kéziratát. És ebben 
a pillanatban a nyomasztó hangu-
latú tragédia egycsapásra tündér-
mesébe fordul: a regényt kiadják, 
a szerzőt ünneplik, és egykettőre 
lefordítják minden nagyobb nyelvre.

Amint ezt szinte valamennyi inter-
jújában elmondta, s időnként szinte 
hitvallásszerűen ki is nyilvánította, 
Kristóf Ágota a nyelvváltása elle-
nére is megmaradt magyar írónak. 
S valóban: a legfontosabb művei 
jellegzetesen közép-európai életta-
pasztalatból merítkeznek, a magyar 
történelmet dolgozzák föl és Ma-
gyarországon játszódnak.
Közelebbről pedig Kőszegen. Mert-
hogy Kristóf Ágota kőszegi. Nem itt 
született, de itt élt 1944-től ’50-ig, 
aztán ideköltözött vissza, miután 
leérettségizett, és idetért haza, ami-
kor már módja volt újra a szülőföld-
jére látogatnia. Először 1968-ban, 
majd egyre gyakrabban. Törzsven-
dége volt a Hotel Írottkőnek, lehe-
tőség szerint mindig ugyanabban a 
Főtérre néző szobában szállt meg. 
S végül a végrendeletének eleget 
téve itt is temették el. Öccsével 
nyugszik egy sírban a kőszegi te-
metőben. Amint ezt az Utcák című 
novellájában meg is írja, szerelmes 
volt a városába.
A legfontosabb műve, a Trilógia 
című regényciklus is Kőszegen ját-
szódik. Egészen pontosan azono-
síthatók a helyszínek: a Nagyanya 
patakparti háza, az Árpád téri kis 
park, a vár közelében meghúzódó 

pinceborozó (A „Kispanci”), a te-
mető melletti sikátor, és így tovább. 
Kevés ezzel analóg példát ismerünk 
a világirodalomból; James Joyce írta 
bele Dublint ehhez hasonlóan az 
Ulyssesbe.
Néhány kollégámmal, a Felsőbb-
fokú Tanulmányok Intézetének 
Agota Kristof Kutatócsoportjának 
tagjaival egyebek mellett azon dol-
gozunk, hogy föltárjuk és bemutas-

suk a világnak az életmű magyar 
gyökereit, az országnak és a város-
nak pedig azt az írót, aki franciául 
írt, de magyarul gondolkodott és ér-
zett. Kristóf Ágota rajongva szerette 
Kőszeget, mi pedig szeretnénk, ha 
Kőszeg is viszontszeretné egy kicsit 
azt az írót, aki beemelte városunkat 
a világirodalomba.

Sümegi István
az iASK–FTI kutatója

LUKÁCSHÁZA
felnőtt háziorvosa nyugdíjazás miatt

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

Érdeklődni a 20/9809031 számon lehet.
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Farsangi bortúra 2023
Időpont: 2022. február 18. 13.00 – 20.00 óra 
Helyszín: Kőszeg és Cák között (Pogányok-Cák)
É 47° 22’ 10.06”. K 16° 31’ 30.07”

Fizetés: helyben fogyasztás alapján, az adott pince árai irányadóak, 
külön belépőjegy nincs.
Közlekedés: Egyénileg, gyalogosan, biciklivel vagy taxival
Gasztronómia: pincékhez kulináris élvezetek is társulnak:

Nyitva lévő pincék: 
– Alasz Pince – Panoráma kóstoló +36 30 845 4597
– Kampits Családi Pince +36 20 824 8862
– Mándli Borház +36 30 500 1442
– Stefanich Pincészet +36 20 972 5732

Izgalmas, mulatságos maskarás gasztro-, és bortúrát rendeznek a kő-
szegi borászok a jól ismert Pogányok szőlőhegy és Cák település között. 
A borrajongók és túrázók egyaránt beleshetnek a borászok világába a 
túra állomásai során, ahol a borok kóstolása mellett már helyi ízek és 
környékbeli alapanyagokból készült, ínycsiklandó kézműves étellel is 
várják a vendégeket.
Érdemes mindenkinek jelmezben érkezni, hiszen így válik biztossá, 
hogy az élmény és a hangulat is megfelelő párosítást alkosson.
Egyes pincéknél ajándék jár a jelmezekért!

Művészeti Szemle 2023.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2023-ban ismét megren-
dezi a hagyományos Művészeti Szemle döntőjét a Kőszegi és városkörnyé-
ki általános- és középiskolai tanulók részére. 
A versenyre olyan gyermekek és csoportok jelentkezését tudjuk elfogadni, 
akik Kőszeg és környéke iskoláiban tanulnak, illetve csoportok esetén oda 
bejegyzett székhellyel rendelkeznek.

Művészeti Szemle időpontja: 
február 28. (kedd) 14.00 óra – alsó tagozat 
március 1. (szerda) 14.00 óra – felső tagozat 
március 2. (csütörtök) 14.00 óra – középiskola
március 3. (péntek) 14.00 óra – tánc 

Nevezési határidő: 2023. február 23. (csütörtök), ezért kérjük, hogy 
az iskolai fordulókat ennek függvényében ütemezzék! 
Kategóriák: vers-próza, ének, hangszeres zene, tánc

A Szemlére azokat a gyerekeket várjuk, akik az iskolánként megrendezett 
elődöntőkön a legjobban szerepeltek.
Nevezni az iskolánként megadott keretszámokon belül, a mellékelt neve-
zési lapon, ének, néptánc, vers és próza, hangszeres zene, modern tánc és 
egyéb kategóriákban lehet. 
Egy produkció maximális időtartama 5 perc! A nevezési lapon kérjük fel-
tüntetni, ha valamelyik szereplő több produkcióban is részt vesz, illetve a kü-
lön technikai igényeket, valamint a fellépés sorrendjére történő kéréseket is.
A Művészeti Szemlét 2023. március 15-én a legjobb produkciókból ösz-
szeállított ünnepi gálaműsor zárja.
Az idei évben is számítunk a felkészítő tanárok áldozatos munkájára, 
mellyel elősegítik a tehetséges gyermekek bemutatkozását.

Gelencsér Ildikó
szervező

A Concordia-Barátság Énekegyesület december 18-án tartotta Ad-
venti koncertjét a Jézus Szíve-templomban. Kiemelten idézték karácsony 
hangulatát a bemutatott művek, különösen Mary McDonald: Jézus című 
műve. A kantátaciklus első részét mutatták be, és lesz folytatása. Az angol 
szöveg Élő Anna kórustag és Szilányi Miklós karnagy jóvoltából magyarul 
hangzott el. Vastapsot kapott a koncert.  
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Maitz Jožef
1940. XII. 17. – 2022.XII.17.

Pred Božići nam je došla tužna vijest, 
da je 17. decembara u 82. ljetu svojega 
života preminuo Jožef Maitz bivši voditelj 

pjevačkoga zbora „Zore”. 
Njegovo glazbeno znanje kvalitetno je 
utjecalo na tumačenje hrvatskih jačkov. 

Neka počiva u miru Božjem!

December 17-én életének 82. évében 
elhunyt Maitz József, a kőszegi zeneiskola 

nyugalmazott tanára, a kőszegi horvát
nemzetiségi énekkar, a „Zora” egykori
karnagya. Zenei tudásával erősítette,

magasabb szintre emelte az énekkar horvát 
dalainak előadásmódját. 

Emlékét megőrizzük!

Obnova hrvatskoga kluba
Hrvatska samouprava grada Kisega uspješno se 
prijavila na ispišen natječaj Državnoga tajništva 
Predsjedništva vlade za crikvene i medjunarod-
ne kontakte. Natječaj koji podupira manjinske 
programe,omogućio je obnovljenje velike dvo-
rane hrvatskoga kluba (Kiseg, Kossuthova ulica 
15.) Iz potpore koju su dobili (990 000 Ft) izmi-
nili su pod (parkete )i zastore na obloki.

A kőszegi Horvát Önkormányzat sikeres pá-
lyázatának köszönhetően felújította a Horvát 
klubot, mely a helyi közösség fontos színtere.  
Kiíró: Miniszterelnökség Egyházi és Nemzet-
közi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága                                                             
Program: Nemzetiségi támogatások program 
(2022.)                                                               
Kiírás: Nemzetiségi célú beruházási, felújítási 

és karbantar-
tási tevékeny-
ségek 2022. 
évi költségve-
tési támoga-
tása
Cím: A Kőszeg, 
Kossuth u. 
15 alatti klub 
nagytermének 
felújítása                                           
Elnyert támo-
gatás: 
990 000 Ft

Marija Fülöp 
Huljev

Srićno novo ljeto vam željimo u zdravlju i veselju!

A kőszegi mentőállomás állapota 2023 januárjában

Bérletbe
A regisztrált álláskeresők száma 
2022 szeptemberében 146 fő, 29 
fővel kevesebb, mint a megelőző 
évben. A tartós álláskeresők száma 
57 fő volt. Erről tájékoztatta a kép-
viselőket dr. Kapiller Sarolta a járá-
si hivatal vezetője. Básthy Béla pol-
gármester kiemelte, hogy a járások 

között a munkanélküliek száma 
Kőszegen a legkisebb. Az is tény, 
hogy néhány nagyobb vállalatot le-
számítva nem emelkedett a foglal-
koztatottak száma. Az önkormány-
zat próbál területeket kialakítani az 
új gazdasági telephelyek számára. 
Az elhangzottak szerint nagy kihí-
vás, mert a városkörnyéki területek 
többsége nem az önkormányzat tu-
lajdonában van. „Dolgozunk azon, 

hogy tárjunk fel ilyen területeket. 
A TOP konstrukcióban létre-
hoztunk telephelyeket, amelyet 
gazdasági szereplőknek tudunk 
bérletbe átadni”. Elhangzott: van 
két nagyobb, mintegy 6000 m2-es 
terület, amelynek értékesítése nem 
történt meg, de volt már érdeklődő. 
A városüzemeltető, 87-es út mel-
letti telephelyén az önkormányzat 
felújított egy épületet műhelynek, 

amelynek van bérlője. A városveze-
tő így fogalmazott: „Az a célunk, 
hogy minél több helyben meglé-
vő foglalkoztatásról tudjunk be-
számolni, Való igaz, hogy a fog-
lalkoztatási számok nagyon jók, 
de nagyon sok embernek nem 
Kőszegen van a munkahelye. Az 
a célunk, hogy ezen változásokat 
érjünk  el”.
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Köszönjük!
A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének Kőszeg és Kőszeghegyaljai 
Nagycsaládos Csoportja köszönetét 
fejezi ki az adományozóknak, akik 
segítségükkel hozzájárultak a cso-
port működéséhez, különösen a 
rászorultak segítéséhez: Jankovics 
Vidámpark – Magyar Vargas Nagy-
cirkusz – Nagy Csaba és Herczeg 
Fenyő (Herczeg Imre) – Baptista 
Szeretetszolgálat – K&H  Bank kő-
szegi fiókja – Kerekes Cukrászda 
(Bozsok) – Racker Béla (Gránit Kft.) 

– Domján-Szemerics Ildikó – Né-
methné Jagodits Zsanett – Németh 
Gáborné Beáta és Németh Gábor – 
Gajdánné Sebestyén Ibolya – Biczó 
Balázs és Biczóné Vizinger Rebeka 
– Csaba Miklós (Benu Gyógyszertár 
Kőszeg) – Kovácsné Pataki Esz-
ter – Frank Szabolcsné – Ugrai-
Kozma Ilona és Rekasmir Beauty 
Kőszeg – Bleona Pékség Kőszeg 
– Jagodics Attila (Jagodics Pin-
cészet) és Geröly Alíz – Baradács 
Anett – Básthy Béla – Öcsike Férfi 
Fodrászat Szombathely – Kiskéri 
László és Milos Márton – Banvizsó 
Trans Kft. Kőszeg.

Kőszegi nagycsaládosok
A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének Kőszeg és Kőszeghegyaljai 
Nagycsaládos Csoportja 2022 szep-
temberében alakult meg. Vezetőjük, 
Erneszt Judit azzal a céllal hozta 
létre a csoportot, hogy a nagycsa-
ládosok több segítséget kapjanak a 
gyermeknevelés szép és olykor igen 
küzdelmes mindennapjaihoz.
Külön öröm volt számára, hogy si-
került megnyernie az ügynek olyan 
személyeket és cégeket, akik nagy-
lelkű adományaikkal és személyes 
közreműködésükkel feledhetetlen 
pillanatot szereztek gyermekek-
nek és felnőtteknek egyaránt. Az 
egyesület mozgalmas negyedévet 
hagyott maga mögött, több közös 
programon vettek részt, többek 
között cirkuszi előadás, vidámpark, 
bábszínház, gesztenyesütés, Miku-
lás vonat. Ezen kívül a karácsonyi 
adományok színesítették a min-
dennapokat.

Az adományok egy részét szemé-
lyesen vitte el Básthy Béla polgár-
mester, Domján-Szemerics Ildikó 
és Erneszt Judit öt nagycsaládba, 
valamint a Vas Megyei Gyermekvé-
delmi Központ és Általános Iskola 
Borostyankő Gyermekotthonába, 
valamint a kőszegi Plébánia Karitász 
közreműködésével további nyolc 
családhoz. Az ünnep örömét azzal 
is sikerült fokozni, hogy Nagy Csaba 
és a Herczeg Fenyő (Herczeg Imre) 
nagylelkű felajánlása révén összesen 
27 db csodaszép, 150 – 200 cm 
közötti normand és ezüst fenyőfát 
adhattak át a rászoruló családoknak. 
Igazi szép ünnep volt az adományo-
zás minden pillanata. Ezért vezető-
jük, Erneszt Judit ezúton is kifejezi 
köszönetét minden támogatónak.
Az egyesület változatlan célja: a 
jövőben is további színes progra-
mokkal és adományokkal segíteni 
a nagycsaládokat.   

Hálaadás
„Keresztény ember az év végé-
hez közeledve számot vet és há-
lát ad, az Isten tenyerén eltöltött 
2022-es esztendőért!” – Ezzel a 
mondattal kezdte Perger Gyula es-
peresplébános december 31-én az 
év végi hálaadáson az esztendőről 
szóló beszámolót.
Az atya a 2022-es évre vonatkoz-
tatva 36 egyházi vagy a Jézus Szí-
ve-templomhoz kötődő eseményt 
sorolt fel. Fontos változás, hogy a 
Püspöki Hivatal anyagi támogatá-
sával, a Műemlékvédelmi Hivatal 
engedélyével 2021 augusztusában 
elkezdődött a plébániaház felújí-
tása, befejeződött 2022 júniusá-
ban. A Jézus Szíve-templomban a 
villamos berendezések egy részét 
korszerűsítették, új oltárterítő gar-
nitúrákat és liturgikus tárgyakat 
vásároltak. Kőszegfalván megtör-
tént a templom tetőcseréje.
Az atya adatokat tett közzé a Kő-
szegi Plébánia működéséről. Az 
ide tartozó hívek száma 8000 fő. 
2022-ben a keresztelések száma 
86, akik közöl fiú 40, lány 46. Más 
plébániáról 33 gyermeket hoztak, 
helyi 53 gyermek. (2021-ben: 

80 fő volt a kereszteltek száma.) 
2022-ben 37 pár kötött egyházi 
házasságot. (2021-ben: 25 pár) 
2022-ben: 69 halott kapott egy-
házi temetést, ebből szentségekkel 
ellátva 28. Más plébánia területé-
ről 8 elhunytat hoztak a kőszegi 
temetőbe. (2021-ben: 95 fő volt 
az elhunytak száma)
Az atya beszélt arról, hogy 
÷Szent István kora óta minden 
megkeresztelt ember kötelessé-
ge, hogy az egyházközségi hoz-
zájárulását befizesse. …
÷Itt szabadjon megemlítenem, 
hogy amikor adakozunk, mer-
jünk az Istennel szemben nagy-
vonalúnak lenni, hiszen, amikor 
az egyházi adót befizetjük, vagy 
a perselybe dobunk, akkor visz-
szaadunk valamit az Istennek 
abból, amit tőle kaptunk”.
Az egyházközségi hozzájárulással 
a hívő támogatja saját egyházi 
közösségét, Plébániája működését, 

állami támogatás nincs.
Az egyik legnagyobb kiadás a 
templomok és a plébániaház fenn-
tartása. A közüzemi díjakat is ezen 
összeg felhasználásával lehet kifi-
zetni, ugyanígy a személyi kifize-
téseket. A bevételekről és a kiadá-
sokról a képviselő-testület minden 
évben pontos elszámolást kap. ÷Az 
egyházközségi hozzájárulás fize-
tését azoktól kérjük, akik önálló 
jövedelemmel rendelkeznek, s 
ezt nem családonként, hanem 
minden jövedelemmel rendelke-
ző személy után”. 
÷Szolgálatom kezdetén kértem, 
hogy miként Jézus Krisztus sem 
volt magára hagyatva szolgálata 

közben, mert voltak tanítványai, 
így számítottam én is minden 
jóakaratú ember segítségére. 
Külön köszönöm azoknak, akik 
meghallották kérésemet és se-
gítségemre voltak az eltelt évben 
is, mert ha a pásztor és a nyáj 
egyet akar, akkor azon az Isten 
áldása van. … Személy szerint 
köszönetet mondok a gondvise-
lő Istennek, hogy olyan Szülőket 
kaptam, akiktől Isten és ember-
szeretetet tanulhattam, valamint 
a munka szeretetét, tiszteletét és 
becsületét is megtanulhattam. 
Köszönetet mondok, hogy az el-
telt évben is adott Úr szorgalmat, 
kitartást és küzdeni akarást!”

Disznótoros ajándék
Az egyházközség keretein belül 
január 14-én disznóvágást tar-
tottak karitatív célzattal. Dr. Ko-
vács István kezdeményezéséhez 

még 11 fő jószándékú ember tár-
sult anyagi felajánlással, ezen kívül 
tizenketten a kétkezi munkájukkal 
segítették a három disznó feldolgo-

zását. A felajánlásoknak köszön-
hetően több, mint 100 rászoruló 
család kapott disznótoros aján-
dékcsomagot. A tűzoltóság telep-
helyén végezték a munkálatokat, 
az önkéntesek részvételével. 
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A hulladékszállításról
Februárban még a karácsonyfá-
kat gyűjtik össze.  Zsákban kihe-
lyezett zöldhulladékot nem szállíta-
nak el. Néhány utca besorolása 
változott.

SZELEKTÍV 1. körzet (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 (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, Kökény 
utca, Lékai u., Park u., Pék u., 
Rohonci u., Rómer Flóris u., Rőti 
völgyi u., Sigray u., Sörgyár u., 
Szabóhegyi u., Szeder u., Szt. Imre 
herceg u., Temető u., Űrhajósok 
útja, Vaihingen u., Vámház u., Vár-
kör + Ady E. u., Zrínyi u.

SZELEKTÍV 3. körzet (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 (csütörtök)
Auguszt J. u., Ciklámen tér, Csősz-
ház u., Erdő u., Feketeföldi dűlő, 
Felsőerdő u., Gesztenyefa u., Gyá-
ri major, Hegyalja u., Kankalin u., 
Kenyérhegyi u., Kiss J. u., Libaszőlő 
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., Szőlős-
kert u., Tölgyes u., Tömbbelső, Víz-
mű u.

ZÖLD 1. körzet (péntek)
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 (péntek)
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 (péntek)
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 (péntek)
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., Nemezgyá-
ri major, Óház u., Ólmodi u., Pano-
ráma krt., Postásrét, Szelestey u., 
Sziget u., Szombathelyi u., Szőlős-
kert u., Szt. Anna u., Szt. György u., 
Tölgyes u., Vadvirág u., Vaihingen 
u., Vasút u.

Hírek
Az önkormányzat hosszabb ide-
je hirdette a Gábor Áron u. 9. alatt 
lévő ingatlant értékesítés céljából. 
Az ingatlanforgalmi értékbecslés-
ben szereplő ára 36,5 millió Ft 
volt. A rossz állapotú épületre nem 
akadt vevő. Egyes neten leírt jós-

latok szerint soha nem lesz új tu-
lajdonosa az épületnek. Az önkor-
mányzat lépett egyet, alkalmazta 
azt a rendeletét, amely szerint a 
szakértői vélemény által megha-
tározott ár csökkenthető. Ezáltal 
az új 27.375.000 Ft-os induló 
vételáron kínálták a vevőknek. A 
nyertes ajánlattevő 30,5 millió Ft 
összegre tett ajánlatot 10 napos 

fizetési határidővel. Az adásvételi 
szerződés aláírása megtörtént. 
Települési támogatás formá-
jában ad az önkormányzat se-
gítséget a rászorult családoknak.   
2022. október 27. és november 
22. között összesen 294 fő részére 
adott 332 települési támogatást, és 
ezen kívül 5 fő részére lakásfenn-
tartási támogatást.
Programok 2023-ban. A január 
első hetei csendesek, a városban 

kevés szervezett program van. Vi-
szont minden évben a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
nemcsak szervezi, hanem gyűjti is 
a városi programokat, hogy mie-
lőbb közzé tudja tenni. Január első 
napjainak adatai szerint az idei évre 
tervezett különböző programok 
meghaladják a 140-et. Ennek nincs 
vége. Aki közösségi célt szolgáló 
programot szervez, küldje meg mi-
nél előbb a JVMK számára. 

Január első hetében folytatódott 
az Ottlik Géza-sétány mellett a 
Gyöngyös-patak medrének a tisz-
títása. Mint ismeretes, a munkát 
a Meliorációs Kft. – Szabadics Kft. 
2022 májusában kezdte el. A Víz-
ügyi Igazgatóság a 2,6 milliárd Ft 
értékű fejlesztést Szentgotthárddal 
közös projekten belül végzi. A be-
ruházás célja az árvíz elleni véde-
lem a meder szélesítésével. Fotók 
őrzik az 1965-ös árvíz eseményeit. 
Az egykori Bútorszövetgyár kapu-
jában most is látható a jelzés az 

árvíz vízszintjéről. Az adatok sze-
rint akkor két nap alatt 130 mm 
csapadék hullott le. Nagy méretű, 
lánctalpas markolók dolgoztak a 
meder partján az elmúlt év őszéig. 
A tervadatok szerint 30 – 35 ezer 
köbméter uszadékot, lerakódást, 
földet távolítanak el. Először átme-
neti tárolóba rakták le, de ősszel 
elkezdődött a föld hasznosítása.  A 
kőszegi Hulladéklerakóban 19 év 
alatt a város és 19 falu által termelt 
hulladékot halmoztak fel, és a te-
rület rekultivációja szükséges. Már 
ősszel is látható volt, hogy az ott 
lévő hulladékhegyet első lépésben 
a kitermelt földdel borították be. 

Szélesítik
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A  Lusztház  –  Lusthaus
Régen a kapás ember élete nem volt egyszerű,
de találékony volt és vidám
A Lust németül egyszerre jelent 
vidámságot, jókedvet, örömöt, 
kéjt. Külön-külön is így találjuk a 
szótárban. A Lusztház jelentésének 
megfejtéséhez ismerni kell ennek 
a deszkából készült, általában 
bádoggal fedett kis házikónak a 
„berendezését”, valamint a kapás /
hauer/ egy napját.
Egy idősebb hauer elbeszélése 
alapján a kőszegi kapás napja a kö-
vetkezőképpen zajlott: Hajnalban, 
– inkább kelek hajnalban pacsirta-
szóra, mint reggel 6-kor kürtszóra 
–, jelszóval kapával a vállán, mely-
re felfűzte a kis füles agyagkorsó-
ját, melyben bor vagy wossamichel 
(vízzel kevert bor) volt. A kapa, te-
hát nem csak munka, hanem szál-
lítóeszköz is volt. A szőlőjébe érve 
a boroskorsóját a Lusztház tövébe 
ásott kis gödörbe tette és egy ve-
nyigeköteggel letakarta, hogy hideg 
maradjon. A Lusztház berendezése 
a következő volt: fából készült pihe-
nőágy (priccs), szénával, szalmával 
borítva, takaróval leterítve, asztal-
ka két kisszékkel. Egyik sarokban 
egy-két a szőlőműveléshez szük-
séges szerszám, a másik sarokban 
vizeskorsó lefedve, hogy semmilyen 
kisállat, bogár bele ne essen. A 
Lusztház mellé, általában az észak-
nyugati oldalra fenyőfát vagy tuját 
ültettek, amely védte széltől, hótól 
a kis házikót.
A kapás ember délig szorgalmasan 
dolgozott. Délben megérkezett a fe-
lesége kapával a vállán, amelyen kis 
batyuban az ebédet hozta. Kettes-
ben megebédeltek, majd lepihentek 

a kicsit szélesebbre épített priccsre. 
Ezúttal ez nem a „szomorú”, hanem 
a vidám valóság. A haueroknak ál-
talában sok gyerekük volt, így éjsza-
ka egy szobában többen is aludtak. 
A Lusztház ezért kapta az „öröm 
házacskája” nevet.
A nap hátralévő részében kettesben 
kapáltak tovább, majd hazaballag-
tak, kapával a vállukon. A kapát 
azért vitték haza, mert ha másik 
szőlőbe mentek dolgozni, otthonról 
tudják magukkal vinni.
A Lusztházat télen is meglátogat-
ták, no nem „azért”, de „azért” is.  
A kapás ember leleményes is volt, 
a szőlősorok közé nem babot ve-
tett, hanem hurkot. A szőlőbe ilyen-
kor hátikosarat vitt, kőszegi német 
(hienz) tájszólásban: „puglkoap”. Ez 
egy háncsból font, favázas, kocka 
formájú hátikosár, négy pici lábbal, 
hogy földre állítha-
tó legyen. A hátiko-
sár aljára helyezte 
a hurokkal elejtett 
vadnyulat, majd 
a tetejére száraz 
szőlővenyigét tett, 
amelyet gyújtósnak 
használt. Vadőrrel 
találkozva, egyér-
telmű volt, hogy 
gyújtósért volt a 
hegyében.
Az idők folyamán a 
Lusztház megszűnt 
Lusztháznak lenni 
és szerszámtároló-
vá degradálódott.

Seper Ferenc    
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A „mi Pistink”
Petrovics István 30. alkalommal viszi április 24-én bemutatni a szőlőhajtásokat

Petrovics István név talán kevesebb 
embernek sokatmondó. „Mi Pis-
tink”-ként szólítják a Szőlőterme-
lők Szövetkezetében. Ha valaki a 
szőlőhajtások bemutatójához kap-
csolja a nevet, akkor már ott van 
a jellegzetes arcvonása. Petrovics 
István 2023. február 5-től nyugdí-
jas lesz, betölti a 65. életévét. Ezért 
a szövetkezet tagsága a 2022/23 
évforduló ünneplését, amely egy 
hagyomány, a „Mi Pistink” köszön-
tésével kapcsolták össze. A szö-
vetkezet Várkörön lévő épületében 
tartották meg a baráti találkozót. 
Minden a megszokott volt, de az 
érkezők először a nyugdíjba vonu-
lót köszöntötték. Hivatalosan első-
ként Szabó Márton elnök, aki egy 
éve ugyanilyen találkozón kapta 

meg a tagságától a bizalmat. Azt 
mondta, jó gazdasági évet zártak, 
jó a bor. Változtak a borfogyasztá-
si szokások, az igény a fehér felé 
változott meg. Petrovics Istvánt a 
nitrogénhez hasonlította, amelyre 
a szőlőhajtásoknak van nagy szük-
sége. A szövetkezetnek Pistire, aki 
napi négy órában kérésükre dolgo-
zik tovább. Az elnök nagyon jó mun-
katársnak ismerte meg az elmúlt 
egy évben. A szövetkezet korábbi 
elnöke, Láng József felidézte a múl-
tat, azt a szókimondó kollégát, aki 
nemcsak traktorra ült, hanem min-
denféle munkát elvégzett. Szavai 
szerint a szövetkezet működéséhez 
nagyban hozzájárult Petrovics Ist-
ván munkája. Majd átadta a tagság 
ajándékát, a fotókönyvet, amelynek 
fotói Petrovics Istvánról szólnak, az 
elmúlt 29 évről. (A fotók nagy része 

a szövetkezet archí-
vumából származik, 
illetve Németh Iván 
több évtizedes mun-
kájából.) Láng József 
utalt arra, hogy Pisti 
pincemesterként kez-
dett dolgozni, de évek 
múlva a szőlőben vég-
zett munka vezetése 
is „rá maradt”. Majd 
a régi elnök átadta 
a nagyobb ajándék-
csomagot, a távcsőt. 
Pisti szabadidejében, a 
faluja, Kőszegdorosz-
ló lakójaként járja a 
környéken lévő erdőt, 
figyeli a vadak moz-
gását.

Básthy Béla polgármester is ka-
pott meghívást az ünnepnapra. 
÷Nekem mindig megjelenik az 
akkori arca, amikor a Jurisics 
téren április 24-én fonott kosár-
ban hozza bemutatni a 
hajtásokat” – fogalmazta 
meg a városvezető. Majd 
ajándékként átadta a SZŐ-
LŐJÖVÉS című könyvet, 
amelyben „így vagy úgy, 
de benne van Petrovics 
István”. Majd a polgár-
mester kiegészítette az el-
nök szavait, amely szerint 
nagy dolgok nem történtek 
a szövetkezet életében az 
elmúlt évben. Utalt arra, 
hogy a tagok megőrizték 
a borospincét a Hegyalja 
utcában, ahol korábban 
több volt. „Ahogy elha-

ladunk a pince előtt, a 
Hegyalja utca elég jól néz 
ki” – utalt Básthy Béla a 
felújította utcára, majd azt 
mondta „Isten éltesse a 
szövetkezet minden tagját 
az újesztendőben”.

Petrovics István 1994. feb-
ruár 1-től dolgozik a szö-
vetkezetben, szőlőtermelő 
és borász szakmunkás vég-
zettséggel. Abban az évben 
vitte először bemutatni a 

szőlőhajtásokat, mert ez korábban 
is pincemesteri feladat volt. Erről 
Harkai Gusztáv döntött, az akkori 
elnök. Az idei évben lesz a 30. ilyen 
alkalom.

– Milyen most a borászat 
helyzete? – kérdeztük Pet-
rovics Istvánt.
– Változó. A pandémia is 
összezavart mindent. Az 
idősek egyre jobban ’ki-
vásnak” a borivásból, a fi-
atalok kevésbé fogyasztják. 
A mai világhoz nem tarto-
zik hozzá annyira a baráti 
közösségben a borozgatás. 
A húsz évvel ezelőttihez 
képest a szövetkezet mos-
tani boreladása a felére 
csökkent. 
– Milyen legyen a jó bo-
rász?
– Szívvel, lélekkel kell vé-
gezni a munkát, nem lehet 
félvállról venni a feladatot. 
Ha teszem a dolgomat, 

akkor azt teljes odaadással a szőlő 
metszésétől a hordók kezeléséig 
sok mindent. A jó szőlőből lehet jó 
bort készíteni. Mi a kicsi borásza-
tunkban hagyományos módszerrel 
dolgozunk, kádban és héjon er-
jesztünk.
Pisti előbbi mondatai után felvág-
ta a Bozsokon működő Kerekes 
cukrászda óriás ajándék tortáját. A 
fotó is mutatja a tortán lévő fény-
képeket. Banga László a szövetke-
zet tagjaként hozta az édességet. 
Elmondta, a fényképeket ostyára 
nyomtatták ki ételszínezékkel. Szü-
letésnapra, vagy bármilyen ese-
ményhez tudnak alkalomhoz illő 
tortát készíteni.
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Valós történetek
A Kőszeg és Vidéke újságban az 
1990-es évek középen megjelent, 
Élet írta rovatban közzétett tör-
ténetekből vettünk elő néhányat. 
Idézzünk fel, amit az akkor még élő 
kőszegiek mondtak el. 

A ló, ami nem lehet tehén
– A Bútorszövetgyárban nem volt 
végfestés. Ezért Döbrösi Gyuri bá-
csi szekéren szállította festésre a 
szövetet a Nemezgyárba. Egyik al-
kalommal az öreg elment a festö-
débe, a lovak pedig ott várakoztak 
az udvaron a kétemeletes épület 
előtt. Tóth Pali elhatározta, hogy 
megvicceli a fuvarost. Kifogta a 
szekérből az egyik lovat, és liften 
felvitte a második emeletre.  Aztán, 
mint a vadnyugaton az ivó előtt, 
kikötötte a lovat a szárítógéphez. 
Gyuri bácsi ugyancsak meglepő-
dött, amikor nem találta a kedvenc 
lovát. Mindenhol kereste, de az 
emeletre még gondolni sem mert. 
Majdnem a rendőrség is kijött a 
gyárba a lovat keresni. A Bútorszö-
vetgyár főmérnöke (Wilheim) és a 
gyárigazgató is tudomást szerzett a 
ló rejtélyes eltűnéséről. Kótay igaz-
gatót – aki szerette a viccet – tájé-
koztatták a valóságról. Javaslatára 
a beavatottak megegyeztek abban, 
hogy a „nyomozás nem vezetett 
eredményre”. A következő magya-
rázatot adták a történtekhez: A ló 
kiszabadult a hámból, majd vélet-
lenül betévedt a liftbe. Az emele-
ten pedig valaki automatikusan 
megnyomta a lift hívógombját, és 
így jutott két szinttel magasabbra 
a ló. Az öreg hitte is, meg nem is. 
A következő időszakban aztán na-
gyon bizalmatlan volt ló-ügyben. 
Nem hagyta ott a szekeret, vagy 
legalább az egyik szeme mindig a 
lovakon volt. Mintegy tíz nap telt el 
így. Aztán az öreg figyelmét kissé 
lekötötték, és a hozzá távolabb lévő 
ló túlsó oldalára nehezen eltávolít-
ható festékkel ráírták: „EZ LÓ”.  ... 
A gazda keserűen vette tudomásul 
az ismételt „átverést”. Visszament a 
Bútorszövetgyárba, és ott azonnal 
felrohant Wilheim főmérnökhöz.
– Főmérnök úr, azonnal jöjjön le az 
udvarra – mondta az öreg, és várta 
az elégtételt.
Wilheim főmérnök nem tudta elkép-

zelni, hogy mi lehet ennyire fontos. 
Amikor leértek az udvarra Gyuri bá-
csi rámutatott a ló oldalára, és sza-
vakkal is megerősítette a látottakat.
– Főmérnök úr, Nézze meg már 
megint mit csináltak velem a Ne-
mezgyárban. Ráírták a lovamra, 
hogy „EZ LÓ”.
– Gyuri bácsi! Nem írhatták rá, 
hogy „EZ TEHÉN”? – hangzott el a 
rövid válasz.
              
A fahordó nem volt üres
– Az ötvenes évek elején történt. 
Szárnyas bácsi 25 éven keresztül 
járt be gyalog Cákról a Nemez-
gyárba dolgozni. Csak az utolsó 
tíz évben biciklizett. Neki különle-
ges engedélye volt, így a kötelező 
részvétellel járó szakszervezeti, és 
a nyilvános pártgyűlésekre nem 
kellett elmennie. Akkoriban kezd-
tük el használni a gyárban a ke-
nőszappant. Fahordóban érkezett, 
amit a kiürülés után valaki mindig 
elvihetett haza. Az öreg is kapott 
egyet. Alaposan kimosta. Filc csí-
kokat vágott, amit felszegezett a 
hordóra, hogy ennek segítségével 
a hátára vehesse. Valaki nagyon 
finoman bevágta a filccsíkot. Csak 
annyira, hogy a terheléstől rögtön 
ne szakadjon el. 
A műszaknak vége lett, a kaput be-
zárták, és azon az öreg Szárnyason 
kívül, senki nem mehetett ki. Meg-
kezdődött a nyilvános pártgyűlés. 
Danka Pista, az akkori városi párt-
titkár volt az előadó, aki egyéb-
ként ugyancsak Cákról származott. 
Mintegy 150 – 200 ember várta 
az előadás végét. Közben az öreg 
felvette a hátára a hordót, felült a 
biciklire és indult hazafelé. Nem 
jutott messzire. A pánt elszakadt, 
a hordó leesett a földre, sőt még a 
fedele is elgurult. Ekkor vette észre, 
hogy valaki a hordójába végezte el 
a „nagydolgát”.
A történtekről az előadás hallga-
tói nem tudtak semmit. Nagy volt 
a meglepetés a teremben, amikor 
a Szárnyas bácsi belépett, hiszen 
mindenki ismerte az irigyelt „ki-
váltságait”. Amikor Danka párttit-
kár befejezte mondandóját, a szo-
kásokhoz híven feltette a kérdést.
– Elvtársak, kinek van hozzászó-
lása?

Először a szokásoknak megfelelő-
en senkinek nem volt véleménye. 
Egyszercsak az öreg Szárnyas fel-
emelte a kezét.
– Pista bátyám, mi a hozzászólá-
sod? – kérdezte az előadó.
– Nekem ehhez a gyűléshez más 
hozzászólásom nincsen, mint az, 
hogy az R. beleszart a hordómba.
A jelenlévőknek folyt a könnye a 
röhögéstől. Másnap Kótay három 
darab hordót adott a panaszosnak. 
Később kiderült, hogy a „cselek-
ményt” nem R. követte el.

Az asszony és a konyha
– Csecserics János bácsi kovács-
ként dolgozott a gyárban. Egyszer 
meghívott bennünket egy délutáni 
bodzabor ivásra. Akkoriban értékes 
volt a bodzából készült bor, mert 
az oroszok bejövetele után ritka 
kincsnek számított az értékes nedű.  
Jól éreztük magunkat azon a dél-
utánon, az öreg pedig mondta a 
meséit. Szórakoztatott bennünket a 
történeteivel. Akkor is, mint máskor 
sok mindenről beszélt, még a Hor-
thy lovának patkolása is előkerült. 
Többnyire az élete története volt a 
fő téma. A felesége részben a szo-
bában, részben pedig a konyhában 
dolgozva hallgatta a férje meséit. 
Egyszer aztán megállt az ajtóban 
és megszólalt:
– Papa, ne mondd már tovább, ha 
mindez megtörtént volna, Te már 
legalább százhúsz éves lennél.
Ekkor János bácsi rövid időre félbe-
szakította mondatait, majd rendre-
utasítva megszólalt.
– Asszony, konyhában a helyed!

A hétvégi munka és a kecske
– A Bútorszövetgyárban megszün-
tették a betonkádakkal működő 
festödét, és helyette új helyen vö-
rösfenyőből, rézlemez borítással 
alakították ki az új festőkádakat. 
Csakhogy a betonkádakat el kel-
lett szállítani, majd összetörni, mert 
az épületre szükség volt. A gyors 
munkavégzés érdekében Wilheim 
főmérnök – akkori mértékkel mér-
ve – jelentős összeget ajánlott fel a 
munkát elvégzők számára. Péntek 
délután láttunk hozzá, vasárnap 
fejeztük be. Hétfőn kora reggel 

felvettük a fizetséget. Csakhogy 
a főmérnök rádöbbent, hogy túl-
méretezte a bért. Az információ 
hozzánk is eljutott. Persze vissza-
fizetés nem állt szándékunkban. 
Csecserics János bácsi pedig meg-
nyugtatott bennünket, hogy ő majd 
megfelelő alkalommal indokolja a 
visszafizetés lehetetlenségét. Aztán 
megjelent a műhelyben a főmér-
nök, és szóban is megerősítette a 
túlfizetés tényét. Ekkor szólalt meg 
János bácsi:
– Főmérnök úr! Én a pénzen már 
megvettem a kecskémet, most már 
ba......a.
A főmérnök ránézett, majd bevágta 
az ajtót és elment. Többet a túlfize-
tésről nem esett szó.
                           
A tekegolyó
– Az előző rendszerben a Május 1. 
a jelentős ünnepek közé tartozott. 
Akkoriban minden üzem a dolgo-
zók szórakoztatására kitalált valami 
„érdekeset”, amit aztán évenként 
újra és újra elővettek. A Bútorszö-
vetgyárban a lengőteke jelentette 
a népszórakoztatást. Közeledett 
az ünnep. Az illetékes vezetők 
megkezdték az előkészületeket. 
Ekkor derült ki, hogy hiányzik a 
tekegolyó. A hosszas keresés sem 
vezetett eredményre. A pótlására 
pedig már nem volt lehetőség. A 
golyó eltűnésének okai között ott 
szerepelt a lopás lehetősége is. 
Persze ezt bizonyítani nem lehetett. 
Mindenesetre az illetékes vezető-
nek a golyó hiánya nagy gondot 
jelentett. Tudta, hogy a felsőbb ve-
zetők majd érdeklődnek az ünnep 
előkészületeiről. Az igazgató aztán 
feltette az érdeklődő kérdését az 
üzem vezetőjének. A válasznál je-
len volt a mindig őszinte, halk be-
szédű művezető is. Az üzemvezető 
hosszas magyarázkodásba kezdett. 
Elmondta, hogy ezúttal nem lenne 
célszerű a lengőteke felszerelése, 
mert rendkívül balesetveszélyes. A 
nehéz golyó leng mindenfelé, a sok-
szor ittas emberek felelőtlen lökése 
után.  Már-már úgy nézett ki, hogy 
az igazgatót meggyőzték az észér-
vek, amikor megszólalt a művezető.
– Meg aztán el is lopták a tekego-
lyót.

Szép napokat élt át az egykori Bútorszövetgyár!
Intenzív a régi gépek bontás utáni újrahasznosítása.
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Szilveszteri kocogás
Ha Szilveszter, nem 
maradhatott el az 
Ó é v - b ú c s ú z t a t ó 
kocogás sem. A Ju-
risics Vár felhívásá-
ra idén is jó páran 
eljöttek, hogy az 
év utolsó napján, a 
bulizás előtt egy kis 
mozgással is elkö-
szönjenek 2022-től. 
Üde színfoltot je-
lentettek a csopor-
tos jelmezek, de az 
egyéni koreográfiak 
sem nélkülözték az 
ötleteket, a humort. 
Az iram alapján a 
futók minden va-
lószínűség szerint 

nem lesznek ott a Budapesti Atlétika VB mezőnyében, de a hangulat 
világbajnoki volt. A résztvevők a célban,  a koccintáskor nemcsak a bol-
dog, szerencsés újévre, hanem 2023-as kocogáson való találkozásra is 
emelték poharukat. 
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Foci: Utánpótlás számokban
A kőszegi utánpótlás eredményessége azt mutatja, hogy az egyesület jó 
munkát végez a játékosok kiválasztása, tanítása, fejlesztése terén. Remél-
jük, hogy a kinevelt játékosokat majd meg is tudja tartani a klub! 
U15 MLSZ Regionális Bajnokság, „Nyugat B” A KLFC csapatai közül 
jelenleg a 15 évesek játszanak a legmagasabb osztályban, az MLSZ Regi-
onális Bajnokságában. Nagyon jól rajtoltak. A szezon második felére alább 
hagyott a lendület, de így is a középmezőnyben végeztek ötven százalék 
közeli mérleggel. 

Tabella: 1. KLFC 14 /6 /1 /7 /33:34 /19 pont. Legjobb góllövők: Nagy 
Adrián, 7 gól, Csutorás Mátyás és Kelemen Gergő 5-5 gól.

U16 „Észak” A kőszegi csapat, a sárváriakkal azonos pontszámmal, az 
első helyen várja a tavaszt. A tízcsapatos mezőny két részre szakadt: Az 
első négy csapat rendre 22-22-21-21 pontot ért el, és az ötödiknek is 18 
pontja van. Utánuk nagy a szakadék: a táblázat kilencpontos együttessel 
folytatódik. 

Tabella: 1. KLFC-VAFA 9 /7 /1 /1 /55:6 /22 pont. Legjobb góllövők: 
Bauer Marcell 14 gól, Lakatos Kristóf 10 gól.

U14 „Észak” A csapat Celldömölkkel azonos pontszámmal áll a tabella 
élén. Egyetlen vereségüket, az 5. fordulóban, a harmadik helyen telelő 
Gérce ellen szenvedték el. Összesen négy gólt engedélyeztek ellenfeleik-
nek. Hármat a Gérce rúgott, egyet a rumiak juttattak a kőszegi kapuba. 
A többi ellenfelet sikerült lenullázni. Csupán a Gérce elleni vereség (2:3) 
és a legfőbb vetélytárs, Celldömölk elleni győzelem (1:0) mutat szoros 
végeredményt. Három mérkőzésen is kétszámjegyű győzelmet arattak. A 
többi mérkőzésen legalább három volt „közte”. 

Tabella: 1. KLFC 9 /8 /0 /1 /51:4 /24 pont. Legjobb góllövő: Zsoldos 
Szebasztián 15 gól.

U13 „Kőszegi”. A labdarúgó szövetség újítása szerint tabellát nem ve-
zetnek. A csoport három csapata (Kőszegi LFC, Büki TK, Csepregi SE) négy 
teljes kört játszott. A kőszegiek mutatója szinte hibátlan. Egy szoros ve-
reség Bük ellen lóg ki a sorból. A bajnokság tavasszal rájátszással folyta-
tódik. 

Mérleg: KLFC 8 /7 /0 /1 /41:12 /21 pont. Legjobb góllövő: Horváth 
Krisztián: 6 gól.

A kőszegi egyházi anyakönyv 1633-ból


