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A TURIZMUSRÓL
A Jurisics téren lévő múzeumban látható Kő-
szeg egyik értékes kincse, a patikaberendezés. 
A fotón látható pompás bútorzatot jezsuita 
mesterek készítették 1735 – 1745 között. (A 
műtárgy az Iparművészeti Múzeum gyűjtemé-
nyéhez tartozik.) 1842-ben a működő patika 
az Arany Egyszarvúról Magyar Királyi Patikára 
változtatta a nevét. 
Tudjuk, Kőszeg sok történelemre utaló kinccsel 
rendelkezik, ezért is érdemes a turistáknak 
Kőszegre látogatni. Az Írottkő Natúrparkért 
Egyesülettől átvett adatok szerint 2021-ben 
50.760 vendégéjszakát töltöttek el a város-
ban a turisták, az elmúlt évben, 2022 augusz-
tusáig 47.831 a rögzített adatok száma. 
A turisták egyéni vagy családi vendégként ér-
keznek Kőszegre, átlagosan 2 – 3 éjszakát töl-
tenek el. A külföldi vendégek száma 2020/21 
évekhez képest 2022-ben jelentősen emel-
kedett. Egyre több a térségben a magánszál-
lás, egyre magasabb a vendégek számára 
rendelkezésre álló szálláshelyek színvonala. 
A Harangtorony Szálló 2020-ban teljes fel-
újítás után kezdte meg működését, az elmúlt 
évben hétezer vendégéjszakát rögzítettek. 
Többszázéves műemléképületben várta ven-
dégeit a Jurisics téren a Hotel Benedict, amely 
alig két év működés után 2022 októberében 
bezárni kényszerült.
A Jurisics  vár 2022-ben közel 40 ezer láto-
gatót fogadott, miközben a Kőszegi Várszínház 
előadásait közel 9000 fő nézte meg, a kőszegi 
múzeumok látogatottsága is kiemelkedő volt, 
kerekítve ötvenezer. Rendkívül népszerű volt a 
felújított Zsinagóga épületegyüttese is, amely 
egyenlőre koncertek és jeles napok alkalmával 
látogatható az FTI-iASK közreműködésével. 
Kőszeg rendezvényei egyre nívósabbak, nép-
szerűek, ezt igazolja a látogatók létszámának 
emelkedése. Ehhez hozzájárult a 2022-ben 
megújult kőszegi Tourinform Iroda, amely teljes 
szolgáltatással működött. Kreatívan ötvözi az 
országosan egységes Tourinform megjelenést 
Kőszeg turisztikai arculatával. Koncentrálnak a 
kőszegi hegyek, a természetvédelem értékeire, 
önkéntes túravezetőkkel rendszeresen szervez-
tek ingyenes túrákat. 
(A Jezsuita patikáról, a Zsinagógáról, a turiz-
musról, további részletek a 26-28. oldalon, 
amely a nyomtatott formán kívül, a www.
koszeg.hu oldalról letöltött újságban olvasható.) 

Írta és fényképezte: Kámán Zoltán

A JEZSUITA PATIKA OFFICINA BÚTORZATA 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV I . ÉVFOLYAM, 2 . S ZÁM   2023 . FEBRUÁR  13 .

2

VÁR
O

SH
ÁZA

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).  
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Kedves Olvasók! A következő 
lapszám március 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

A hulladék
szállításáról 
Szelektív gyűjtés: MÁRCIUS
Március 6. (1. körzet) – Március 7. 
(2. körzet) – Március 8. (3. körzet) 
– Március 9. (4. körzet)
Zöld hulladék: FEBRUÁR
Február 17. (3. körzet) 
Február 24. (4. körzet)

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

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: február 15., március 22.
DR. NAGY EDINA aljegyző: február 22., március 29.

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

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
február 22-én és március 29-én (szerdán) 17.00 – 18.00 óra 

között fogadóórát tart a Városháza ügyfélfogadó helyiségében.

KISS ZOLTÁN MIKSA önkormányzati képviselő
február 22-én és március 22-én (szerdán) 17.00 – 18.00 óra 

között fogadóórát tart a Rákóczi út 15. szám alatti üzlethelyiségben. 

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Az idei évben
is szeretettel várjuk
Kedves vásárlóinkat! 

Egyes SZEMÜVEGLENCSÉK
50 – 30%, 

meghatározott 
SZEMÜVEGKERETEK
20% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

A Hulladékudvar 
nyitva tartása:
Hétfő, csütörtök: szünnap
Kedd:  8.00 – 15.30 óra
Szerda:  9.00 – 16.30 óra
Péntek:  8.00 – 15.30 óra
Szombat:  Minden hónap 2. és 4. 
 szombaton 8.00 – 15.30 óra
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Kitüntetés Kőszegért dolgozni!
 Kőszeg országgyűlési képviselője, 
Ágh Péter az újesztendő érkezésé-
vel megosztotta gondolatait, amely 
Kőszegről és Kőszegért szólnak. Az 
elmúlt év tavaszán történt voksolás 
után hangsúlyozta: soha akkora 
felhatalmazást nem kapott még a 
további munkára, mint az áprilisi 
országgyűlési választásokon, ami-
kor harmadszor is bizalmat kapott 
jelentős többséggel. A bizalmat, 
ahogy eddig is, úgy a jövőben is 
munkával kívánja meghálálni. 
Ágh Péter nem kisebb célt tűzött 
ki maga elé, mint azt, hogy lé-
pésről-lépésre jót és maradandót 
alkothasson Észak-Vas érdekében 
a Kormánnyal és a helyiekkel közö-
sen. A politikus kiemelte: köszönet-
tel tartozik a választópolgároknak. 
A képviselő a köszönet hangján 
szólt az időközi önkormányzati vá-
lasztásról, amelyen a Fidesz jelöltje, 
Csiki István 78 %-ot ért el. 
Úgy fogalmazott: 2022 kapcsán 
különösen hálásak lehetünk a kő-
szegieknek, hiszen nem várt nehéz-
ségek közepette kellett helytállniuk 

a háború és az elhibázott szankciós 
politika miatt. Közös bizodalmunk, 
hogy az újesztendő elhozza a bé-
két, amely megadja a lehetőséget 
a további építkezésre. A képviselő 
kiemelte: érdemes számba ven-
ni, hogy a korábbi évek előkészítő 

munkája, lobbija, kormányzattal 
való együttműködése révén mi-
lyen lépéseket tudtak közösen 
tenni. 
Magyarország Kormányának tá-
mogatásával elkezdődött az új 
mentőállomás és a temető épí-
tése és komoly előrelépést hozott 
az útfelújítási program. 2022-
ben ennek keretében – többek 
között a Felső körút, a Munkás 
és az Ólmodi utca; a Hegyalja 
és a Mélyút utca, a Rómer Fló-
ris utca, a Várkör északi része és 
a Zrínyi utca, a Gyöngyös utca 
illetve a Festetich valamint a 
Gesztenyefa utca aszfaltozására 
került sor. A parkolóépítésekre is 
lehetőséget biztosított az ország 
vezetésének hozzájárulása. A la-
kótelepen például közel száz új 

megállóhely létesült, és ugyanennyi 
megújult, de a lakossági igényekre 
figyelve új gyalogátkelőhelyet is 
kialakítottak az iskolához. Zajlik az 
egyházi épületek renoválása, ame-
lyek vallási hovatartozástól függet-
lenül is jelentősnek minősíthetőek, 
hiszen Kőszeg jelképeiről beszé-
lünk. A Kőszeg-Szombathely közötti 
vasúti infrastruktúra 17 km-es vo-
nalszakaszon újult meg. Megépült 
a bölcsőde új szárnya. Sor került 
a Jurisics Ipari Park fejlesztésére, 
vízügyi beruházást bonyolítottak a 
Gyöngyös mentén az árvízi kocká-
zat csökkentésére. Decemberben a 
Béri Balog és a Bersek iskolákat 
érintő energetikai támogatásokról 
számolhattunk be. A működéshez is 
érkezett kormányzati hozzájárulás, 
ahogy az energiaköltségekhez is. 
Mindezek révén folytatódott az a 
fejlődéssorozat, amelyet kormány-

zati források felhasználása révén 
a város építése érdekében folyt. 
Ugyanakkor tudjuk jól, sok még 
a feladat, ezért keressük mindig 
mindenkivel az együttműködés 
lehetőségét Kőszeg érdekében. Kö-
szönöm a város lakóinak a partner-
séget, az önkormányzati képviselők 
elkötelezettségét és polgármester 
úr és mindenki munkáját, akikkel 
együtt építhettük Kőszeget. 
Jó látni azt is, hogy az itt élők a vá-
rosért mindig tenni akarnak és azt, 
hogy mennyire szeretik az otthont 
adó településüket. Köszönet a civi-
leknek, civil szervezeteknek ezért! 
Büszkék lehetünk azokra a kősze-
giekre is, akik helyi, megyei, vagy 
országos kitüntetésben részesültek. 
Megtiszteltetés, hogy a városból 
érkezőket köszönthettem a Parla-
mentben, továbbra is arra biztatom 
Önöket, hogy látogatócsoportok ke-
retében keressék fel az Országházat!
Ágh Péter emlékeztetett: 2022-ben 
ismét folyósították a 13. havi nyug-
díjat, és visszatérítették a személyi 
jövedelemadót – utóbbi 1226 főt 
érintett Kőszegen összesen több, 
mint 499 milliós értékben. 
A korábbi évek lépésről lépésre tör-
ténő építkezésére a lehetőséget a 
nyugodt körülmények között zajló 
munka adta. A szomszédunkban 
dúló küzdelem azonban új helyze-
tet teremtett és a járványnál is na-
gyobb gazdasági kihívást adott az 
egész világnak. Megtapasztalhat-
tuk a régi igazságot: a béke épít, 
a háború rombol. A veszélyek korát 
éljük. Ezért különösen fontos, hogy 
megőrizzük az összefogásunkat. 
2023 legyen egészségben gazdag, 
adjon mindannyiuknak boldog pil-
lanatokat és hozza el végre a bé-
két! – zárta gondolatait Ágh Péter, 
Kőszeg országgyűlési képviselője. 

Ágh Péter családjával, miután
letette az államtitkári esküt a

Sándor Palotában. Az Építési és 
Közlekedési Minisztériumban az 
állami beruházások társadalmi

koordinációjáért felel a képviselő



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV I . ÉVFOLYAM, 2 . S ZÁM   2023 . FEBRUÁR  13 .

4

VÁR
O

SH
ÁZA

Télűző gondolatok
Február van, hagyományosan a 
farsang időszaka. Idén mégsem 
féktelen bolondozással, hajnalig 
tartó bálokkal indult az év. A há-
ború árnyéka, a nyugatra és kelet-
re ketté szakadó világ válsága itt 
van velünk a mindennapokban. Itt 
van a megfizethetetlenül magas 
önkormányzati energiaterhekben, 
a naponta tapasztalt magas meg-
élhetési költségekben és itt van 
zárva tartott közösségi tereinkben, 
amelyek fűtetlen, üres sivárság-
ban álmodnak velünk együtt régi 
jókedvünkről. És persze itt van a 
város költségvetésében is, amelyet 
minden évben február 15-ig kell 
elfogadni, ami idén különösen ne-
héz feladat.
Városunk egy főre jutó iparűzési 
adóbevétele továbbra sem éri el az 
országos átlag 30%-át, a konk-
rét szám mindössze 22.542,- Ft 
lakosonként. Ebben a helyzetben 
minden területen takarékosság-
ra, állami és pályázati források 
megszerzésére, illetve együttmű-
ködések kialakítására kell töre-

kednünk. A költségek csökkentése 
érdekében a dolgozói létszám át-
meneti vagy tartós csökkentését 
kellett elrendelni önkormányzati 
hivatalunknál és minden városi 
intézménynél. Jelentős vagyon-
értékesítési célokat tűztünk ki, és 
folyamatosan ellenőriznünk kell 
a költségvetés teljesülését. A ne-
hézségek ellenére is biztosítani 
szeretnénk a lakosság energiáit 
mozgásban tartó sport- és kultu-
rális egyesületek támogatásának 
eddigi szintjét, bízva abban, hogy 
nem lankad aktivitásuk.
Városunkban szétnézve jól látjuk 
az elmúlt évek fejlődését: a csa-
padékvíz egyre több helyen a neki 
fenntartott helyen folyik, készülünk 
az új temető beüzemelésére, látjuk 
épülni a mentőállomást és a feláll-
ványozott templomokat, egyházi 
épületeket. Használjuk a felújított 
utakat és lassítunk a forgalomlas-
sító küszöböknél, melyekre talán 
nem is lenne szükség, ha magasabb 
szintre fejlesztenénk az együttélés 
kenőanyagát: az egymásra figye-

lést, a belátást, az empátiát.
A 2023. évben új fejlesztések el-
indítását készíthetjük elő: Lóránt 
Gyula születésének 100. évforduló-
ján elkészülnek két sportlétesítmé-
nyünk a Bersek József és a Béri Ba-
log Ádám iskola tornacsarnok fel-
újítási programjának tervei. Nagy 
lépést teszünk a belváros további 
megújítása felé: elindul a Hősök 
tornya megújításának tervezése. 
A 87-es út melletti ipari területen 
275 millió forintot fordíthatunk be-
települő vállalkozások fogadására. 

Bízunk további folyamatban lévő 
pályázataink pozitív elbírálásában is. 
Idén az állam fő feladata az ener-
giaárak és az infláció kontrollálása 
lesz. Ennek ismeretében nem lesz 
könnyű további programokat, pá-
lyázatokat elindítani. Mégsem va-
gyunk tétlenségre ítélve. Ez az év 
a tervezés, az új együttműködések 
kialakításának éve lesz. Hogy a 
hosszúnak ígérkező tél után majd 
felkészülten érjen minket a tavasz.

Básthy Béla
polgármester

LUKÁCSHÁZA
felnőtt háziorvosa nyugdíjazás miatt

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

Érdeklődni a 20/9809031 számon lehet.

Kedves Olvasó!  
Az újságban 24 nyomtatott oldalon kínáljuk Önnek 
a híreket. Köszönjük, hogy lapozgatja! TOVÁBBI 
TIZENEGY oldalon folytathatja az olvasást, ha a 
lapszámot letölti a www.koszeg.hu honlapról. 
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A parkolásról
– A 2023. február 1. előtt érvényes 
parkolási díjtételek 2015 óta vol-
tak érvényesek.
– A parkoltatási rendszer a parko-
lóhelyek hatékonyabb működteté-
sét célozza meg.
– Tény: az autó pénzbe kerül akkor 
is, ha közlekedik, és akkor is, ha áll.
– A 2,8 milliárd Ft kormányzati tá-
mogatásból 470 parkoló újult meg 
az elmúlt két évben, ezen belül lé-
tesültek újak is.
– Az elmúlt évi parkoltatási költsé-
gek és árbevételek mérlege májusra 
készül el, de az biztos, hogy bőven 
nyereséges. Az ebből származó be-
vétel a város működését szolgálja.
– A belvárosban élők jogos igénye, 
hogy a lakóhelyük közelében tudja-
nak az utcán parkolni. Ingyenesség 
esetén a helyeket mások foglalják 
el. Ezért kérték inkább a díjköteles 
zónába történő besorolást. Fizetnek 
azért, hogy lakóhelyük közelében 
meg tudjanak állni!
– A Várkörön lévő posta előtti 
parkolásról többszöri tárgyalás, 
és levélváltás is történt az önkor-
mányzat és a Magyar Posta Zrt. 
illetékesei között. A lakótelepen 
bezárt postahivatal működtetésé-
hez az önkormányzatnak 18 millió 
Ft-ot kellene átadni a Zrt. részére.
– Szabályozatlan parkolás nem el-
képzelhető. Ha a szabályozás nem 
tartalmazza az igénybe vételért 

fizetendő díjtételt, akkor az önkor-
mányzatnak nagyon sokba kerül a 
működtetése.
– A „Kurzparkzona” rendszert is 
ellenőrizni kell, és ez pénzbe kerül, 
miközben a bevételt kiveszi a város 
zsebéből. 
– A parkolási rendszer generális át-
alakítására az önkormányzatnak az 
idei évben nem lesz pénzügyi lehe-
tősége. Kivételt képezhet a kisebb 
változtatás. A változások hogyan 
alakulnak a jövőben, a következő 
években, azt még nem lehet tudni. 
– A város aszimmetrikus gazdasági 
helyzetben van. A működtetés költ-
ségeihez nincsenek meg az elegen-
dő bevételei. Az elmúlt években a 
kormányzati és EU-s támogatások-
ból jelentős fejlesztések valósultak 
meg, ezért gyarapodott a vagyona. 
A fejlesztések tervezésénél alaposan 
át kell gondolni a később jelentkező 
fenntartási költségeket. Mindezért 
aszimmetrikus, mert léteznek a 
fejlesztések, és ezzel egyidőben hi-
ányoznak a város működtetéséhez 
szükséges bevételek. Viszont a vá-
rosnak működni kell. 

A parkolási rendszer adatai
– Az érvényesség kezdete 2023. 
február 1.
– A Gyöngyös, a Pék és a Táncsics ut-
cai parkolóhelyek is fizetőssé váltak.
– Az I. (piros) övezetbe a történelmi 
belváros, illetve a Várkör két forgal-
mas szakasza tartozik, a II. (zöld) 
övezetbe a belvárost körülvevő ut-

cák tartoznak. A város többi részén 
ingyenes a parkolás. 
– Díjtételek: piros övezetben 440 
Ft/óra, a zöld zónában 320 Ft/óra.
– Aki nem vásárolja meg a parko-
lási jegyet, büntető cédulát kap. Ha 
a vétkes befizeti 24 órán belül a 
büntetés összegét, nem kapja meg 
február 1-től a díjtétel 50%-os 
csökkentését. Azt jelenti: a korábbi 
kedvezmény megszűnt azért, mert 
olcsóbb volt az autósnak a kedvez-
ményt igénybe véve megfizetni a 
büntetést, mint kifizetni a többórás 
parkolási díjat.
– A helyben lakó magánszemélyek 
lakossági bérlettel, lakásonként 
legfeljebb két járműre igénybe ve-
hetik a jármű tulajdonosának, vagy 
üzembentartójának lakó-, vagy 
tartózkodási helyéhez legközelebb 
eső várakozási területen találha-
tó parkolóhelyet. Ennek a korábbi 
éves díja 7.620 Ft-ról 12.000 Ft-
ra emelkedik. 
– A Brenner-ház udvarán lévő par-
kolókat az arra jogosultak kedvez-
ményes árú bérlet megvásárlásával 
használhatják.
– Az éves bérlet, kedvezményezett 
is február 1-től következő év janu-
ár 31-ig érvényes. A bérlet féléves 
időszakra is vásárolható.
– A havi bérlet a naptári hónapot 
követő hónap 5. napjáig érvényes, 
kivéve az utolsó naptári hónapot, 
amikor az a következő év január 
15. napjáig érvényes.
– Bérlet vásárolható a Kőszegi 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. iro-
dájában (Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) 
munkaidő alatt. Ott további részle-
tekről adnak tájékoztatást. Minden-
ki vigye magával az okmányokat! 
(A bérletek árstruktúráját terjedelmi 
okokból nem tudjuk közzé tenni.)
– Szombaton és vasárnap a parko-
lók használata ingyenes.
– Óratárcsa a papírboltban megvá-
sárolható!
– Várkörön lévő postával szemben, 
a templom mellett lévő hat és fél 
parkolóhelyet óratárcsás jelöléssel 
lehet ingyenesen igénybe venni a 
díjköteles időszakban is húsz perc 
időartamra. A KRESZ rendelkezé-
sei alapján a gépjármű szélvédője 
mögött elhelyezett tárcsán jelölni 
kell a várakozás megkezdésének 
időpontját.
– Árpád-házi Szent Margit Isko-
lánál a kijelölt parkolókat reggel 
8.00 óráig 15 perc időtartamra 
lehet igénybe venni. 
– A Várkörön lévő Harangtorony 
Szálló előtt kiépített parkolókat 
8.30 óráig 15 perc időtartamra in-
gyenesen lehet igénybe venni. 
– A Bersek iskola előtt kialakítanak 
néhány parkolót, amely kizárólag 
az iskola érdekeit szolgálja. 
– A díjköteles várakozási területe-
ket előre megváltott, a járművön 
jól látható módon elhelyezett par-
kolójeggyel vagy bérlettel, mobilte-
lefonos díjfizetéssel, a kedvezményt 
vagy díjmentességet igazoló okirat-
tal lehet igénybe venni.

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
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embert.  A labdarúgó évek után edzőként gyere-
kekkel kezdtem el foglalkozni a Lurkó UFC-ben, 
majd ebben a feladatkörben visszatértem a Ha-
ladásba. Titokban vártam is kicsit a Kőszegi SE 
megkeresését, amely 2011-ben megérkezett. 
Vállaltam a labdarúgó csapat edzői pozícióját, 
egy év után bajnokságot nyertünk a megyei első 
osztályban.

– Milyen kihívásokkal találkozott?
– 2015-ben a kőszegi labdarúgás érdekei sze-
rint a külön egyesületként való indulás adta a 
legjobb megoldást a problémákra. Megalakult a 
Kőszegi FC, nehéz volt a kezdet, de az egyesület 
egyre jobban erősödött, a sportolói létszám az-
óta is folyamatosan emelkedik. A TAO rendszer, 
valamint Kőszeg önkormányzatának támogatá-
sával fejlesztettük a Lóránt Gyula Sporttelepet. 
Azért, hogy a játékosaink jobb körülmények kö-
zött tudjanak sportolni. A labdarúgókkal képzett 
edzők foglalkoznak. A klub először futsal, majd 
atlétika szakággal bővült. Jelenleg az igazolt 
versenyzők létszáma közelíti a 250 főt.
– Hogyan épül fel a klubvezetés?  
– Molnár Zoltán alelnök, és Őri Gábor szak-
mai vezetőként segíti egyenrangú partnerként 
az elnöki munkámat. Az edzések, bajnokságok 
mellett a klub vezetése sok feladatot ad nekünk. 
Csapataink eredményesen szerepelnek a baj-
nokságokban, hazai és a nemzetközi tornákon. 
Télen próbáljuk teremben tartani az edzést, de 
ez Kőszegen alig lehetséges, a meglévő termek 
előttünk zárva vannak. Évek óta eredményte-
lenül pályázunk sportcsarnok építésére. Marad 
nekünk a két élőfüves pálya szabadtéren, de 
hiányzik egy műfüves.
– Mégis eredményesen működnek.  
– A nehézségeink ellenére a focistáink fejlődnek, 
az eredmények egyre jobbak. Egy felnőtt játé-

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Neudl Gábor egykori válogatott focistával
 A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club vezetője

Neudl Gábor 1967-ben született. Gyermek-
korát Kőszegen töltötte szüleivel, testvéré-
vel. Az általános iskolát a Bersekben vé-
gezte, középiskolába Szombathelyen járt. 
A sport és a futball szeretete már korán 
megérintette, hiszen édesapja a focipálya 
gondnoka volt. Feleségét, Mariannát 1985-
ben ismerte meg, 1990-ben kötöttek há-
zasságot. Egy ideig Kőszegen éltek, aztán 
mivel mindketten a megyeszékhelyen dol-
goztak, oda költöztek. 1996-ban elkészült 
a házuk Gyöngyösfaluban és attól kezdve 
ott volt az otthonuk. Amikor 2005-ben Gá-
bor gyermekük megszületett, visszatértek 
a szülővárosba. Azt tervezik, Kőszeg marad 
az otthonuk, mert Gábor kötődése nemcsak 
a városhoz, hanem az itteni sportélethez is 
erős. Neudl Gáborral, a Lóránt Gyula FC el-
nökével pályafutásáról, Kőszeg sport iránti 
elkötelezettségéről beszélgettünk. 
– Sportpályafutásom Kőszegen indult. Itt lettem 
serdülő játékos, majd ezt követően egy évig a 
Haladás ifjúsági csapatában játszottam. Ebben 
az időszakban még csatárként, vagy támadó 
középpályásként futballoztam. Alkatomhoz illett 
mindkét poszt, talán a csatár pozíciót szerettem 
jobban, de ezekről mindig az edzőm döntött, és 
ez így természetes, mert csapatjátékról mindig 
az edző dönt. 
– Aztán visszatért Kőszegre.
– A szakközépiskola befejezése után egy évig 
játszottam a kőszegi felnőtt csapatban, akkor 
már csak csatárként. Érkezett felém egy meg-
keresés a Sopron NB2-es csapatától, de mégis 
a szombathelyi Sabaria csapata mellett döntöt-
tem, átigazoltam 1986-ban. Ebből az időtá-
volságból is mondhatom, egészen jól éreztem 
magam a NB3-as csapatban, jól ment a játék. 
Örömmel emlékszem vissza arra az évre azért is, 
mert az akkor NB1-es Haladás ajánlott szerző-
dést. Óriási ajándéknak éreztem, ott futballoz-
tam tíz évig. Bekerültem az U21-es válogatott-
ba, játszottam Magyar Kupa döntőt a Haladás 
csapatában. Ugyancsak szép emlékek ezek, de a 
labdarúgók életének része a csapatváltás, amely 
velem is többször megtörtént. A Haladás után 
tettem Bükre egy kitérőt, majd egy újabb vál-
tás után elindultam Ausztriába futballozni. Itt 
a nyugati végeken jelenleg is jellemző, hogy a 
labdarúgók szerződést kötnek osztrák csapattal, 
ingáznak edzésre és meccsre.
– Az idő múlásával a labdarúgók sem marad-
nak fiatalok, váltani kell.  
– Én is megtettem, nem rúgtam a labdát a 
pályán, hanem tanítottam a kicsi gyerkőcöket. 
Hihetetlen, mennyi örömet tud adni, pedig sok-
rétű a feladat, több oldalról is próbára teszi az 

kosunk a Haladás NB1-es futsal csapatába iga-
zolt. Több utánpótlás játékosunk Szombathelyen 
a Lurkóban, vagy az Illés Akadémián folytatja 
a pályafutását. A futsal csapatunk az NB3-as 
bajnokságban szerepel, többször végzett do-
bogón. Az atlétikában sportoló versenyzőink – 
megelégedettségünkre – regionális és országos 
versenyekről hozzák a jó eredményeket, Arra 

törekszünk, hogy ne csak sporto-
lók, hanem az edzők is egyre jobb 
tudásszinttel rendelkezzenek, 
támogatjuk a továbbképzésüket. 
Minden sportvezetőnk számá-
ra fontos, hogy a játékosokból a 
legtöbbet hozzuk ki, ne maradjon 
bennük hiányérzet. Mindez a kő-
szegi, az olimpia bajnok, Lóránt 
Gyula maximalista sportszerete-
tének a folytatása, számunkra a 
szorgalma, a játéktudása példa-
mutató. Mindezt szeretnénk át-
adni a fiatal játékosainknak. Talán 
egyszer lesz valamelyik sporto-
lónkból „Lóránt Gyula”.   
– A sporttelep a világhírű olim-
pikon nevét viseli.
– A Lóránt Gyula Sporttelep nevet 

1996. szeptember 14-én vette fel. Az egyesü-
letünk névváltoztatása megtörtént 2020-ban, 
azóta Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club nevet 
viseljük hazai és nemzetközi tornákon. A város 
és klub minden évben megemlékezik Lóránt 
Gyula születésének napján, február 6-án a szü-
lői háznál. Május 31. a sportoló halálának nap-
ja, ekkor rendezzük a Lóránt Gyula Emléknapot, 
különböző sportversenyekkel. A hagyományos  
TEKI-Gimi labdarúgó mérkőzésre is aznap kerí-
tünk sort, az izgalmas meccset a diákok először 
2011-ben játszották. Az idei évben erre a napra 
több eseménnyel készülünk azért is, mert feb-
ruár 6-án volt Lóránt Gyula születésének 100. 
évfordulója. Az önkormányzat képviselő-testüle-
te január 27-én úgy döntött, hogy a 2023. évet 
Lóránt Gyula Emlékévnek nyilvánítja. Hárman 
írtuk alá az emlékév megtartásáról a szerződést, 
Kőszeg Város Önkormányzata nevében Básthy 
Béla polgármester és az Aranycsapat Testület 
nevében Lomnici Zoltán. Ezzel tudjuk bővíteni 
a megemlékezést országossá, és reményeink 
szerint nemzetközivé. Közösen tervezünk olyan 
programokat, amelyek méltón adják meg a tisz-
teletet Lóránt Gyula kiváló sportolónak. Ebbe 
mindenkit szeretnénk bevonni, várunk a Kedves 
Olvasóktól is egyedi javaslatokat, a kort idéző 
emléktárgyakat, de legfőképpen részvételt, 
sportolóként, nézőként. Köszönjük!

Kiss János
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
– Gondviselés Háza – 

IDŐSKORÚAK OTTHONA ACSÁD
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

  – ÁPOLÓ/GONDOZÓ
  – TAKARÍTÓ

Képesítés nélküli kollégák jelentkezését is
várjuk ápoló/gondozó munkakörbe

beiskolázási lehetőséggel.
A munkakör betöltéséhez elfogadható végzettségeket 

az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet tartalmazza.
Bérezés a KJT alapján.

Egyéb, béren kívüli juttatások:
SZÉP kártya, beiskolázási támogatás.

Szakmai önéletrajzzal ellátott jelentkezését a
bery.annamaria@maltai.hu e-mail címre várjuk.
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Az orvosi ügyeletről
Az orvosi ügyeleti ellátása Kőszeg 
Város Önkormányzatának kötelező 
feladata, amit egy szerződéssel át-
adott a Pusztai Egészségügyi Bt.-
nek. A szolgáltatás szerződésben 
rögzített végpontja 2023. február 
18-a volt. Ezért a képviselők január 
26-án tárgyaltak az egészségügyi 
szolgáltatás következő időszakra 
történő folytatásáról. Az elterjesztés 
szerint a szolgáltatás finanszírozása 
két oldalról történik, egyrész NEAK, 
másrészt az önkormányzat a lakos-
ságszám-arányos díjából, amely 
245 Ft/fő/hó. 
Arról is szólt az előterjesztés, hogy 
a szolgáltatásról szóló szerződést 
célszerű 2023. június 30-ig meg-
kötni, mert várhatóan 2023-ban a 
szolgáltatás kötelezettsége az ön-
kormányzatoktól az állami mentő-
szolgálathoz kerül át. Ennek alap-

ján hatalmazták fel a képviselők 
a polgármestert a Pusztai Egész-
ségügyi Bt.-vel történő szerződés 
aláírására. A szavazás előtt Básthy 
Béla városvezető arról beszélt, 
hogy várhatóan az év végéig az ön-
kormányzattól áthelyezik a feladat-
ellátást. Várhatóan a háziorvosok 
az ügyeleti napokon 22.00 óráig 
látják el a feladatot. Kőszegen járt 
egy bizottság, amely felmérte az 
ügyelet biztosításához szükséges 
feltételeket. Az erről szóló tárgya-
lások zajlanak. Elmondta: „Bízunk 
abban, az új rendszerről szóló 
kételyek elmúlnak, amikor az 
ügyeleti rendszer átalakul, és a 
mentőszolgálat veszi át a felada-
tokat. A mentősök aktivitására a 
jelenlegi ügyeleti rendszerben is 
szükség van”.

KZ 

Rövid hírek
Támogatások: Az önkormányzat 
2022. december 16. és 2023. ja-
nuár 25. között 112 fő részére, 165 
esetben települési támogatást, va-
lamint három fő részére lakásfenn-
tartási támogatást állapított meg.
A Kőszegi Polgári Kaszinó ja-
nuár 28-án, szombaton közgyűlést 
tartott a KÖSZHÁZ-ban. Baráti 
találkozón értékelték az elmúlt 
évet, és megbeszélték az idei évre 
tervezett, sokrétű programokat. A 
mostani volt Csiki István, a 2021 

novemberében megválasztott el-
nök első évértékelője. Örömét 
fejezte ki, hogy kilenc fővel gyara-
podott a taglétszám, ennyi kőszegi 
lépett újonnan a kaszinósok közé. 
Név szerint: Deme-Nagy Andrea; 
Ohr Tibor; Solymosi Tamás; Sudár 
György, Sudár Györgyné, Szabó 
Anett, Takácsné Varga Ágnes, Tóth 
Ádám Károly, Végh Zsoltné. Az öt-
fős vezetőség nem változott: Kö-
vesdi Andrea titkár, Prátpál Ferenc  
gazdasági vezető, Hetényi Tiborné 
Erzsébet elnökségi tag. Dr. Gürtler 
Katalin elfoglaltsága miatt nem tu-
dott jelen lenni.

Hídépítés
Január végén a Penny áruház 
mellett, a Gyöngyös-patak part-
ján munkagép markolta a földet, 
ásott mélyre. Többen kérdezték, mi 
történik ott. A korábbi híradások 
arról szóltak, hogy a 87-es úton, a 
híd előtt megváltozik a közlekedés 
rendje, lámpás kereszteződést alakí-
tanak ki. Ennek részeként a jelenlegi 
híd mellett épül egy másik, gyalo-
gosok és kerékpárosok számára, 
és ennek a szerkezeti alapjainak a 
kiépítése kezdődött meg. A Techno-
lógiai és Ipari Minisztérium által tá-
mogatott, a térségi közösségi közle-
kedés fejlesztését célzó projekt kere-
tében fa szerkezetű, közvilágítással 
ellátott híd épül. A patak felett 22 
méter hosszan íves formájú, ragasz-

tott fából készül az áthidaló szerke-
zet, fa lesz a járófelülete, vasból a 
korlát, és ellátják közvilágítással. A 
Gyöngyös-patak két oldalán építe-
nek egy-egy hídpillért. (A 87-es főút 
melletti helyszíne február elején már 
látható volt.) Egy méter átmérőjű 
betongyűrűket raknak le, a járószint 
alatt hat méter mélységig, és egy-
más mellé hét db-ot, majd megtöl-
tik – két oldalra vonatkoztatva ösz-
szesen 30 – 32 m3 – betonnal. Ezek 
lesznek a hídpillérek. A következő 
munkák egyike lesz a faáthidaló 
beépítése, majd a fapadlók elhelye-
zése. Az áthidalókat március végére 
készíti el a gyártó. Az építés befe-
jezésének időpontja június vége. A 
teljes beruházáshoz hozzátartozik a 
körfogalomnál kezdődő, új híd felé 
haladó járda, bicikliút építése há-
rom méter szélességben, 81 méter 

hosszan. Ilyen 
szélességű lesz 
a híd is. Az el-
készültéig még 
várni kell, az 
építők kérik a 
közlekedők tü-
relmét, megér-
tését előre is, 
mert lesznek 
átmeneti for-
galomkorláto-
zások.
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Voltak változások
A 2022-ben elkészült utak koráb-
ban kritikus műszaki állapotban 
voltak. Ezek egyike a Hegyalja utca, 
a felújítás hasznosságát az autósok 
is észrevették. A Várkörön át rö-
videbb úton lehet rajta haladni a 
határátkelő irányába. Ennek, na és 
a gyorshajtásnak azért nem örülnek 
az ott élők, mert nekik többnyire 
az utcán kell parkolni. Felújításával 
egy ’álom’ valósult meg, tudjuk, az 
álmot gyorsan, talán már aznap el-
felejtik az emberek. 

Ki emlékszik arra, 
hogy a kamionok által romba dön-
tött Temető utca felújítása hány 
évig tartott. Az elmúlt két évben 
óriási változás történt a városban 
az utak felújítása révén.
Kovács István a vele készített in-
terjú során így fogalmazott: „Azt 
mondom, hogy ezek a fejleszté-
sek többet adnak a városlakók-
nak, mint a Fő tér vagy a Jurisics 
tér felújítása. Persze nagyon jó, 
hogy azok is újak lettek”. 

A kőhordalék okozott gondokat
Hegyalja utca - Mélyút utca a város 
jellegzetes területe, fontos közleke-
dési pont is. Az utcákat a BIT-ÉP 
Kft. újította fel, 2022. február – 
2022. október között. A Hegyalja 
utca - Mélyút utca útépítésének, 
csapadékvíz elvezetésének bruttó 
költsége 230 086 926 Ft volt. Eb-
ből a pénzből jelentős összeget for-
dítottak a földfelszín alatti munkák-
ra. A szennyvízhálózatot 128 méter 
hosszban újították fel, az ívóvíz 
rendszer rekonstrukcióját 320 mé-
teren végezték el. Ezen kívül ki-
építették a csapadékvíz elvezetését 
153 méteren. A Mélyút, amely le-
hetővé teszi, hogy a Várkörről rövid 

úton lehessen feljutni a Királyvölgy 
felé, 286 m méter hosszúságban 
újult meg, aszfalttal, illetve vápás ki-
alakítású útbetonnal borították be. A 
Hegyalja utcában 287 méter hossz-
ban térkővet raktak le. A kiváló mi-
nőségben elkészült térkő kiegészíti 
az ott lévő régi házak építészetét. 
Básthy Béla polgármester a terület 
bejárásakor hangsúlyozta, hogy a 
felújítással egy régi szándék való-
sult meg, különösen az útburkolat 
rossz állapota, illetve a csapadékvíz, 
szennyvíz elvezetésének problémái 
miatt. Esős időszakban a Király-
völgy, Festetich utca felől nemcsak a 
csapadékvíz, hanem a kőhordalék is 
okozott súlyos gondokat. 

Honnét és miből? 
Az arrajáró azt látja: a korábbi prob-
lémákat megoldotta az új környezet, 
de ehhez 231 millió Ft-ra volt szük-
ség. A pénz nem az égből pottyant.
Ha a mentőállomástól elindulunk a 
Festitich utca, vagyis a Királyvölgy 
felé, jobbról nyílik a Szőlőskert 
utca, ahol „paradicsomi” körülmé-
nyeket mutató házakat építettek. 
Az ott élők közlekedését könnyíti 
az út első részének aszfaltozása, 
illetve egy kisebb szakaszon a csa-
padékvíz elvezetésének a kiépítése. 

Nem mindenki örült
A Hegyalja és Mélyút váltását jelzi 
az aszfaltos szakasz, illetve a vá-
pás kialakítású útbeton. A kettő 
közé kiépítették a csapadékvizet 
elnyelő csatornát. A betonos sza-
kasz után mart aszfalttal borított 
út szolgálja a gyalogosok, illetve a 
biciklisek közlekedését a Festetich 
utcáig. A célokról beszélt Básthy 
Béla polgármester, arról, hogy autó 
– a betonos szakasztól – ne tud-

jon közlekedni. A Mélyutat fentebb, 
leterítették olyan mart aszfalttal, 
amelyet az útfelújítások során 
bontottak fel a gépek. Több, kisebb 
forgalmú hegyi utat borítottak be 
ezzel az anyaggal. A Mélyút esetén 
annak azért nem mindenki örült, 
hogy „csak” mart asztalt lett a járó-
felület a Festetich utca felöli részen. 
Ez utóbbi, a felújítása után pompás 
minőségű úttá változott. A Hunyadi 

úttól kezdve 526 méter hosszban 
kapott új aszfaltréteget, és megerő-
sített padkát a Királyvölgyben lévő 
parkolóig, amely új járófelületetű. 
Az ott lévő Hármaspadnál kezdődik 
a Gesztenyefa utca, amely 255 mé-
ter hosszú szakaszon kapott új járó-
felületet, aszfalt és beton borítással. 

Nagyon rossz állapotban    
A Gyöngyös utca a belvárost köti 

Hegyalja utca

Mélyút utca

JEGYINFORMÁCIÓ:
A belépés 14 éves kor alatt díjtalan.
14 éves kor felett elővételben 5000 Ft, helyszínen 7000 Ft.
Elővételi helyek: Online: tixa hu • Tolnay Vendéglő Lukács-
háza, Szombathelyi u. 39. • Közösségi Ház Lukácsháza, Ta-
nács u. 12. •  Tourinform Iroda Szombathely, Király u. 1/A.
A belépőjegy kóstolási lehetőséget tartalmaz a kemencés 
helyszíneken.
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A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 
EGYESÜLET – Gondviselés Háza – 
IDŐSKORÚAK OTTHONA ACSÁD

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:
  – ÁPOLÓ/GONDOZÓ
  – TAKARÍTÓ
Képesítés nélküli kollégák jelentkezését is vár-

juk ápoló/gondozó munkakörbe
beiskolázási lehetőséggel.

A munkakör betöltéséhez elfogadható végzettsé-
gek az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben leír-
taknak megfelelően kerülnek meghatározásra. 

Bérezés a KJT alapján.
Egyéb, béren kívüli juttatások:

SZÉP kártya, beiskolázási támogatás.

Kőszeg-Acsád útvonalon
a munkába járást is biztosítjuk.

Szakmai önéletrajzzal ellátott jelentkezését a
bery.annamaria@maltai.hu e-mail címre várjuk.

A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 
EGYESÜLET – Gondviselés Háza – 
IDŐSKORÚAK OTTHONA ACSÁD

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:
  – ÁPOLÓ/GONDOZÓ
  – TAKARÍTÓ
Képesítés nélküli kollégák jelentkezését is vár-

juk ápoló/gondozó munkakörbe
beiskolázási lehetőséggel.

A munkakör betöltéséhez elfogadható végzettsé-
gek az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben leír-
taknak megfelelően kerülnek meghatározásra. 

Bérezés a KJT alapján.
Egyéb, béren kívüli juttatások:

SZÉP kártya, beiskolázási támogatás.

Szakmai önéletrajzzal ellátott jelentkezését a
bery.annamaria@maltai.hu e-mail címre várjuk.

össze az Árpád térrel. Az egyirányú 
útkapcsolata miatt fontos szerepet 
tölt be Kőszeg közlekedésében. 
Erről beszélt január 28-án Básthy 
Béla polgármester a Gyöngyös utca 
elején. „Nagyon rossz állapotban 
volt az útburkolat, és mindezek-
hez képest még rosszabb volt a 
felszín alatti infrastruktúra”. So-
rolta a részleteket. A munkák az 
elmúlt év februárjában kezdődtek, 
9 hónapig tartottak. Érkezett tü-
relmetlenség miatt több vélemény. 
Sok gondot okoztak a közlekedés-
ben az útlezárások. Sok megértésre 
volt szükség a lakosság részéről. A 
csapadékvíz elvezetés munkálatai 
közben több, váratlan meglepetés is 
érte az építőket, ezzel még több lett 

az önkormányzat szakembereinek 
a feladata. Terven felül kellett több 
munkát elvégezni az építőknek.
  
A szennyvíz befolyt a pincékbe
Mi indokolta a Gyöngyös utca 
felújítását? Az aszfalton meglé-
vő burkolatrepedések, a kátyúk 
sokasága. Halaszthatatlan volt a 
szennyvízhálózat rekonstrukciója, 
ivóvíz-bekötések cseréje. Az ott 
élők közül többen jól tudják: mit 
jelentett egy-egy esőzés, amikor a 
szennyvíz is befolyt a pincékbe.
A Gyöngyös utca felújítása bruttó 
104,5 millió Ft-ba került. Mindezt 
az önkormányzat a Kormánytól 
kapott 2,8 milliárd Ft támogatás-
ból tudta finanszírozni. A két évvel 

ezelőtt meghozott kormányhatá-
rozat után rövid időn belül a pénz 
megérkezett Kőszeg Város Önkor-
mányzatának számlájára.  A 104,5 
millió Ft jó része a felszín alatti, inf-
rastruktúra munkálatai igényelték. 
A szennyvízhálózat rekonstrukci-
óját szakaszosan végezték az épí-
tők. A korábbi szennyvízelvezető 
hálózattal azonos nyomvonalon, a 
Gyöngyös utca nyugati oldalán, a 
jelenlegi parkolósáv területén vé-
gezték a munkákat, összesen 198 
méteren. A tervezésnél és kivitele-
zésnél alapos átgondolást igényelt 
a meglévő hálózat mélységének 
lejtése, illetve a keresztező köz-
művek elhelyezkedése. Az utcában 
hét darab új tisztitóaknát építettek, 
és elkészült 113 méter hosszan a 
szennyvízvezetékek bekötése is. A 
csapadékvíz elvezetését zárt csapa-
dékcsatorna biztosítja, megtörtént 
a víznyelőaknák, közmű fedőlapok 
megfelelő szintre történő kiépítése, 
ha szükséges volt, akkor cserélték. 
Elvégezték a vízhálózat házi bekö-
téseit, 24-et felújítottak. 
A járóburkolat aszfaltozását 223 
méter hosszúságban, 6,2 méter 
szélességben végezték el, és két 

oldalt új kiemelt szegélyt raktak 
le. A meglévő pályaszerkezetet 
többségében nem bontották fel, de 
megtették lokálisan, ott 25 cm vas-
tagon CKT nevű beton alapréteget 
raktak le. Leterítettek 5 cm vastag 
aszfalt kopóréteget, amit megerő-
sítettek aszfaltszőnyeggel. 

Megváltozott a városkép
A Gyöngyös utca felújításának befe-
jezése okán, január 28-án eljött Kő-
szegre Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő, államtitkár, aki arról beszélt, 
hogy Kőszeg városképe alaposan 
megváltozott az elmúlt években, és 
az utak, parkolók felújítása érintet-
te a város minden területét. Ehhez 
szükség volt, a Kormány átfogó tá-
mogatására. Ágh Péter szavai sze-
rint a Kormány és az önkormányzat 
jól működött együtt a lakosság ér-
dekeinek képviseletében. Kimagas-
ló mértékű Kőszegen a beruházások 
okozta változás, kiemelt jelentő-
ségű, hogy a város nagyléptékű 
fejlesztéseket tudott megvalósítani, 
amikor az ország határai mellett dúl 
a háború. A magyar emberek alap-
vető érdeke, hogy a háború befeje-
ződjön, béke legyen.

Gyöngyös utca
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Kakaós szelet Képviselőfánk     Zalakocka

Palini
Füstölt -Főtt 

Császárszalonna 3990 Ft/kg 

Palini
Füstölt -Főtt 

Császárszalonna 3990 Ft/kg 

Priváthús Házi Füst.
Kolbász Vg. 3 490 Ft/kg 

Pöttyös Túró Rudi 
  Natúr/ Unikornis 30g, 6 633 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi
Raffaello T15 150g, 7 993 Ft/kg Raffaello 

Milka I Love 
Mogyorókrémes 

Dessz. 44g, 10 432 Ft/kg 

Szénsavas 
Üdítőital 

Coca-Cola/ 
Coca-Cola 

Zero/ Fanta 
Narancs Pet 

2.25l, 288 Ft/l 

Tutti Juice 
Koffeinmentes Cukros 

Üdítőital  0.25l, 796 Ft/l 

Steffl Sör 
Dobozos  4.1% 0.5l,  598 Ft/l 

Lenor 
Öblítő 
Summer 

Breeze Duo 
2X1360ml, 

808 Ft/l 

Nádudvari Tejföl 
20% 140g, 2850Ft/kg

Coop 
Frissföl

 20% 800g,  
1124Ft/kg  

 Nobilis Almaszirom 
Tejcsokoládés / Étcsokoládés 50g, 9 980 Ft/kg 

02.27-
03.0502.13-19 02.20-26

Persil
 Expert

 Gél Normál
 40mosás 2l 

1900Ft/l 
/ Power Caps

 Color 26mosás 
26db 146 Ft/db 

Rauch 
Happy 

Day 100% 
Narancs/

Alma/Piros 
Multivitamin 

/Narancs 
Mild+Calcium 1l 

199Ft/
db 195Ft/

db 279Ft/
db 6499Ft/

db

37999Ft/
db2199 Ft/

db

399 Ft/
db

459
. 44g, 10 432 Ft/kg 

9Ft/
db 1199

T15 150g, 7 993 Ft/kg 

9Ft/
db499

Tejcsokoládés / Étcsokoládés 50g, 9 980 Ft/kg 

9Ft/
db

3999 Ft/
10dkg

3499 Ft/
10dkg 89999Ft/

db

199 Ft/
db

1999Ft/
db

2999Ft/
db4999Ft/

db

KoszegiHirdetes_2023-02_02.indd   1 2023. 02. 02.   8:54:08
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Lóránt Gyula Emlékév
„Az öntudat adta büszkeség a haza iránti tisz-
teletet jelentette, így is tekintsünk a 100 évvel 
ezelőtt Kőszegen született Lóránt Gyulára”.

A 2023-a esztendőt „Lóránt Gyula 
Emlékév”-vé nyilvánította Kőszeg 
Város Önkormányzata a janu-
ár 26-án tartott testületi ülésen. 
Aznap délben a városházán írta 
alá a megvalósításra vonatko-
zó együttműködési szerződést az 
önkormányzat nevében Básthy 
Béla polgármester, az Aranycsapat 
Testület nevében Lomnici Zoltán 
elnök, és a Kőszegi Lóránt Gyula 
Futball Club vezetője, Neudl Gá-
bor. A képviselők döntése alapján a 
programok megtartására egymillió 
Ft áll rendelkezésre. Elkészültek a 
tervek, amelynek középpontjában 
a sportesemények állnak Kősze-
gen, és olyan külhoni városokban, 
ahol az olimpiai bajnok, az arany-
csapat tagja bizonyította rendkívüli 
sporttehetségét. Kivettünk Lóránt 
Gyula fotóját Kőszeg Város Díszpol-
gára, Jenkei Ede: 75 éves Kőszegi 
Sportegyesület 1912-1987 című 
könyvéből. A könyvben szerepel az 
a fotó is, amikor a mostani könyvtár 
épülete előtt 1952 őszén ünnepé-
lyes fogadtatásban részesíti a város 
a hazaérkezett olimpiai bajnokot. A 
könyv szerzője személyes kapcso-
latban állt a bajnokkal. Az emlék-
év indítását bizonyára köszönettel 
fogadja ott fenn, az eseménysor 
jelenti Lóránt Gyula tiszteletének 
méltó folytatását, de ennek voltak 
előzményei is. A sporttelep felvette 
a nevét 1996-ban, díszpolgárok 
közé emelték 1998-ban, utcát 
neveztek el róla 2004-ben, 2011. 

május 13-án hamvait elhelyezték a 
kőszegi temetőben, 2011-től – ko-
szorúzással egybekötött – emlék-
tornát indított a Jurisich Gimnázium 
és a TEKI, majd 2020-tól névvál-
toztatás után Kőszegi Lóránt Gyula 
Futball Club működik.
Az olimpikon születésének 100. 
évfordulójának ünnepe a könyvtár-
ban kezdődött, a múltat, a 6:3-at 
felidéző filmvetítéssel.  
Majd a hagyományokat folytatták 
sok-sok megemlékezővel 2023. 
február 6-án Lóránt Gyula születé-
sének napján, a 100. évfordulón, a 
szülőházánál, az emléktábla alatt. 
Az elmúlt években is az évfordu-
lókon a sportoló tisztelői elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit. Az idei 
évben 19 ’babérkoszorú” jelezte 
az emelkedett ünnepi hangulatot. 
Básthy Béla polgármester így fo-
galmazott: „Köszönöm, hogy részt 
vesznek emlékévünk programjá-
nak végiggondolásában, és gon-
doskodnak arról, hogy városunk 
és vármegyénk kiváló sportoló-
jának történetére méltón emlé-
kezzünk városunk határain belül 
és kívül, sőt, országhatárainkon 
kívül is. Feltett szándékunk, hogy 
ezt az évfordulót a kőszegi sport 
kapcsolatrendszerének megerő-
sítésére, a mai küzdelmes kősze-
gi sportélet mozgásterének kibő-
vítésére használjuk fel. Büszkék 
vagyunk arra, hogy városunknak 
ma is számos sportágban magas 
szinten jegyzett sportolói van-

nak, és hogy egyesületeinkben 
elkötelezett sportemberek veze-
tésével nevelkednek egészséges 
fiatalok. Bízunk abban, hogy a 
Lóránt Gyula 100 Emlékév egy 
hosszú sorba illeszkedik, és 
hogy az aranycsapat tagjainak 
a következő években egymást 
követő 100 éves évfordulói köze-
lebb hozzák egymáshoz azokat 
az egyesületeket, amelyekben 
kiemelt figyelmet szentelnek a 
legendás 11 játékos emlékének”.
Lomnici Zoltán az Aranycsapat 
Testület elnöke a múltai idézte: 
„Gondoljunk arra, hogy 1945 
után vagyunk, elveszítettük a vi-
lágháborút, szempont volt, suly-
kolják belénk a bűntudatot, mert 
a magyar szabadságszerető volt. 
A gerincünk eltörése mellett a 
lehajtott fej volt az elvárt a Rá-
kosi-rendszerben, és jöttek ezek 
a fiatalok, Puskás Ferenc, Lóránt 
Gyula és társaik. Kiváló sport-
emberek, akik olyan sikereket 
arattak, amely felemelte a nem-
zet fejét, és adott öntudatot, ön-
becsülést. A Népstadionban 100 
ezer ember énekelte a Himnuszt 
akkor, amikor a nemzeti érzés 
bűnnek számított. Tanuljunk a 
nagy sportnemzetektől, vegyük 
észre, hogy az aranycsapatunk 

teljesítménye messze túlmutat 
a sporton. Visszagondolva az 
1950-es évekre, ez volt a nem-
zet élete, jövője. Az öntudat adta 
büszkeség a haza iránti tisztele-
tet jelentette, így is tekintsünk a 
100 évvel ezelőtt Kőszegen szü-
letett Lóránt Gyulára”.
Sipos Jenő a Magyar Labdarúgó 
Szövetség szóvivője hangsúlyozta 
az emlékezés fontosságát: „So-
kan vagyunk itt, Lóránt Gyula 
egykori házánál, az emléktábla 
előtt, és ez természetes, hiszen 
ahol Lóránt Gyula pályára lépett, 
ott mindig sokan voltak. Belső 
védő, középhátvéd volt, alkatával 
kiemelkedett a mezőnyből, a já-
tékintelligenciáját a határon túl 
is elismerték. Nem lehetett akárki 
az a személy, aki egy vidéki kis-
városból bekerült az aranycsa-
patba. A vidéki fiú tehetségével, 
szorgalmával kivívta ezt a lehető-
séget. Méltán lehet rá büszke Kő-
szeg városa, és örömmel látom, 
Lóránt Gyulára büszke a város, 
azért, mert kiváló játékost adott a 
magyar futballnak. Büszke lehet 
a város arra is, hogy nem felej-
tette el. Vannak olyan kiválósá-
gok, akikre alig emlékeznek, de 
Lóránt Gyula emlékének őrzése 
Kőszeg nagyszerű teljesítménye”.
Szöllősi György, a Nemzeti Sport 
főszerkesztője a sportoló nehéz 
időszakát idézte: „Lóránt Gyula 
Kőszegről indult, Nagyváradon volt 
csatár. Az aranycsapatban még 
védő posztokon is gólkirályok ját-
szottak.  …Egyik főszervezője volt 
1949-ben a válogatott játékosok 
disszidálási kísérletének, amit le-
lepleztek. Lóránt Gyula hamar Kis-
tarcsára került az internáló tábor-
ba. Kiverték az egyik fogát is, amit 
ő eltett emlékbe, majd aranyba 
öntve kulcstartóján viselte, hogy 
emlékeztesse erre az időszakra. 
Azért meg tudott szabadulni abból 
a nehéz helyzetből. Valószínűleg 
Puskásnak volt abban döntő sza-
va, hogy Lóránt Gyula túljutott a 
nehéz helyzeten. Sebes Gusztáv 
ment könyörögni Kádár Jánoshoz, 
akkori belügyminiszterhez. Utána 
nem volt semmi gond Lóránt Gyu-
lával, aki részese volt az olimpiai 
bajnoki győzelemnek, a 6:3-as di-
adalnak”.
(További részletek a 30. oldaltól – a 
koszeg.hu honlapról tölthető le.)
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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

Jóga tanfolyam
indul Kőszegen február 20-án 18.00 órakor 

 a Kossuth L. u. 15. szám alatt.

Érdeklődni:  20/228-76-89

Kismamáknak klubÚj elnök
A Kőszegi Egyházközség alakuló 
ülésén, január 26-án megválasz-
tották az új képviselő-testület el-
nökét, Molnárné Polgár Katalint. 
A tagokat tisztségükben megerősí-
tette Dr. Székely János megyéspüs-
pök, megbízatásuk 2028. január 
22-ig szól. A testület tagjai: 21 fő 
kőszegi, és öten Kőszegfalváról. A 
testület tagja dr. Perger Gyula es-
peresplébános, és Hurgoi Sándor 
atya. 

Az alakuló ülésen mindenki bemu-
tatta önmagát, majd titkos szava-
zással ajánlást tett az új elnök sze-
mélyére. Jelentős többséggel kapott 
bizalmat Molnárné Polgár Katalin, 
aki már József atya időszakában is 
volt az egyházközség képviselője. 
Négy éve a Jurisich Miklós Gimnázi-
um nyugalmazott tanára, szavai sze-
rint fontos számára: „amit tudunk, 
tegyünk meg másokért”. Az elmúlt 
évben indult el újra a dr. Perger Gyu-
la esperesplébános támogatásával a 
Keresztény Nyugdíjas Klub, amely-
nek most már húsz fő a taglétszáma, 
ennek vezetője lett akkor Molnárné 
Polgár Katalin. Ő az, aki korábban is 
a háttérben szeretett dolgozni, több-
félét, minden olyat, amely az egy-
házközséget segíti. Nyugdíjasként 
annak örül, hogy a képviselők 2/3 
arányban negyvenéves korosztály-
hoz tartoznak. Elkötelezett a testület 
a közös gondolkodás iránt, a tagok 
számára fontos, hogy minden terü-
letnek legyen felelőse. 

Básthy Béla polgármester Kőszeg 
város jelképeiről és a Kőszegre 
utaló elnevezésről döntött. Csiki-
Váradi Júlia kérelmező részére en-
gedélyezte 2023 évtől kezdődően a 
BabaHordda-Kőszegi Babahordozó 
Klub névben Kőszeg város név 
használatát.
Csiki-Váradi Júlia kérdésünkre el-
mondta, hogy a BabaHordda ba-
bahordozó Klub 2021 őszén indult. 
Köszönetet mondott a Kőszeg név 
használatáért. A klub keretében helyi 
és a környéken élő kisgyerekes csa-
ládoknak van lehetősége a babahor-

dozással ismerkedni (a hordozóesz-
közök próbája, hordozós helyzetek 
átbeszélése, saját hordozóeszközök 
beállítása). Ezen felül a kötetlen 
csevegés, közösségi együttlét, szülői 
feladatokkal kapcsolatos tapaszta-
latcsere is a célok között szerepel. 
Jó időben közös séta is lehetséges. 
Jelenleg havonta egyszer, szerda dél-
előtt találkoznak az érdeklődők, az 
időpontot közzé teszik a Facebookon 
oldalon. A találkozás helye leginkább 
a KÖSZHÁZ. A klub bárki számára 
nyitott, ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Lomilottó 
A kisorsolt Tesco/Coop  utalványok 
nyertesei:
ZÖLD 73:  40.000 Ft
PIROS 74:  30.000 Ft
PIROS 62:  15.000 Ft
ZÖLD 74:  10.000 Ft
PIROS 26:  5.000 Ft

A megmaradó újrasorsolt Tesco/
Coop utalványok nyertesei:
PIROS 72:  30.000 Ft

A nyertesek legkésőbb február 
24-ig vehetik át személyesen a 
januári pecséttel ellátott utalványo-
kat a Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélfogadási napjain a Vá-
rosüzemeltetési Osztályon.

Balog bál
Február 11-én tartotta a Balog 
iskola szülői munkaközössége az 
Iskola bálját a tornacsarnokban, 
amely zsúfolásig megtelt régi di-
ákokkal és szülőkkel. A megnyitó 
beszédek után a végzős diákok lát-
ványos keringőt táncoltak. A tánc-
lépéseket Földesiné Németh Csilla, 

utolsó tanéves tanárnő tanította be. 
Szakmai tudását igényelte a 23.00 
órakor kezdődött tanár-diák tánc-
bemutató is. Képzeletben, de csak 
a táncparketten a Balog Hungarian 
Airlines légikisérők csapata el-
utazott több országba, miközben 
fantasztikus taps mellett egy-egy 
országra jellemző tánckoreográfiát 
mutattak be. (A fotók kereső cím-
sorába írva: bit.ly/kvfotok)
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Régészeti feltárás
A Szent Jakab-templomban befe-
jeződött a régészeti feltárás. A ki-
ásott régészeti szelvények jó része 
már nem látszik, még februárban 
végezték a visszatemetést. A terra-
kotta és kő épületelemek a sekres-
tyében sorakoznak, a többi leletet 
restaurálás céljából elszállították. A 
Szent Imre-templomban dolgoznak 
jelenleg a régészek. A Szent Jakab-
templomban lezárult feltárásról 
dr. Pap Ildikó Katalin ásatásvezető 
adott tájékoztatást. 
A Szent Jakab-templom déli mellék-
hajóban álló sátor alatt visszafala-
zásra vár egy kora újkori kripta, és a 
templom ismert temetkezési helyei, 
a Jurisics-, Széchy-, és Szegedi-krip-
ták megnyitása van még előttünk.
A feltárás számos nagyszerű lelet-
tel és értékes adattal gazdagította 
Kőszeg történetét. A nagy sajtó-
nyilvánosságot kapott Széchy-sír 
után újabb aranytárgyakat rejtő 
temetkezés került elő a karzat alól. 
A karzat építtetőjét vártuk, és a 
karzat közepe alatt valóban nyugo-
dott egy idősebb férfi, aki mellett 
semmilyen tárgyat nem találtunk. 
Mellette valószínűleg a feleségét 
temethették el, akinek sírjában a 
hajháló és a vállfűző textil részei 
maradtak meg. Az előkelő hölgy 
mindkét kezén egy-egy zománcdí-
szes aranygyűrűt viselt, amelyekbe 
zöld illetve vörös követ foglaltak.
A leggazdagabb tárgyi anyagot 
őrző sírokat a 16-17. században 
ásták. A templom területén a te-
metkezések a 13-14. században, 
a Szent Jakab-plébánia felépíté-
se előtt, a közeli Szent Katalin-
templom körül kialakult középkori 
belvárosi temetőben kezdődtek. 
Ezek a sírok szinte mind mellék-
let nélküliek, az egyetlen, ebből 
az időszakból származó lelet egy 
csontgyöngyökből álló, az egyik 
halott alkarja körül megtalált füzér. 
A gótikus időszak sírjait a későbbi 
temetkezések gödreivel sokszor át-
ástak, ezért csak néhány szórvány 
csat és veret került elő a 14-15. 
század hagyatékából.
A templom a 16. század közepétől 
az evangélikus gyülekezeté lett. 
Ebből az időszakból már egy bő 
szabású férfi viselet is ránk maradt. 
Az 1671-től ismét katolikussá vált 

templomba temetke-
ző városi elit sírjaiban 
bőr és textil viseleti 
elemek, felsőruha 
(dolmány vagy men-
te) őrződtek meg. A 
leggazdagabb három 
férfisírt a szentély 
előtt, a hajó keleti 
részén ásták. Közü-
lük is kiemelkedik 
az aranyból készült, 
gyöngyvirágot for-
mázó süvegdísszel, 
türkizköves arany-
gyűrűvel, kötött 
gombos felsőruhában, zsinórövvel 
és bőr cipővel eltemetett, Széchy 
Péterrel azonosítható (†1685) főúr, 
akinek jobb kezében a Széchy csa-
lád kétfejű sasos címerével díszített 
imakönyv volt. 
Az ásatás felszínre hozott olyan 
széles kőfalakat is, amelyekről 
joggal feltételezhető, hogy a 13. 
században épített és 1289-ben el-
pusztult minorita templomhoz tar-
tozhattak. Ilyeneket találtunk a déli 
mellékhajóban és a karzat alatt, 
valamint hasonló, bár kevésbé szé-
les falmaradványok voltak az észa-
ki hajóban is. A minorita templom 
szentélyének alapfalait a jezsuiták 
által a 17. század második felében 
a szentély és a sekrestye alá épített 
kripta munkálatai sajnos valószí-
nűleg teljesen elpusztították.
Látványosak a terrakotta- és kőfa-
ragványok, amelyeket a templom-
belső átalakításai (a karzat átépí-
tése és a mellékkápolnák emelése) 
során emeltek ki a falakból. Az 
általunk másodlagos helyzetben 
megtalált épületelemek legtöbbje 
boltozati borda, csigalépcső és nyí-
láskeret töredéke.
A szentély előtt felszínre került ki-
sebb faragványok talán a szentség-
házhoz tartozhattak. A templombel-
ső berendezésére következtethetünk 
egy olyan kör alakú téglafelület 
jelenlétéből, amely a főhajó kö-
zéptengelyében helyezkedik el, és 
egy alapozást fog körbe. Itt talán 
eredetileg a ma a Savaria Múzeum 
középkori kőtárában található góti-
kus keresztelőmedence állhatott. Az 
északi pillérsor alapja mellé falazott, 
meszelt felületű téglaalapok arra is 

utalnak, hogy az evangélikusok ide-
jében az északi mellékhajóban egy 
fakarzat állhatott. 
A templom járószintjei közül kettő 
a teljes belső térben megfigyelhető 
volt, de több szakaszon három pad-
lóréteget, illetve elsősorban a krip-
ták fölött padlójavítások nyomait is 
felfedeztük. Az írott források ada-
tain kívül a legfelső és a második 
téglapadló között egy 17. század 
elejére keltezhető érme is segít a 
megtalált járószintek korának pon-
tosításában.
A feltárt rétegekből számos apró 
lelet; érmék, gombok, ruha- és 
övveretek, rózsafüzérek gyöngyei, 

korpuszok, kerek ablakszemek, 
haj- és fátyoltűk, kulcs szárma-
zik, de a többszöri szinteme-
léshez a városból behordott 
földben kerámia- és üvegtöre-
dékek, kályhacsempék és jel-
legzetes, kék-fehér díszű habán 
kerámiatárgyak töredékei is 
előkerültek. A kályhacsempék 
közül egy Szent Györgyöt, egy 
Kőszeg város címerét ábrázoló 
darab emelkedik ki. 
A felszínre került falakat és a pil-
lérek alapjába beépített faragott 
köveket helyükön hagytuk, a 
földrétegekből származó lelete-
ket pedig a Kőszegi Városi Mú-
zeum gyűjteménye fogadja be. 
Bemutatásuk a tervek szerint 

Kőszegen, a beruházó Szombathelyi 
Egyházmegyével közösen kialakított 
koncepció alapján történik.

Újra nyitva a HIRLAPbolt

Kedves régi és új Vásárlóink!
A Városház utcában január 18-án megnyitottunk. 

Térjen be hozzánk! 
Hétfő - péntek 6.00-17.00; Szombat 6.00-13.00

Várunk mindenkit szeretettel!
Bea és Rita

Köszöntések
Básthy Béla polgármester ké-
peslappal köszöntötte a város 
szépkorú lakóit születésnapjuk 
alkalmából: Farkas Károlyné Né-
meth Klárát (90 éves), Gamauf 
Lajosné Farkas Terézt (92 éves), 
Imre Margit Laczkó-Győrffy Mar-
gitot (93 éves), Háni Ferencné 
Brückler Emíliát (93 éves), Szeitz 
Ernőné Vider Máriát (98 éves) és 
Kovács Ferencet (94 éves).
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Iparos bál
A Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestülete január 21-én tartotta 
az Iparos bált a Hotel Írottkő au-
lájában. A tombolatárgyak értéke 
meghaladta az egymillió Ft-ot. 
Fődíj volt az Autó Baumgartner Kft. 
ajándéka, egy Renault autó hétvé-
gi használata tele tankkal. Idén az 
energiaválság rombolta a kőszegi 
báli szezont, az iparosok bálja volt 
az egyetlen a két iskolain kívül. 
Básthy Béla polgármester a köszö-
net hangján szólt Kőszeg vállalko-
zóihoz. Kiemelte azt a gazdasági 
erőfeszítést, amit az iparosok kifej-
tettek a város érdekében. „Amikor 
új gondolatra, innovációra  van 
szükség, akkor a vállalkozókban 
bízhatunk”. Aznap az iparosok a 
Kócos Ördögök Zenekar két zené-
szére bízták az éjszakájukat, a bál 
hajnalig tartott.

Haiszán János, üveges
– Aki ott nem érezte jól magát, 
csak önmagát okolhatja. Az étel, 
a zene, a környezet is kiváló volt. 
A barátaimtól is csak pozitív vé-
leményeket hallottam. Köszönet 
Szárnyas János, Harsányi Zsolt, Kiss 
Péter szervezőknek, akik önzetlen 

munka és anyagi támogatással 
hozzák létre éveken át a fergeteges 
bált – mondta Haiszán János egy 
héttel a táncos éjszaka után.
Haiszán János idén 30 éve dolgozik 
vállalkozóként Kőszegen. Kitanulta 
az üveges szakmát. Akkor a rend-
szerváltás után kezdődött meg az 
infláció, és a cégek csődhulláma. 
Ezért kereste az újat, és a szakmai 
vizsgák után elindította a vállal-
kozását. „Azt láttam akkor, hogy 
hiány van az üveges szakmunka 
területén, ezért vágtam bele” – 
indokolta az akkori döntését.
– Hogyan értékeli a 30 évet?
– Érdemes volt elindulni ezen a 
területen. Örülök, hogy így dön-
töttem.  Hála Isten, a szerencse is 
mellém állt! Minden évben egyre 
több megbízást kaptunk. Egyre 
több cég, magánember bízott meg 
üvegezéssel. Nagy lett az ismeret-
ségi köröm, és sok emberrel baráti 
viszony alakult ki!
–  Ebből már vállalkozóként meg 
lehet élni?
– Igen, a működéshez a kapcso-
latok sokasága meghatározóan 
szükséges. Talán nem pontos a 
kifejezés, de minket szájról-szájra 
adtak tovább az emberek. A város 
szélén, a vasútvonal mellett 2004-
ben vásároltunk egy területet, ott 

2008-ban készült el a 850 m2–es 
üzemcsarnok. Önerőből fejlesztet-
tünk szinte minden évben. Ha nem 
így teszünk, még mindig egy garázs 
lenne a műhelyünk. A működési 
stabilitásunkat így tudtuk biztosíta-
ni. Jelenleg hárman dolgozunk, örö-
mömre Bálint fiam is a cég oszlopos 
tagja. Ezért is érzem, a cég jövője 
is biztosított. Bálint ambiciózus, 
nagyon jó a szakmai tudása, majd 
átadhatom neki a stafétabotot. Ő 
majd elmondhatja, hogy a családi 
hagyományt viszi tovább. Az elmúlt 
évi balesetem után is kiválóan el-
végzett minden munkát.
– Hőszigetelt ablakokot gyárta-
nak?

– Nagy volt a konkurencia, nem 
láttunk abban biztos üzletet. 
Teljes profilváltást végeztünk, 
elkezdtük az edzett üvegfal, 
üvegajtó, üvegtető, üvegkor-
látok gyártását, beépítését. Az 
üveg edzését egy másik vál-
lalkozás végzi, mert annak a 
beruházási igénye több száz 
millió Ft. 
– Mennyire nehéz jelenleg 
vállalkozónak lenni?
– Ha van megrendelés, ha-
lad a szekér, de ehhez nagyon 
sok energiát kell bele fektetni. 
Sokkal többet annál, mint ami 

kívülről látszik. Nagyon sok meg-
rendelést kapunk nemcsak közeli 
területekről, hanem Sopron, Sárvár 
Zalaegerszeg, és ennél távolabbi 
városokból is! Szerintem mun-
ka szempontjából nekünk azért 
is szerencsénk van, mert nagyon 
szerteágazó az ismeretségi körünk. 
Akinek ez nincs, annak lehet, hogy 
keserves az élete ebben a nehéz 
időszakban! Azért kellenek hozzá a 
jó döntések, és a szerencse is. De 
még ez sem segít, ha nincs az em-
berrel a Jóisten és az Ő segítő keze! 
Az én hozzáállásom: segíts maga-
don a Jóisten is megsegít! Remé-
lem, csökken a válság és véget ér 
a háború!

Váradi Szilárd ácsmester, ma-
gasépítő mérnök nem tagja a kő-
szegi ipartestületnek, de részt vett 
bálon. Az itthoni vállalkozását az 
elmúlt évben indította újra a ki-
sebb ácsmunkák elvégzésére. Előt-
te 2015-ig sok háztetőt építettek, 
vagy újítottak fel Kőszeg és kör-
nyékén. Ahogy mondta, férfirokon-
sága nagyrésze ács volt, „de hát 
Kőszegfalván a férfiak egy része 
ács a másik fele kőműves volt”. 
Az édesapja, Váradi János mérnök-
ként kiváló speciális szerszámokat 
készített Szilárd számára. Családi 
hagyományok alapján elkötelezték 
magukat a templomok, egyházi 
épületek állagmegóvására, az egy-
kori kiváló szakember, Grossmann 
József ácsmesterrel együtt. 
„Minden második hétvégén 
dolgoztunk a templomok kar-
bantartásán, mert magunknak, 
hozzánk tartozónak éreztük” 
– fogalmazta meg Szilárd a bál 

utáni estén. Ahogy elmondta: örül 
az egyházi ingatlanok mostani, 
nagymérvű felújításának, elké-
szülte után biztosan jó és szép lesz 
minden. Ácsmunkákat végeztek dr. 
Seregély István akkori plébános 
időszakában a 80-as évek köze-
pén a Jézus Szíve-templom épüle-

tén, és 1993-94-ben önkéntes 
munkával állványoztak a temp-
lombelső kifestésekor, amely dr. 
Horváth Lajos plébános idősza-
kában történt. (33. o.) Már vál-
lalkozóként újították fel a Szent 
Jakab-templom, a temetőká-
polna, és a zárdatemplom te-
tőzetét, és állványozták a Szent 
Imre-templomot a toronyóráig. 
Ahogy Szilárd elmondta, min-
den évben dolgoztak egy-egy 
falusi templomon. Egyik szép 
ingyenes-önkéntes munkájuk 
volt az Óház-kilátó tetőzetének 
a megépítése, amit a bátyjával, 
Jánossal vállaltak. Oda azóta is 

rendszerint kijár, és vannak aggo-
dalmai, mert sérült, és helyenként 
beázik a tető fahéjazata. „Ha egy-
szer már elkészült az évforduló-
ra, akkor az építményt később 
is meg kell védeni” – fogalmazta 
meg Váradi Szilárd. 
– Miért lettél 2015-től ausztriai 

munkavállaló? – tettük fel a kér-
dést. 
– Az ácsmunkákhoz 3 – 4 főre szük-
ség van, a templomok esetén még 
többre. 2008 – 2009-es években 
haldoklott az építőipar, ezután nem 
volt ács, akivel együtt tudtam volna 
dolgozni. A szakemberek nagyrészt 
szintén Ausztriába mentek munkát 
vállalni. Tudjuk, az osztrák bérekkel 
nem nagyon lehet versenyezni.
– Hol dolgozol jelenleg?
– Naponta kijárok Bécsbe téli vagy 
a nyári munkarend szerint. Napi 
250 km-t céges autóval lehaj-
tok, jönnek velem a kollégák is. 
Alkalmazottként dolgozok. Nagy-
méretű, 80%-ban új épületek te-
tőzetét építjük. Osztrák kevés van, 
többségében szerbek, lengyelek, 
magyarok, és sokan a közel-kele-
ti régióból. Érdekes: cseh, szlovén 
munkavállalót ritkán lehet látni 
építkezéseken.

KZ  
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Kettőzött kötődés
A népi tájalkotó kultúra és a kor-
társ képzőművészet szerencsés 
találkozásának jó példájával talál-
kozhatunk, ha ellátogatunk Szántó 
István kiállítására a lovagterem-
be. (Rendező a Kőszegi Művészeti 
Egyesület.) 
Amikor a miértekről kérdeztük a 
művészt, az elmúlt időszak negatív 
hatásaira is utalt: „A paraszti kul-
túra tud olyan minőséget mutatni, 
ami az embert kicsit megnyugtatja” 
– mondta. Szántó István az elmúlt 
két évben, talán a pandémia kire-
kesztő hatására kezde tt hangsúlyo-
sabban közösségben gondolkodni. 
A folyamatra, amiben alkot, az 
ornamentális terülőminta (a kötö-
zött zsupp) készítését és az együtt 
dolgozás példáját említette.
A kiállításhoz nyomtatott kalauz 
készült, ami segít az eligazodásban, 
a mélyebb megismerésben. A mű-
vekről készített fényképek, mintha 
a mulandósággal való szembeszál-
lást is mutatnák. Az alkotásokon 
egyre jobban meglátszik majd az 

erózió, de ez nem negatívum. „Hi-
szen a kompozíciót újra lehet épí-
teni.” 
A megnyitón az érdeklődőket 
Kmellár Viktória etnográfus-mu-
zeológus avatta be részletesen a 
Szántó István által feltett kérdé-
sekbe és válaszokba: Használha-
tó-e, kaphat-e új értelmet a népi 
kultúrából merített motívumkincs? 
A válasz természetesen: igen! A 
sokszínűséget mutatja a felhasznált 
anyagok és technikák palettája is.  
Cserép, méhviasz, rozs, fa, mézes-
kalácspapír… Mindezeket láthat-
juk, ha ellátogatunk a lovagterem-
be, és megtekintjük a különféle 
technikákkal készített összeállítást, 
illetve azok fotódokumentációit. A 
kiállítás címe: Kétszeres kötődés, 
ami két bemutatott alkotásra is 
utal, de utalhat arra a vonzalomra 
is, ami a népi és a magas művészet 
felé való elköteleződésre mutat. 
A kiállítás április 2-ig megtekint-
hető. 

TáF.

Táncház 
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
február 4-én a KÖSZHÁZ-ban tar-
totta a farsangi táncházat. A kicsik, 
az ovisok és a kisiskolások 17.00 
órától örvendeztették meg a na-
gyokat, a szüleiket tánctudásukkal. 
Közel harminc gyermek táncolt azon 
a délutánon. A két csoport szak-
mai vezetője Fekete-Pataki Edit és 
Zsigmond Barbara. Több gyermek 
olyan jól érezte magát, hogy még 
az esti, felnőtt táncházban is jóideig 
ott maradt. Kalász Máté és bandája 

zenéjére 19.00 órakor kezdődött és 
hajnalig tartott a táncház, amely a 
batyus bál minden elemét viselte. 
A szülők otthonról hozták az ételt 
és italt, ajánlották a Stefanich Pin-
ce borait, de leginkább a víz és az 
üdítő fogyott. Baráti, vagy sokkal 
inkább családi találkozó volt azon az 
estén, teszik ezt farsang időszaká-
ban több éve. Sok-sok fotó készült 
a néptáncokról, táncospárok egyedi 
bemutatóiról. Nem másoknak, ha-
nem önmaguknak mutatták be a 
néptáncokat. A seniorok a táncházi 
estnek is biztos részvevői voltak, 
ahogy egész évben több eseményen.
A kőszegiek mégis azért ismerik jól 

a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
táncosait, mert ők rendszerint szín-
padra lépnek a város programjain. 
Február 9-én tartották a télbúcsúz-
tató farsang főpróbáját. Az erdélyi 
néphagyomány alapján készült je-
lenetsort Farsangfarka délutánján, 
február 21-én, húshagyó kedden 
mutatják be a Fő téren. Dvorák 
László beszélt a táncegyüttes jelen-
legi gondjairól. Akkor már várandós 
volt Tengelicsné Horváth Helga, aki 
a középiskolás, egyetemista csoport 
szakmai munkáját vezette, de ezt 
a feladatot egy kisgyermek mellett 
átmenetileg biztosan nem tudja el-

látni. Sokfelé keresnek táncoktatót, 
aki nemcsak jól táncol, hanem kép-
zett oktató is. Februárban még nem 
találtak olyan személyt, aki tudná 
vállalni a feladatot. Addig a táncok 
betanítását megoldják – az együt-
tesen belüli – lehetőségeik szerint.

KZ

Lopnak
Egy Kedves Olvasó nagyon szo-
morúan mondta el, hogy a teme-
tőben lévő síremlékekről időnként 
eltűnnek kaspók, mécsesek, és 
egyebek. Azt követően telefonált, 
amikor észlelte, hogy az édes-
anyja sírjáról ismeretlen vitt el 
temetői díszt, kelléket. Két nap-
pal korábban helyezte el azokat. 
Azért is vágott súlyosan szívébe 
az embertelen tett, mert az édes-
anyja elleni támadásnak minő-
sítette. Azért is súlyos tett, mert 

nem egyedi eset volt ez, korábban 
is érintette őt ilyen lopás. Amint 
elmondta: nemcsak ő tapasztalt 
ilyet, hanem mások is. Kérdésként 
merült fel: mit lehet tenni. A pol-
gárőrök adták meg erre a választ, 
január végétől többször és vélet-
lenszerűen kijárnak a temetőbe 
ellenőrzésre. Kaptak információ-
kat: milyen jellegű személyt érde-
mes jobban megfigyelni, de ezt itt 
nem írjuk le. 
Ha valaki nagyon olcsón vásárol-
na valahol temetői használt díszt, 
gondolkodjon el ezen nagyon ala-
posan. Tegye azt, amit jónak lát! 

                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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Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: Ribul Alfier Ráhel 
Katinka – Kármán Tivadar.
HALÁLOZÁS: Láng Ferenc-
né sz. Balazatics Mária, Palkó 
László, Machinek András.
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Lukácsháza
A Közösségi Házban szerdánként 
5 asztalon 17.00-20.00 óráig van 
lehetőség pingpongozni, versenyre 
készülni.  
Január 14-én megrendezték a 
Lukácsházi Sportközösségek Te-
keversenyét a bucsui tekepályán. 
Eredmények: 1. Önkormányzat /
Virág János, Csejtei Péter, Albert 
Mónika, Pungor László/ 2. Sakko-
zók /Kunovits József, Kunovits Gyu-
la, Bálint Szabolcs, Németh Zoltán/ 
3. Szurkolók /Szalay Miklós, Tóth 
Miklós, Mihácsi Milán, Tar Csaba/ 
Sprintverseny: 1. Kunovits József 
2. Balikó Tibor 3. Mélykuti Eszter. 
Egyéni: 1. Balikó Tibor 2. és 3. he-
lyen azonos eredménnyel Csejtei 

Péter és Virág János végzett. 
Január 27-én Bencsik Zoltán, a 
sakkszakosztály vezetője, farsangi 
sakk kupát szervezett a Dr. Tolnay 
Sándor Általános Iskolában mű-
ködő sakk szakköröseinek, ahol 
oklevél, kupa, emléklap volt a díj. 
Helyezettek: 1. Hódosi Noel 2. Tar 
Botond 3. Németh Milán.
Január 28 – 29-én Lukácsháza 
Egyéni Sakkbajnoksága zajlott a 
Közösségi Házban.  A kétnapos ver-
seny eredménye: 1. Vincze Tamás 2. 
Kunovits Gyula 3. Bencsik Zoltán. 
Az egyetlen női induló Bodorkós 
Józsefné és az először induló Kendik 
Péter különdíjat kapott. 
Február 3-án a Déryné program 
támogatásával, Herczeg Ferenc: A 
kék róka című egyfelvonásos víg-
játékát tekintette meg 100 néző. 

A további Déryné program által 
támogatott előadások szervezés 
alatt vannak, érdemes a Közösségi 
Ház közösségi oldalát figyelemmel 
kísérni, ahol folyamatosan és nap-
rakészen tájékozódhatnak az aktu-
ális programokról, lehetőségekről a 
településen és a környéken élők. 
2023. február 4-én a SCHOTT 
Lukácsháza SE éves közgyűlést 
tartott a Közösségi Házban.
Lukácsháza böllércsapata febru-
ár 4-én kolbásztöltéssel megkezdte 
a készülődést a március 4-én meg-
rendezésre kerülő Pincés-kemen-
cés Böllérversenyre. 
A Közösségi Ház és Könyvtár 
január 1-től új, hosszabb nyitva 
tartási idővel várja a látogatókat.
Január 30-án a Közösségi Ház-

ban a térséghez tartozó 8 település 
képviselő-testülete együttes ülésen 
elfogadta a Közös Önkormányzati 
Hivatal 2023. évi költségvetését és 
véleményezte a Gyöngyház Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha 2023. évi költ-
ségvetését. Az intézmény nyári leál-
lásának időpontja és a beiratkozási 
időpont az Óvodába és a Bölcsődé-
be is meghatározásra került.
Az Óvodafenntartó Társulást 
alkotó 7 önkormányzat elfogadta 
a képviselő-testületek által véle-
ményezett 2023. évi intézményi és 
társulási költségvetést és a beirat-
kozás és nyári leállás időpontját.
Február 14-én tárgyalja Lukács-
háza Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete a település 
2023. évi költségvetését.

A koncert
Kőszegpaty: Két év kényszerű 
kihagyást követően ismét vonós 
zenét hallhatott a falu lakossága. 
A Kőszegi Vonósok 2023. január 
14-én 18.00 órakor a Szent Mik-
lós-templomban koncerteztek, 
ahol klasszikusan szép darabokat 
adtak elő. 
A 17.00 órakor kezdődött mise után 
a hívek többsége tovább maradt, 
és érkeztek még többen a koncert-
re.  A hagyománnyá vált esemé-
nyen Májerhoffer Attila polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket és 
azt kívánta, hogy a következő 25 
évben is folytatódjon a faluban a 
zenészek nyújtotta élmény. Scheer 
Bernadett az 1996-ban alakult ze-
nekar céljairól beszélt, arról, hogy 
a komolyzenét közelebb hozzák a 
lakossághoz. Ezen felül: a kőszegi 
kötődésű zeneszerzők munkás-
ságainak felkutatása, műveinek 
megismertetése, népszerűsítése. 

Azon az estén klasszikus és köny-
nyűzenei darabokat egyaránt nagy 
igényességgel adták elő a közön-
ség örömére. A műsorban halható 
volt Johann Stamitz, Arcangelo 
Corelli, Kárpáti Sándor, Dohnál Pál 
művei mellett Scheer Uwe, a Kő-
szegi Vonósok művészeti vezetője 
által írt Kávéházi Itallap, ennek 
tételeit klasszikus művek dallamai 
fűszerezték. 
A koncert záródarabja Leroy 
Anderson-Plink, plank, Plunk egy 
igazi vidám könnyűzene, a tel-
jes darab pengetve játszódik, a 
mű poénját pedig egy érdekes, 
a hangszerek hátoldalán keltett 
hang adta.
A gyönyörű hangzású koncert nagy 
sikert aratott, vastaps után Vas 
Csaba plébános úr megköszön-
te a zenészeknek a fantasztikus 
előadást. A közös fotózás után, a 
faluházban megterített szeretet-
vendégségre, baráti beszélgetésre 
hívták a zenészeket.

Györe Eszter

Cáki programok február 25-én
Cáki Pincesor: 15.00 – 17.30 óra bemutató íjászkodás 
Közösségi Ház: 18.00 óra Hegyközségi hagyományok Illés Péter 
előadása;  Keretbe zárt világ – Kardos Tamás fotóművész kiállítása
15.00 – 16.00 óra Kalandagarak, kutyás bemutató

Forralt bor és fánk kóstolás!
Bővebb információ: +3620/246-0180

VID
ÉK
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Költségvetés
Gyöngyösfalu: A január legfonto-
sabb feladata az egész éves műkö-
dés megtervezése. Az idei év költ-
ségvetése visszafogott, a testület a 
tornacsarnok energetikai felújítását 
helyezte előtérbe, emiatt nagyobb 
fejlesztést nem tervezünk, csak a 
karbantartások és kisebb felújí-
tások elvégzésére lesz lehetőség. 
A munkálatok várható kezdete, a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után május 20. körül várható. 
Az iskola udvarán munkagépek je-
lentek meg, elkezdődött a bővítés 
előkészülete. Jó lenne, ha szep-
temberben már az új osztálytermet 
használhatnák a gyerekek.
A tavalyi évben megrendelt közvi-
lágítás korszerűsítése február első 

hetében megtörtént, az év végén, 
ha lesz pénzmaradvány, folytatjuk a 
korszerűsítést.
Az önkormányzat meghívta a falu 
boros gazdáit a Vince-napi borkós-
tolóra, amelyet először idén rendez-
tünk meg. Tizenöt borász mutatta 
be borát, a jó zamatú helyi italok 
dicsérik a gazdát, és a munkáját. 
Lakossági bejelentést megvizsgálva  
a Kőszegi utcában két nyírfát ki kell 
vágni, sajnos az idős fák megbete-
gedtek, veszélyeztetik a közlekedést 
és az elektromos hálózatot is.
Február első hétvégéjén Gerőly Jó-
zsef szervezésében Kőszegdoroszló, 
Pogányok szőlősgazdái látogatták 
meg a Pösei-hegyet. A rendezvény-
re 25 vendég érkezett, megtisztel-
tetés volt, hogy a régmúlttal ren-
delkező bortermelők is részt vettek.

Tóth Árpád

Cák-Kőszegdoroszló-Kőszegszerdahely-Velem-Bozsok. 
Falvak, amelyeket több évszázados természeti-történelmi-kulturális sors-
közösség köt össze. Ennek jegyében fogtunk össze, hogy közösen emlé-
kezzünk meg Petőfi Sándor születésének bicentenáriumáról.
2022. március 15-én, Nemzeti ünnepünk alkalmából a fiatal költő ván-
dorszínész éveire emlékezve lovasszekéren vittük a falvainkból verbuvált 
szereplőket, hogy zenés-táncos ünnepi műsorukkal emlékezzünk meg az 
1848-49-es eseményekről. A közösségi élményen felbuzdulva 2022-ben 
a Nemzeti Kulturális Alap által az emlékévre meghirdetett programsoro-
zatra pályáztunk: „Petőfi ekhós szekerén Kőszeghegyalján” címmel vers-és 
prózamondó versenyre, amelynek megvalósítására egymillió Ft-ot nyer-
tünk. 2023-ban, a Költészet napjával egybekötve zajlanak majd a helyi 
selejtezők, és május 20-án rendezzük meg az ünnepi műsorral egybekö-
tött döntőt Velemben, a Stirling-villában. A verseny résztvevői az értékes 
díjak mellett tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. 
A közművelődésben tevékenykedő kollégák nevében is annyit mondhatok, 
hogy folytatjuk a közös építkezést, együtt Kőszeghegyaljáért. 

Fehér Csabáné 

Kőszeghegyaljáért

Farsang 
A Bozsoki Kökörcsin Egyesület 
január 28-ára batyus jelmezes 
bált hirdetett a kultúrházba, 17.00 
órára várták a falu apraját-nagyját. 
A kicsik játszottak, a „kicsit” na-
gyobbak táncoltak. A jó hangulatú 
esten néhány vállalkozó szellemű 
résztvevő elhatározta, hogy más-
nap jelmezben „megrohamozza” a 

Kalaposkövet. Az elhatározást tett 
követte és vasárnap 14.00 órakor 
a Borháztól indultak el. A résztve-
vők között volt varázsló, skót, kalóz, 
napraforgó, madár, kerékpáros, sőt 
még egy mentős is. A csúcson mor-
zsaparti tartottak az estről maradt 
sütikből. A túra sikerén felbuzdulva 
elhatározták, hogy hagyománnyá 
formálják, a következő években 
is megmásszák a Kalaposkövet jó 
hangulatban.

93 éves
Nemescsó: Az újév sok kihívást 
tartogat, de bizakodva állunk a 
2023-as évhez. A tavalyi évben 
a kötelező feladatellátás mellett 
sikerült fejlesztenünk, közösséget 
építenünk. Januárban elindult a 
csuhé szakkör, ahol elkészültek az 
első alkotások. Horváth Ágota népi 
iparművész segít nekünk az alapok 
elsajátításában.
Február 11-én farsangi mulatságot 
szerveztünk a gyerekeknek, február 
18-án pedig batyus jelmezes bálra 
várjuk a falu lakóit.
Nagy öröm számomra, hogy Schrott 
Pálnét 93. születésnapja alkalmából 

köszönthettem otthonában. Lina 
néni nagyon aktív, szeret a kert-
ben tevékenykedni, és a piacon is 
gyakran találkozhatunk vele. Isten 
éltesse sokáig erőben, egészségben!

Szerdahelyi-Bánó Irén
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Hannáért több, mint
1,5 millió Ft
Peresznye: Február 11-én Farsan-
gi jótékonysági gasztrovásárt 
tartottak a faluban élő négyéves 
Hanna gyógykezelésének támo-
gatásáért. A maskarás felvonulás 
mellett tíz csapat főzött, és bőséges 
ételkínálat mellett a becsületkasz-
szába helyezett adományok Hannát 
szolgálták, akinek a gyógykezelése 
óriási összegeket követel. „Köszön-
jük, hogy segítettél” családi fotóval 
ellátott befőttes üvegek fogadták a 
forintokat. Azokba a késő esti zárá-
sig több, mint másfél millió Ft-ot 
helyeztek el a jószándékú emberek. 
A szülők, Antalovics Ádám és Lajer 
Evelin ezúton fejezik ki hálájukat a 
jószándékért, támogatásért. Látták 
azt a közösségi összefogást, amely 
önmagában is lenyűgöző volt. A 

Közösségi ház környéke tele volt 
a közeli falvakból érkezett embe-
rekkel is, Horvátzsidány és Kiszsi-
dány csapata főzött, és a helyiekből 
nyolc közösség. Mindannyian ma-
guk vitték az ételek alapanyagait 
és a felszerelést. Óriási mennyiségű 
süteményt készítettek a falubeliek. 
Azon a napon is a falu közössége 
kitett magáért! Ezt is megköszönte 
Orbán Gyula polgármester, külön is 
Koószné Eszter ötletadó munkáját, 
aki az egyik szervező volt. Ő is vé-
giggyalogolta a falut a maskarás 
felvonulókkal, tűzoltóautókkal és 
traktorokkal együtt. Az idősek, akik 
nem tudtak ott lenni a késő estig 
tartott rendezvényen, a házuk előtt 
állva köszöntötték a jelmezeseket. 
Nem csak nézőként látva mindezt, 
lehet mondani: Szép volt! 

Kámán Z   



 

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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Mesopusni običaji okolo Kisega
Termin mesopusta se od ljeta na ljeto minja, čvr-
sto je vezan za vazmene svetke. Ljetos od Bogo-
javljenja /od Tri kraljev, ( 6. januar ) do Pepelni-
ce/Čiste srijede (22. februar) imaju mogućnost 
ljudi na glasno mulatovanje, na zafrkavanje, za 
norije i holije, za veselje, i u hrvatski seli okolo 
Kisega. Židanci će ljetos po 33. put skupa dati, 
„visoku zaručnju i niskoga zaručnjaka” a po pri-
segi poljubac mladohižnikov čeka i gleda veli-
ko mnoštvo mjesni i maskirani gostov po ulica. 
U Plajgoru Dede i Babe s gosti skupa idu po 
ulica,pak na ritam ponavljaju pjesmicu: ÷Dede, 
Babe! Guska nese jaje,  mesopust prohaje, 
korizma dohaje, ki će s nami pirovati ni ga 

triba milovati! Huj! Huj!“. Nekada su si 
žene od deda i od babe prosili slame, 
da im doma kokoše na njoj bolje nesu,- 
no u današnjici malo kade si već držu 
kokoše. Na Prisiki ima već od dvadeset 
ljet da su se ljudi i dica ponovič oblikli 
u zanimljive maškare, pak na traktori 
i piše se poka žu domaćinom i gostom. 
Uživaju ovo ludovanje, a ljudi je s vese-
ljem i s dobrom voljom čekaju po ulica s fanjki 
i pilom. U svi tri hrvatski seli ponovno upeljanje 
staroga običaja bila je želja svih selskih društav 
i organizacijov pomoću stanovnikov. Kisečki Hr-

vati pred Čistom srijedom navečer skupa dojdu 
u Hrvatskom klubu, kade u veselom društvu uz 
glazbu jidu i piju, da se od drugoga jutra već 
postom pripravljaju na vazmene svetke. Običa-
ji se minjajuali ali sadržaj im ostane, - veselje, 
posmih, šala, norija je dio života, a u društvu je 
sve lipše.

Közel harminc éves múltra tekint Horvátzsi-
dányban, Peresznyén és Ólmodon is a far-
sangi felvonulások felelevenítése, amelyeket 
a települések önkormányzatai, intézményei, 
szervezetei a helyi lakossággal karöltve kö-
zösen szerveznek és bonyolítanak le. Közben 
valamennyien élvezik ezt a bolondos, felsza-
badult találkozást.

Marija Fülöp HuljevHrvatski Židan / foto: Peter Schaffer Plajgor / arhiv foto: Vince Hergovich

Prisika / foto: Eszter Koószné Kirizs

Der Alpensängerchor
Rendkívül tevékeny évet zárt 2022-ben a 14 fős 
Alpensänger Német Nemzetiségi Kórus. Próbá-
inkat kora tavasztól heti egy alkalommal a Béri 
Balog Ádám Általános Iskolában tartjuk – ez-
úton is köszönjük ezt a lehetőséget.
Több meghívásnak eleget téve vállaltuk mások 
szórakoztatását német nemzetiségi dalokon ke-
resztül. A tavasz folyamán felléptünk a Concordia-
Barátság Énekegyesület által szervezett Kórus-
fesztiválon, a kőszegi vasútállomáson a kitelepítési 
emléktábla avatáson, a német zarándokok foga-
dásán a Jurisics téren, Rönökön a hagyományos 

Heimattreffenen illetve a Kőszegfalvi Nemzetiségi 
Kórus 50. évfordulója alkalmából rendezett jubi-
leumi ünnepségen. Összefogásunk jeléül, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhetően egy 
havasi gyopárkával díszített egyen pólót készíttet-
tünk magunknak, amit különféle rendezvényeken, 
kényelmes viseletként hordunk.
Ősszel új lendülettel kezdtük a felkészülést az 
adventi időszakra. Részt vettünk a Homokkomá-
romban rendezett Adventskranzon, Kőszegfalván 
az első adventi gyertyagyújtáson.
A kőszegi Evangélikus Idősek Otthonában lakók 

adventi időszakát igyekeztünk meghitté tenni,  
illetve a körmendi MJUS wellness központban a 
vendégeknek örömet szerezni.
Időközben kórusunk civil egyesületté alakult, ami 
lehetővé teszi különféle pályázatok benyújtását 
és egyéb támogatási lehetőségek igénybevéte-
lét. Az elnök és egyben a kórusvezető Pochánné 
Polesznyák Ágota, lelkesen válogatja a dalokat és 
készíti fel a kórust a különféle rendezvényekre.
Hamarosan újra kezdjük a próbákat, hogy ma-
gunk és mások örömére daloljunk 2023-ban is. 

Klobetzné Fehér Ildikó
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200 éves a Himnusz
„A szocializmus időszakában az erős nemze-
ti, vallási tartalma miatt nem felelt meg a kor 
ideológusainak.”
A Magyar Kultúra Napját tartot-
ták január 23-án a Jurisich Miklós 
Gimnázium dísztermében. A ma-
gyar nemzet imája, a Himnusz 200 
éves. Kétszáz éve született Petőfi 
Sándornak január 1-én, Madách 
Imrének január 23-án ünnepeltük 
születésének 200. évfordulóját.
„A kultúra napján, a bölcsőtől 
a szemfödélig otthonunkat, ha-
zánkat ünnepeljük” – fogalmazta 
meg Básthy Béla polgármester, kö-
szönetet mondott minden kőszegi-
nek, aki ezért dolgozik. „Amikor a 
kultúráról beszélünk Kőszegen, 
akkor nincs okunk szűkösségről 
gondolkodnunk”.
Majthényi László, a Vas Vármegyei 
Közgyűlés elnöke beszélt a Himnusz 
történelmi vonalairól. Így fogalma-
zott: „Szatmárcsekén, 1823. január 
havának 22. napján Kölcsey Fe-
renc 222 szót vetett papírra, versé-
nek a ’Hymnus’ szót adva” – fogal-

mazta meg a közgyűlés elnöke. Majd 
arról beszélt, hogy „a vers meg-
születésétől még 80 évnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy Erkel Ferenc 
által megzenésített költemény 
1903-ban hazánk törvényileg is 
elfogadott Himnusza legyen”.
A 16 századtól Európában néphim-
nuszok keletkeztek. Magyarorszá-
gon a „Boldog asszony anyánk” 
és a „Hol vagy magyarok tündöklő 
csillaga” katolikus ének adta meg a 
néphimnusz jellegzetességét, amíg 
a református magyarok között a 90. 
zsoltárt a „Tebenned bíztunk elejé-
től fogva” éneket szólaltatták meg. 
Magyar földön a 19. században a 
hivatalos ünnepeken az osztrák 
császári himnuszt énekelték. Akkor 
még az állam hatóságai tiltották a 
nemzeti jelképek használatát. Tilos 
volt Kölcsey Himnuszát énekelni.
1823-ban a 33 éves költő, Kölcsey 
Ferenc Szatmárcsekén papírra ve-

tette a nemzet „Hymnus”-át. 48 
évesen 1838-ban augusztus 4-én 
úgy távozott az élők sorából mintha 
megfáradt aggastyán lenne.
1844. február 29-én a Nemzeti 
Színház igazgatója pályázatot hir-
detett a Himnusz megzenésítésére. 
Erkel Ferenc a dallam formálására 
később első tanítómestere motiváló 
szavai szerint emlékezett: „Fiam, ha 
valami szent zenét komponálsz, 
akkor mindig a harangok szava 
jusson eszedbe”. Felidézte a po-
zsonyi harangokat, egy óra sem telt 
el, és megszületett a Himnusz dal-
lama. A bizottság 1844 júniusában 
bírálta el a beérkezett 13 db pálya-
művet. A zsűritagok egyhangúlag 
hozták meg a döntést, indoklásként 
írták le: magyar jellemű, a költe-
mény szellemét leginkább megkö-
zelíti, dalban az egyszerűséget és 
a himnuszi emelkedettséget. Erkel 
Ferenc által megzenésített Him-
nuszt 1844. július 2-án mutatták 
be először a Nemzeti Színházban. 
Akkor bontották fel először a jeligés 
pályázatot, akkor ismerte meg a kö-
zönség a szerző, Erkel Ferenc nevét. 
1844. augusztus 10-én szólalt meg 
először a Himnusz nyilvános ünnep-

ségen, Széchenyiről elnevezett gőz-
hajó vízre bocsátásakor, majd 1848. 
augusztus 20-án a Mátyás-temp-
lomban. IV. Károly, az utolsó magyar 
király nem az osztrák, hanem a ma-
gyar Himnusz hangjaira vonult be a 
Mátyás-templomba.
Himnuszunk elhangzása 1903-ban 
történt hivatalos elfogadása után 
sem volt mindig problémamentes. 
A szocializmus időszakában az erős 
nemzeti, vallási tartalma miatt nem 
felelt meg a kor ideológusainak. 
Rákosi Mátyás Illés Gyulát akarta 
megbízni egy másik Himnusz meg-
írására, amelyre Kodály csak annyit 
mondott „minek az új, jó nekünk 
a régi Himnusz”.
Majd Majthényi László arról beszélt, 
hogy többféle tanulmány készült a 
Himnuszról, és ezekhez csatlakozva 
tette fel a kérdést: „Lehet-e Him-
nusz nélkül élni?” A kérdésre kér-
déssel válaszolt: „Lehet-e áldás és 
hit nélkül élni? Mert himnuszunk 
a fohászunk, és nemzeti imádság 
is egyben. Bebizonyosodott az el-
múlt évtizedekben, ahogy a múl-
tat sem lehet végképp eltörölni, 
úgy a fohászunk sem változhat”.

KZ
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40 éve színre viszik a nyarat
2022-ben ünnepelte alapításának 
40. évét a Kőszegi Várszínház. Az 
évfordulóhoz kapcsolódva jelent 
meg Tóthárpád Ferenc: Színre visz-
szük a nyarat! A Kőszegi Várszínház 
négy évtizede 1982 – 2022 című 
könyv. A Jurisich Miklós Gimnázium 
dísztermében 2023. január 23-án 
mutatták be, a Magyar Kultúra 
Napja program részeként.
Mindez egy ’kerekasztal’ beszél-
getés keretében történt, amelynek 
részese volt a szerző, Tóthárpád 
Ferenc, a várszínház igazgatója, 
Pócza Zoltán, a művészeti vezető 
Gelencsér Ildikó, és Epres Attila 
színművész, akit évtizedeken át 
láthattak a színpadon a nézők. Ott 
volt Trifusz Péter, a könyv grafikai 
megalkotója, aki a könyvben rög-
zített beszélgetésben így fogalma-
zott: „az alkalmazott művészet 
velejárója az is, hogy hamar és 
pontosan kell lépni, a megadott 
keretek között mozogni. Ezért kü-
lönösen jó, amikor olyan munkát 
csinálhatok, amelybe nem szól 
bele senki, vagy ha beleszólna, 
akkor sem hallgatnám meg. Nem 
azért, mert mondjuk, dölyfös va-
gyok, hanem mert az végre csak-
is az én világom, és kész”. 
A beszélgetést Karácsony Ágnes ve-
zette, aki kiemelte, hogy a könyvben 
„a rögzített tények fajsúlyosak”. 
Visszaidézte: „volt színház Kősze-
gen 200 évvel ezelőtt, 1823-ban”. 
Déryné Széppataky Róza fellépett 
többször a Bálházban 1817-1825 
között, „mindez komoly előzmé-
nye volt a kőszegi színjátszásnak”.
– Hogyan segítette Kőszeg kul-
turális fejlődését a várszínház? – 
kérdés hangzott el a könyv szerzője 
felé, aki végig követte nézőként is a 
negyven év előadásait. 
– Kőszeg lakosságának mindig 
megvolt az a vágya, hogy önálló 
színháza legyen, és ez 1982-ben 
sikerült. Akkor még senki nem 
gondolhatta, hogy ennek az ideálja 
ilyen értékes testet ölthet. A kultúra 
és a várszínház, mint fogalom egy-
beforr, a Kőszegi Várszínház ismert 
és elismert országszerte. Arra biz-
tatom a közönséget, olvassák el a 
könyvet, minden évadban benne 
van annak sajátossága, hordozza a 
rendezők, a színészek, a szervezők 

által létrehozott művészi értéke-
ket. A nézőtéren ülve ezt látjuk, de 
a mögötte lévő hatalmas munka  
nem vehető észre, ebből is bemu-
tattunk valamennyit a könyvben.   
– A Kőszegi Várszínház saját 
produkciókat hozott létre, voltak 
rendezői korszakok.
– Való igaz. A könyv kronologikus 
sorrendben tartalmazza az ada-
tokat, a rendezőket számba veszi, 
és a törekvések mentén követhető 
a tematika. 2016-ig négy megha-
tározó – Romhányi László, Merő 
Béla, Jordán Tamás és Znamenák 
István – rendező munkássága 
jellemzi a várszínházat. Majd rö-
videbb korszakot ívelt át Kelemen 
József, Göttinger Pál, Mészáros 
Tibor, Horváth Illés, és Hegedüs D. 
Géza rendezők tevékenysége.  
Karácsony Ágnes elmondta, hogy 
rövid ideje ismeri a szerzőt, értékeli 
a költői, írói tevékenységét is. „Írtál 
verset a várszínházról?” – hang-
zott el a kérdés. A válasz: „A szín-
házról a versírás olyan mélységű 
gondolkodást igényel, hogy az 
fel sem merült bennem”. Verset 
nem írt, de a Kőszegi Várszínház 
szervezői, Pócza Zoltán igazgató 
támogatásával érdemesnek látták, 
hogy bemutassák 2017-ben felol-
vasó színház keretében Tóthárpád 
Ferenc: Vadalma című művét. A 
darab párkapcsolati problémákkal 
foglalkozik, emlékeztet arra, ami-
kor a januári fagyban Kőszegen a 
Szülőotthon ablaka alá tettek egy 
újszülöttet, aki a halála után kapta 
a Kőszegi Virág nevet.
A kultúra ünnepén is színre lépett 
Epres Attila színész, aki bejelentet-
te: fáj neki, de az idei évadban nem 
tud itt lenni. Majd arról beszélt: „a 
színház fennmaradását bizto-
sítja, hogy mert változtatni, egy 
jól bevált stábot, egy jó rendezői 
koncepciót is merni kell fordítani, 
akkor is, ha ez valakinek fáj. Ez a 
fajta frissítés szakmailag nagyon 
fontos volt”.
A szerző beszélt a színházat mű-
ködtető háttérmunkáról. Évtizede-
ken át a művészeti vezető feladat-
kört látta el Gelencsér Ildikó, aki a 
könyvben így fogalmazott: „Szak-
mai együttműködés nélkül a 
színházcsinálás nem igazán foly-

tatható a jövőben, főként ebben 
a krízisben. Összekapaszkodva 
talán többre juthatunk, és nem 
kell egymást konkurenciának 
tekinteni”. Ildikó háttérmunkás-
nak tekinti önmagát, szavai szerint: 
„Nem tolongok, nem tolom előre 
magam, azt szoktam mondani, 
tökéletes háttérmunkás vagyok. 
És ez nekem jó. Engem minden 
feladatban a kreativitás érdekel 
legjobban”. 
Bakos Zoltán, aki jelenleg műszaki 
vezető, belecsöppent a színházi vi-
lágba. A világítás, a hangtechnikai 
tudása révén a város legtöbb prog-
ramjának részese éjjel és nappal. 
Zoltán édesapja, Bakos György a 
Kőszegi Várszínház alapítója és első 
igazgatója. A könyvben közreadott 
interjúban Zoltán így fogalmazott: 
„Bánffy György színművész kez-
detektől fellépett itt, a szüleimmel 
baráti volt a viszonyuk, kutyájára 
sokat vigyáztam kölyökként. Sok 
színész megfordult nálunk, han-

gos művészélet zajlott apuéknál”.
Bánffy György az 1982-es „Az 
ígéret ostroma” nyitóelőadáson 
Jurisich Miklós várkapitányt vitte a 
színre. Ahogy a beszélgetésen Póc-
za Zoltán igazgató megfogalmazta: 
„A Kőszegi Várszínház működé-
sét befolyásolja: mennyi pénzünk 
van. Azt lehet tudni, a város ön-
kormányzata nem gazdag”. Azt is 
elmondta, több verzióval készülnek 
az idei évadra, de még erről bármit 
is mondani nagyon korai lenne.
Pócza Zoltán – 1996 februárjától, 
mint a művelődési központ meg-
bízott, majd 1997 júniusától, mint 
kinevezett igazgató – folytatta, fej-
lesztette a színházcsinálást. A Sza-
badtéri Színházak Szövetségének 
elnöki feladatait is ellátja.

Kámán Z  
A könyv megvásárolható a Juri-
sics-vár Művelődési Központ  és 
Várszínház irodájában, Kőszeg, 
Rajnis utca 9. 
Tel: 06 94/563-244.
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Kiss János: Kávészünet 
Vendégeim voltak 

című könyv bemutatója

2023. március 2-án 17.00 órakor
a Jurisich Gimnázium dísztermében

A húszéves Kávészünet rovat írásai egy könyvben.

177 kőszegivel készített interjú idéz fel egy-egy korszakot.
A könyv a helyszínen megvásárolható!
További információk: +3670/902-6395 vagy +3630/939-2323

FARSANGFARKA 
KŐSZEGEN 2023. FEBRUÁR 21-én, 

Húshagyó Kedden 
9.45 óra gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás és műsoruk bemutatása

(ajándékot csak jelmezesek kapnak!)
RépaRetekMogyoró Társulat interaktív gyerekműsora

15.00-tól UTCABÁL 
zene: KVARC  tánc- és szórakoztató zene

17.00 óra EREDMÉNYHIRDETÉS
Ezen a napon kérjük az üzleteket, vendéglátóhelyeket, munkahelyeket, hogy jelmezben dolgozzanak, ezáltal is 
hozzájárulva a jó hangulathoz. Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék házaikat, lakókörnyezetüket és a maguk 

módján tegyék emlékezetessé e napot. A jelmezes munkahelyek ezen a telefonszámon jelentkezzenek: 360-113.

A Városi Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár hírei
Kőszeg Város Önkormányzata Lóránt Gyula emlékévet hirdetett 2023-
ban. Ehhez kapcsolódóan intézményünk is csatlakozik a megemlékezés-
hez. Részletekről a honlapokon (www.kvmkl.hu, www.koszeg-konyvtar.
hu), valamint a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár facebook 
oldalunkon tájékozódhatnak az érdeklődők az év folyamán. 
„Bátrak és viharvertek” címmel kiállítás nyílt a Nyugat c. folyóirat költő-
iről, íróiról, szerkesztőiről. Minden „nyugatos” költőt, írót szerető fiatalnak, 
felnőttnek egyaránt ajánljuk. A kiállítás március 7-éig tekinthető meg a 
könyvtár első emeleti olvasótermében nyitvatartási időben.
Március 2-án, 16 órakor Bősze Éva frissen megjelent „Életszeletek” - 
Morzsák az élet asztalán c. könyvének bemutatójára kerül sor.
Továbbra is várjuk Kőszeg és környékének művelődni és szórakozni vágyó 
lakosságát a könyvtárba és múzeumba! Gazdag és értékes gyűjtemény 
áll mindkét helyen az érdeklődők rendelkezésére. Jelenleg két múzeumi 
kiállítóhelyünk, az Arany Egyszarvú Patika és a Fekete Szerecseny Patika 
látogatható. A könyvtári dokumentumok az alábbi oldalon böngészhetők: 
http://koszeg-konyvtar.hu/szikla/kereso 

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 lovagteremben.
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)
Kategóriák: vers-próza, ének, hangszeres zene, tánc

Programok
Február 18. 13.00 – 20.00  FARSANGI MASKARÁS BORTÚRA.

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 

Március 18. IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR koncertje - lovagterem

Natúrpark programjai
FEBRUÁR 18. Téli túra – Találkozás: Szombathelyen az Ady téren 7.00-
kor a Kőszeg felé induló busznál, vagy Kőszeg autóbuszállomáson 7.30 
órakor; Táv: 22 km; Szint: 640 m; Túravezető: Süle Antal 06 20 288 3288
FEBRUÁR 19. Túra: Hórekord nyomában a Stájer-házak és az Írott-kő 
felé – Nehéz téli túra! Táv: 20 km; Emelkedő: 700 m; Időtartam: 8 óra; Tú-
ravezető: Nardai Károly (30/975-2151); Találkozó: 8.20 Velemi busz-forduló 
FEBRUÁR 25. Hagyományos farsangi túra 
Táv: 15 km; Időtartam: 5 óra; Túravezető: Németh Lászlóné (70/368-
5084); Találkozó: 8.20, Kőszeg, vasútállomás, indulás vonattal. 8.30
FEBRUÁR 25. Túra a Peruska-kápolnán át 
Indulás: Szombathely Ady térről. 8.20 Sopron felé induló busszal érkezés 
9.01. Csatlakozás Kőszegen 8.45 órakor. Távolság: 12 km; Szintkülönb-
ség: 210 m. Túravezető: Urbán László 06/30/853-9188

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja

Kőszeg Város Önkormányzata, a Jurisics-vár Művelődési Központ és 
 Várszínház, illetve a Kőszegi Polgári Kaszinó tisztelettel meghívja Önt  

és kedves családját a 
2023. február 25-én, szombaton,

tartandó megemlékezésre és koszorúzásra.
A rendezvény programja: 
17.30 órakor felvonulás a Jurisics térről a temető falán elhelyezett 

emléktáblához, ahol beszédet mond: MARTON FERENC, 
a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke

18.30 órakor a Kőszegi Polgári Kaszinó várja az érdeklődőket a 
Jurisics várba (KÖSZHÁZ) A HALÁL NÉPBIZTOSA című 
film vetítésére, pódiumbeszélgetésre a film alkotóival: 
Huth Gergely, Stefka István

Nagyböjt
A Nagyböjti lelkigyakorlatot a Jé-
zus Szíve-templomban Dr. Márfi 
Gyula nyugalmazott veszprémi 
érsek, Kőszeg egykori káplánja 
tartja.

Február 22. Hamvazószerda
17.00 órától gyóntatás 
18.00 óra szentmise

Február 23. csütörtök
17.00 órától gyóntatás 
18.00 óra szentmise

Ferbruár 24. péntek
17.00 órától gyóntatás és ke-
resztút – 18.00 óra szentmise
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Boksz: Rába Noémi győzött
Rába Noémi (Fitt-Box ÖE) a válogatott keret 
tagjaként 01.16.-án Szerbiában a Nations Cup 
nemzetközi ökölvívó megmérettetésen képvi-
selte hazánkat, és az egyesületet. Rába junior 
női 52 kg-ban, a negyeddöntőben és az elődön-
tőben egyaránt döntő fölénnyel győzte le szerb 
ellenfeleit. A döntőben hazai riválisát kellett 
felülmúlni. Elszántan, nagy szívvel küzdött, s 
magabiztos sikert aratott. A tavalyi Bornemissza 
Emlékverseny után második rangos nemzetközi 
tornáján győzedelmeskedett.

Írottkő Boxing Night

A Fitt-Boksz ÖE az energiaválság miatt kényte-
len volt a korábbi évek hagyományos, rengeteg 
versenyzőt vonzó Nemzetközi Edzőmérkőzések 
Napjával szakítani. Új versenyformát találtak 
ki. Az Írottkő Boxing Night néven beindított 
versenyt nem tekintik egyszeri próbálkozásnak: 
szeretnék évente kétszer-háromszor is megren-
dezni. Január 20-án 2 ország, 9 egyesületének 
41 ökölvívója lépett az Írottkő szálló halljában 
épített szorítóba. Kicsiktől nagyokig, kezdőktől 
rutinos versenyzőkig vívtak parázs mérkőzése-
ket. Buza Rafael (Fitt-Box) lett a legjobb hazai, 
Ilia Surov a legjobb külföldi versenyző. Jankó 
Krisztián különdíjat kapott.
A gála a 2023-as év nagy próbái előtt, az alapo-
zás végén remekül szolgálta a felkészülést. 

Diáksport
Kőszegi atléták fedettpályán

Pápai Nerina 
d e c e m b e r i 
„ f e l l é p é s e ” 
után január-
ban a Szom-
bathelyi SI 
kőszegi cso-
portjának öt 

versenyzője újra Pozsonyban szerepelt a szlovák 
szövetség Pozsonyi körzet, regionális terematlé-
tikai versenyén. A fiatalok a szülők áldozatvál-
lalásával indultak, az egyesületi kasszát nem 
terhelték. Külföldiként csak versenyen kívül in-
dulhattak, de felkészülésükben nagy segítséget 
jelentett a szlovákiai megmérettetés. Érmet nem 
kaphattak, de Pápai Nerina és Gergye Diána 

egyaránt korcsoportja második legjobb ered-
ményét érte el, s az egyéni csúcsokat is szépen 
gyűjtögették a kőszegiek.

A kőszegiek eredményei (Bratislava, 
2022.12.17.) 800 m (2008-09-ben születet-
tek) Pápai Nerina 1:2,41, távolugrás (2012-14) 
Gergye Diána 391, távolugrás (2010-11) Gergye 
Liliána 426, 150 m (2010-11) Gegye Liliána 
22,02, távolugrás (2013-15) Gergye Anna Róza 
258, Ughy Barnabás (2008-09) 21,24.

Az első februári hétvégén rendezték Budapesten 
a BOK Csarnokban a Fedettpályás U16 Atlé-
tikai Magyar Bajnokságot. A Szombathelyi 
SI kőszegi csoportjának négy versenyzője, há-
rom különböző iskolából érkezett. Pápai Nerina 
(Jurisich gimnázium) az első versenynapon 300 
méteren új egyéni csúccsal 15 századmásod-
perccel lemaradt a dobogóról. Negyedik helyen 
végzett. A második napon jó erőbeosztással a táv 
második felében feljött a második helyre, amit 
nagy küzdelemben megtartott. 2:19,8 perces 
eredménye legjobb szabadtéri idejénél is közel 
két másodperccel jobb. Horváth Anna (Árpád-
házi) 9. helyezést ért el. Ughy Barnabás (Árpád-
házi) távolugrásban, 39 cm-es egyéni csúcsja-
vítással, áttörte az ötméteres határt. Gérnyi Zoé 
(Balog) korcsoportot váltott. A szer is egy kilóval 
nehezebb lett, de saját évjáratából csak heten 
előzték meg. A verseny keretében U14 korosz-
tálynak is rendeztek versenyt. Gergye Liliána 
(Balog) 600 méteren, futamában negyedikként 
ért célba. Felnőtt futamokat is rendeztek: Kiricsi 
Berill KLFC egyéni csúcsot futott 60 m gáton.

Eredmények U16 Magyar Bajnokság 300 
m 4. Pápai Nerina 42,47 mp, 800 m 2. Pápai 
Nerina 2:19,80 perc, 9. Horváth Anna 2:30,46, 
távolugrás 12. Ughy Barnabás 519 cm, súlylökés 
18. Gérnyi Zoé 7,51 m. U14 verseny 600 m 14. 
Gergye Liliána 2:01,53.  Felnőtt 60 gát 6. Kiricsi 
Berill 9,01.

Birkózó hírek
Január 21-én, Steinbrunnban (Ausztria) nemzet-
közi versenyen vettek részt a Kőszegi SE birkózói. 
Négy ország versenyzői léptek szőnyegre a színvo-
nalas megmérettetésen. A nyolc kőszegi birkózó 
három arany, négy ezüst és egy bronzéremmel 
szaporította a csapat éremgyűjteményét.

Eredmények 1. hely Csiszár Gergő, Bakai 
Brendon, Kóczán Kolos, 2. hely Csiszár Krisztofer, 
Vlasits Balázs, Rémai Zétény, Jakab Jácint, 3. hely 
Róth Ármin.

Első alkalommal indított csapatot a KSE Diák II. 
korcsoportban a grundbirkózó CSB-n. A klub 
hét súlycsoportból ötben tudott versenyzőt állí-
tani, így nehéz dolguk volt, ha mérkőzést, mér-
kőzéseket akartak nyerni. A győri csapatot 4:3-
ra így is sikerült legyőzni, de Tófej ellen 3:4-gyel 
az ellenfél javára billent a mérleg. Nagykanizsa 
ellen nem sikerült a bravúr, így a KSE nem jutott 
tovább csoportjából.
Verseny a továbbjutásért Kaposváron (február 
4.)  rendezték a Diák I. és Diák II. korcsoport ver-

senyét, melyen a helyezések mellett az országos 
döntőre jutás volt a tét. A 11 kőszegi indulóból 
a dobogó legfelső fokára öten állhattak, második 
helyezést egy KSE-s, harmadikat három ért el. A 
kilenc dobogós már biztos résztvevője az OB dön-
tőnek, de még az ötödik helyen záró Németh Áron-
nak is esélye van az indulásra. Diák II. korcsoport-
ban a legeredményesebb klub a Kőszegi SE lett.

Eredmények Diák II. 1. hely Kóczán Kolos 35 
kg, Pusztai Szilveszter 38 kg, Bakai Brendon 42 
kg, Jakab Jácint 68 kg, 3. hely Polgár Ádin 29 kg, 
Róth Ármin 32 kg, helyezetlen Rémai Zétény 63 
kg. Diák I. 1. hely Tóth Ábel 54 kg, 2. hely Pusztai 
Dániel 32 kg, 3. hely Rémai Csongor 63 kg, 5. 
hely Németh Áron 46 kg.

Megyei döntőbe jutottak
A Jurisich Miklós Gimnázium leány „B” kategó-
riás (nem igazolt játékosok) röplabda csapata, 
a Csató-Kupa megnyerése után, sikerrel vette a 
megyei elődöntőt is. Sárváron (02.06.) mindhá-
rom ellenfelüket legyőzve, első helyen jutottak a 
Diákolimpia megyei döntőjébe.

Eredmények Jurisich-Sárvár idegenforgalmi 2:0 
(25:12, 25:18), -Körmend, Kölcsey 2:0 (25:15, 
25:9), -Sárvár, Tinódi 2:0 (25:11, 25:18). Felké-
szítő: Terplán Gabriella.

Kosárlabda: B33 Diákolimpia
Két csapattal állt rajthoz a Jurisich gimnázium 
a B33 (streetball, 3-3 elleni kosárlabda) Diák-
olimpia megyei döntőjén. Idén újra a szombat-
helyi Brenner iskola adott otthont a tornának. 
A „Hand Sanitizer JMG” néven induló csapat 
mindkét mérkőzésén egyenrangú ellenfél volt, 
de a mérkőzések kulcspillanataiból rosszul jöt-
tek ki. Második mérkőzésükön az utolsó percet 
egyenlő állásból kezdték. A „Biotech JMG” első 
mérkőzésén a rutintalanság bátortalan játékban 
mutatkozott meg, amit az ellenfél kihasznált. 
Második mérkőzésükön már karakteresebb játé-
kot mutattak, de a torna későbbi győztese ellen 
ez is kevésnek bizonyult.

Eredmények Hand Sanitizer JMG-Orlays Fiúk 
(Szombathely) 5:10, -Hefele (Szombathely) 
13:19, Biotech JMG-CéBéGé (Celldömölk) 3:21, 
Gépipari „B” 9:17. Csapatvezető: Hani Tibor.

Teremfutó verseny
Jó pár éven keresztül versenyeztek a kőszegi kör-
zet általános iskolásai az úgynevezett teremfutó 
versenyen. A Balog iskola tovább élteti a hagyo-
mányt, és saját diákjainak idén is megrendezte 
teremfutó bajnokságát. 144 tanuló versenyzett 
az életkor alapján meghatározott, 5-10 körös 
futásban. Az egyéni díjazottak mellett, az egyes 
korcsoportokban az osztályok háromfős csapatai 
is versengtek.

Egyéni győztesek 1. osztály Kiss Jázmin, Ruzsics 
Márk, I. korcsoport: Karácsony Panna, Schrott Ta-
más, II. kcs. Gergye Diána, Róth Ármin, III. kcs 
Horváth Amira, Csánits Máté, IV. kcs. Németh 
Mira, Horváth Tihamér.
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Birkózás 2022

Nehéz éve volt 2022 a KSE birkózóinak. A teremgond sokszor okozott 
komoly nehézséget. Versenyidényük január 16-tól november 15-ig tar-
tott. 21 arany 28 ezüst és 37 br onzérmet gyűjtöttek. Versenyeztek Érden, 
Budapesten, Bükön, Zalaegerszegen, Csongrádon, Győrben, Mezőfalván, 
Kiskunhalason, Tatán és külföldön is Werdauban és Gútán. Értékes pon-
tokat szereztek, fontos kapcsolatokat építettek. Ennek eredményei közös 
edzőtábor a körmendiekkel, győriekkel. Folytatták óvodai képességfejlesz-
tő programjukat is. A heti három edzést több csoportban sikerült megtar-
tani a legkisebbektől a veteránokig. Az eredmények Ficsor András, Karner 
Péter, Pusztai Szilveszter és Pusztai Tamás edzők munkáját dicsérik. A 
birkózó szakosztály 267 pontot gyűjtve 90 csapatból - nagy egyesüle-
teket is megelőzve - a 38. helyen zárt. Diák korcsoportban 12. serdülő 
korcsoportban 11. helyen végeztek a csapatbajnokságban. A veteránok 
országos, sőt nemzetközi versenyen is szerepeltek. Timár Imre a Veterán 
VB-ről 5. helyezéssel tért haza. Tornai Ábel, Pusztai Dániel, Tóth Ábel az or-
szágos bajnokság dobogójára is felállhatott, a lányok közül Pusztai Bianka 
csatlakozott az OB érmesekhez. Tornai Ábel és Pusztai Dominik bekerült 
korosztálya válogatottjába. Az eredményekhez rendkívül fontos volt a se-
gítő szülői háttér, s a nehézségek leküzdésében a szövetség támogatása 
is sokat jelentett.

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 vég-
eredményt. 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 vezet-
nek. A csoport három csapata (Kőszegi LFC, Büki TK, Csepregi SE) négy teljes 
kört játszott. A kőszegiek mutatója szinte hibátlan. Egy szoros vereség Bük 
ellen lóg ki a sorból. A bajnokság tavasszal rájátszással folytatódik. Mérleg: 
KLFC 8 /7 /0 /1 /41:12 /21 pont. Legjobb góllövő: Horváth Krisztián: 6 gól.
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A jezsuita patika officina bútorzata
Az egyházi patikabútorzat Kősze-
gen, a Jurisics téren található Arany 
Egyszarvú Patika Múzeumban van, 
abban a boltíves helyiségben, aho-
va a jezsuita rend feloszlatása után, 
1777-ben elhelyezték.
A bútorzatot jezsuita asztalos és fara-
gófráterek készítették 1734 – 1744 
között. A bútorzat az Iparművészeti 
Múzeum gyűjteményéhez tartozik, a 
fotózáshoz tőlük kap-
tunk engedélyt.    
A bútor anyaga tölgy-
fa, a faragások, a 
polcélek és furnírozás 
diófából, míg a fé-
nyezett, illetve ara-
nyozott faragványok 
hársfából készültek. A 
bútorzat lábakon álló, 
függőleges irányban 
domborodó előlapú, 
faragásokkal díszített, 
a padozattól kezdődő 
felnyitható fedelű lá-
dasorral indul, amely 
ülőhelyként szolgált 
a gyógyszerre várako-
zók számára. Felette 
három nagy fióksor 
található. Ennek 
homloklapja faragott 
keretű, benne fehér, 
szalagot utánzó ala-
pon gyógyszerfelira-
tok, piros iniciálékkal 
és fekete betűkkel. A 
fiókon rézből készült, 
eredetileg tűzaranyo-
zott húzógomb van. 
Párkány zárja le a 
fióksorokat, amely fe-
lett két kis fióksor van 
körben, ezeken áll a 
nyitott polcos állvány-
zat hét, illetve nyolc 
polccal. Az állványza-
tot barokkos, erősen 
tagolt, hullámzó ívű 
párkányzat fedi. 
Állatmancsot utánzó 
lábakon áll a szarko-
fág alakú munkaasz-
tal. A fiókos szekré-
nyen faoszlop tartja 
a mérleget, az oszlop 
tetején angyalszob-
rocskák vannak, az 
egyik szalagot tart 

a kezében, amelyre ráfestették az 
1671-es évszámot. 
Az officina két oldalsó ajtaja fölötti 
képeket a jezsuiták Ettl nevű festő-
től kapták. Az egyik Madonna-kép 
a gyermek Jézussal, a másik az or-
vosok és gyógyszerészek patrónu-
sait, Szent Kozmát és Szent Dam-
jánt ábrázolja.
A díszítőelem az officinában a be-

járattal szemközti fal burkolatán, 
az ajtónyílás felett elhelyezett óra. 
Felette és mellette pálmafát idéző 
aranyozott díszítmények vannak. 
1842-ben Reithammer patikus a 
gyógyszertár nevét az Arany Egy-
szarvúról Magyar Király-patikára 
változtatta. Azóta tölti ki a Ma-
gyar király-kép az óra feletti teret, 
amelynek helyét a jezsuita időben, 

1735-1773 között nyitott polcozat 
foglalta el. A kép festője ismeretlen. 
A mennyezet falképe a patikaház 
létesítésekor, 1777-ben készült. A 
kép klasszikus elemeket tartalmaz, 
festője nem ismert.
A jezsuita patika officina bútorzata 
2015-ben bekerült a Vas Megyei 
Értéktárba. A fenti adatok Kőszeg 
értékei 2019 könyvből származnak 
Révész József írása alapján.
Ajánljuk a Kedves Olvasónak, láto-
gasson el a múzeumba! 
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Zsinagóga
A Várkörön lévő zsinagóga épülete 
Kőszeg egyik történelmi értéke. A 
KRAFT-program keretében a fel-
újítása 2021-ben fejeződött be, 
2022-ben az épület identitáshoz 
legjobban megfelelő kulturális 
programoknak adott otthont.   
Schey Fülöp a zsinagóga építé-
séhez – amelyet ő istenházának 
(Gotteshaus) nevezett – városi se-
gítséget kért, amit töredékmérték-
ben teljesíthettek. Schey mintegy 
20.000 forintot áldozott művére. 
Az átadására 1859. december 
24-én, az egyik legnagyobb zsidó 
ünnep, a Hanuka idején került sor. 
Ünnepélyes felavatását majd egy 
évvel később, 1860. szeptember 
6-án tartották, jelentős bécsi egy-
házi segédlet mellett.
A zsinagóga maga egészen egye-
dülálló építmény, a korszakban di-
vatos romantikus stílusnak délné-
met és osztrák területeken ismert 
változata. Szerkezete mértani alak-
zatok (henger, négyszögtestek) jó 
ízléssel való egymás mellettiségét 
mutatja. A hívek két szinten hall-
gathatták az istentiszteletet, a föld-
szinten a férfiak, a karzaton pedig a 
nők, 100-100 férő-
helyen. A berendezés 
eredeti elhelyezését 
nem ismerjük, ké-
sőbbiekben a neológ 
irányzatnak megfe-
lelően alakították át. 
Különleges a díszes, 
szinte már barokkos 
falfestés. Jelentés-
tartalommal bírnak 
a kupola mennyeze-
ti képei, a főhelyen 
Schey Fülöp emlékét 
örökítették meg.
Emberbaráti tevé-
kenységére tekin-
tettel Schey Fülöp 
1859-ben – első 
magyarországi szü-
letésű zsidóként – 
osztrák nemesi, majd 
1871-ben bárói 
rangot kapott Ferenc 
Józseftől. 1881-ben 
bekövetkezett halála 
után, végrendelete 
értelmében a telek 
és az épületek tulaj-

donjoga a Kőszegi Izrae-
lita Egyházközségre szállt, 
a működtetés és a rabbi 
fizetésének költségeire 
32.000 forint éves kama-
tait biztosította.
1944/1945-ben a mun-
kaszolgálati behívások, 
majd a deportálás miatt 
az ingatlan gazdátlanná 
vált. A visszatérők olyan 
kevesen voltak, hogy nem 
tudták biztosítani az önál-
ló hitéletüket. 1952-ben 
az államosítandó értékek 
közé tartozott, kezelői joga 
egyelőre az Izraeliták Or-
szágos Tanácsát illette.
Az 1990-es években pri-
vatizálták. Az évtizedek 
alatt állapota sokat rom-
lott, mindössze tetőszer-
kezetét javították ki. Több 
éven át tartó tárgyalások 
után vásárolta vissza a 
magyar állam, felújítása 
2020-ban kezdődhetett el.
(A fenti adatok Söptei 
Imre történész, levéltáros 
írásából származnak.
A fotókat az FTI-iASK bo-
csátotta rendelkezésünk-
re.)
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Kőszeg turizmusáról
A két év pandémia, majd az Ukraj-
na Oroszország általi megtámadá-
sa okozott gondokat, de mégis a 
2022-es évi nyári turisztikai szezon 
jól valósult meg Kőszegen és az 
Írottkő Natúrpark területén egy-
aránt.  Az adatok még csak 2022. 
augusztusig állnak rendelkezésre, 
de abból kiolvasható, hogy a fő-
szezonban kiugróan magas volt a 
vendégjárás. Így alakultak a ven-
dégéjszakák: 2019-ben 65495  
– 2020-ban 47035 – 2021-ben 
50760 – 2022-ben augusztus 31-
ig  47831.
2022-ben is nagy erőkkel zajlottak 
városunk turizmusát néhány év 
múlva áldásosan érintő állami fej-
lesztések. A Jurisics vár 2022-ben 
közel 40.000 látogatót fogadott, 
miközben a Kőszegi Várszínház 
előadásait kilencezren látták. a 
kőszegi múzeumokba ötven ezer 
ember váltott belépő jegyet. Rend-
kívül népszerű volt a megújult 
egykori Zsinagóga, mely FTI-iASK 
közreműködésével egyelőre csak 
koncertek helyszínének adott ott-

hont, miközben jól megszervezték 
látogatásokat. Egész nyáron, szinte 
folyamatosan teltházzal közleke-
dett a Kőszegi Kisvonat, a legnép-
szerűbb programok egyike, azért 
is, mert a vonatozást összekötik 
idegenvezetéssel.  2022-ben már 
teljes működőképességét mutat-
ta a Harangtorony Szálló, ősszel 
megnyílt az emelt szolgáltatási 
minőséggel kecsegtető, főtéri Ibra-
him Boutique Hotel. Sajnos a fűtési 
szezon beköszöntével a 2020-ban 
átadott Hotel Benedict szálláshely 
(vélhetően az energiaárak növe-
kedése miatt) azonban alig két év 
működés után 2022 októberében 
bezárni kényszerült.
2022-ben teljes szolgáltatással 
működött a 2021 májusában át-
adott turisztikai látogatópont, a 
megújult Kőszegi Tourinform Iroda. 
A látogatópont különlegessége, 
hogy bátran és kreatívan ötvözi az 
országosan egységes Tourinform 
megjelenést Kőszeg turisztikai 
arculatával (Ölellek.Kőszeg), va-
lamint helyi és térségi értékekkel. 

Az iroda elismertségét jelzi, hogy 
2022-ben az MTÜ felkérésére 
egy konferencián az irodát, mint 
„jógyakorlatot” mutatta be a kő-
szegi irodavezető, Bakos Márton. 
Új, sikeres szolgáltatások is beve-
zetésre kerültek, mint pl. az e-roller 
bérlés, vagy a csomagmegőrző.
Az előző évekhez képest 2022-ben 
jelentősen több fizetős idegenveze-
tést igényeltek a hazai és külföldi 
csoportok is, Összesen 1003 főnek 
rendeltek idegenvezetést a Tourin-
form Irodán keresztül. A szervezett 
idegenvezetés mellett, minden nyá-
ri szerdán ingyenes vendégfogadó 
városvezetést tartott a Tourinform, 
alkalmanként 30 fő létszámmal.
A népszerű okostelefonos appli-
káció, a „Kőszegi Séták” kínálata 
is bővült 2022-ben: útjára indult 
az iASK által összeállított Chernel 
séta. A „Kőszeg & Írottkő Natúr-
park Kirándulástervező” applikáció 
és szoftver mintegy 500 látniva-
lóval, sétákkal és kirándulás-aján-
latokkal fogadta. és már otthonról 
lehetővé tette a kőszegi programok 
tervezését.
A 2022-ben erősen megújultak az 
ingyenes kiadványok: natúrparki 
bakancsos ismertető, a „Túrák és 
kirándulások Kőszegen és az Írottkő 
Natúrparkban”, valamint a kőszegi 
városnéző harmonika formájú lepo-

relló brosúra, a térségünkbe érkező 
vendégek háromnyelvű kisokosa. 
A 2022-ben 25 éves jubileumát 
ünneplő Írottkő Natúrparkért Egye-
sület új „Natúrparki kalauz” c. kiad-
ványa is megjelent. Jó szolgálatot 
tett 2022-ben is az alpannonia® 
projekt keretében készített német/
angol nyelvű térképes túrakalauz 
és az új natúrparki jelvényszerző 
körtúra-rendszerhez tartozó Light 
& Hard túraútlevelek is. Garantált 
nyári programok: Minden napra 
friss kaland.
Említésre méltó az Írottkő Natúr-
parkért Egyesület által szervezett, 
és önkéntes túravezetők segítsé-
gével megvalósított ingyenes tú-
rák magas száma (47 alkalom), 
továbbá az Őrségi Nemzeti Parkkal 
közösen szervezett „Miénk itt a rét! 
- Madarak és fák napja” rendez-
vény, valamint a maga nemében 
országosan egyedülálló és mindig 
népszerű „Hétforrás Piknik”. 
Kőszeg kulturális értékeinek bemu-
tatása érdekében 2022-ben is 2 
alkalommal és több száz érdeklő-
dő részvételével szerveztük meg a 
„Kőszeg Rejtett Kincsei” c. rendez-
vényt, amely főként a szeptemberi 
„Kulturális Örökség Napjai” orszá-
gos programsorozat idején hívta fel 
a figyelmet Kőszeg épített és kultu-
rális örökségeire.

A Harangtorony Szálló
2020-ban teljes felújítás után 
kezdte meg működését 27 szo-
bával, 60 férőhellyel. A szállóban 
kétágyas, családi szobák és apart-
manok egyaránt megtalálhatók. A 
2021-22-es évben csoportos és 
egyéni utazók kedvelt szálláshelye 
lett, az utolsó évben 7000 feletti 
vendégéjszakával. A 22-es évtől 
a szálláskínálat reggeli szolgálta-
tással egészült ki, ezzel is kényel-
mesebbé téve az itt tartózkodást. 

Csoportok számára – sokak által 
dicsért – ebéd és vacsorakínálattal, 
borkóstolóval illetve idegenveze-
téssel teszik színesebbé a pihenést.
A szállót ajánlják csapatépítő tré-
ningek, családi rendezvények, (ter-
mészetesen nemcsak evangélikus) 
egyházi közösségek, kiránduló cso-
portok számára, valamint a kőszegi 
rendezvényekre – vagy éppen Kék 
túrára – érkező egyéni vendégek-
nek egyaránt.

Szövényi Zsolt volt 
a Szőlőjövés könyv 
egyik szerzője. Az írói 
munkáját megtol-
dotta a bemutatott 
fafaragvánnyal. Az 
ilyen jellegű művészi 
munkához is jó érze-
ke van, több hasonló 
alkotást készített. 
Egyik a temetőben 
van, anely az ’56-os 
hősöknek állít em-
léket. A Kálvária ut-
cában áll a palástos 
madonna faragvá-
nya, ami a horvátok 
Mariacelli zarándok-
lataira emlékeztet.

M
O

ZAIK
M

O
ZAIK

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

KIADÓ
GARÁZS KIADÓ Kőszegen, a Sáncárok utcában. 
Érdeklődni: +36 20 806 8423
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A 80 éves dr. Bariska István köszöntése

Ü
N

N
EP

Dr. Bariska István Kőszeg Város 
Díszpolgára 2023. február 12-én 
ünnepelte a 80. születésnapját. 
Utalt a kerekesztendős születésnap-
jára 2022. december 6-án, amikor 
bemutatták a „Szőlőjövés nemzeti 
érték – Kőszeg könyve és ün-
nepe” kiadványt, amelynek egyik 
szerzője volt.  Ezzel értéket adott 
át az olvasóknak, majd a családi 
ünnep örömét a 80. születésnap-
ján. Egy nappal később az egykori 
diákjai köszöntötték. Bariska István 
osztályfőnökként a Jurisich Gimná-
ziumban csak egyetlen osztályt ve-
zetett el három éven át az 1969-es 
érettségihez. Akkor 21 diák tette le 
a vizsgáját, akikkel azóta is több-
ször találkozott. Február 13-án tar-
tott ünnepi köszöntést titoktartás 
övezte. Délután kettőkör nyolc diák 
állt meg az ablak alatt, szerenád-
ként szólalt meg Weinberger Károly 
trombitája, My Way – Az én életem, 
Frank Sinatra dala. A hideg hangú 
trombita szépen szólt az ünnepelt-
hez, a zenét csendben hallgatták 
a járdán a diákok, és az ablakban 
Bariska István a feleségével. Lizit 
a titkos ünneplésbe beavatták. A 
trombitaszó végén „Gyertek be!” 
szavakkal szólította a véndiákokat 
a tanár úr. A szobaajtóban adták 
át az ajándékokat, a diákéveket 
összefoglaló fényképes albumot, 
azon társak nevében is, akik nem 
lehettek jelen. Külön kérésre hang-
súlyozták Lovassy Klára nevét. A 
pezsgős koccintás előtt az ünne-
pelt a feleségével énekelte el azt a 
családi dalt, amit Lizi édesapajától 
hallottak először, és már az unokák 

is éneklik: „Vezéreljen Isten oda, 
ahol a boldog óra jő, légy boldog 
és elégedett. Éltesse soká az ün-
nepeltet!”.
Az albumba a diákok azt írták: „jó 
egészségben teljenek munkás 
hétköznapjaid”. Merthogy a 80. 
életév tájékán munkával is telnek 
az ünnepelt mindennapjai.  Azon a 
délutánon visszaidézték a múltat, de 
elsőként elkészült a „tudás templo-
mának könyvespolca” előtt a kö-
zös fotó. Felvetődött a kérdés: mikor 
született meg a szándék a köszöntő 
szervezéséről, „hol kezdődött az 
összeesküvés?” Az indító szó az 
egyik vasárnapi mise után, majd 
ősszel egy „nem várt” találkozón.  
„Komolyan mondom, nem térek 
magamhoz” – mondta a tanár 
úr, amelyet Lizi erősített meg. „A 
család után nincs másik, aminek 
annyira tud örülni, mint a vele-
tek való találkozásnak”. Ekkor 
már felszínre kerültek a diákévek 
emlékei. A 72 éves véndiákok 

„gyerekek” megszólítást kaptak. 
„Gyerekek, amikor megérkeztem 
a gimnáziumba, hát én féltem 
Kőszegen lenni”.  Mert, amikor a 
gyermekeivel kiment a gesztenye-
fáig, ott álltak a katonák „davaj 
gitárral”, mondták „nyet” tovább. 
Már az első stációnál: „Azt nem 

engedték meg, hogy végigmen-
jünk Jézus Krisztus szenvedése-
ire emlékeztető stációkon”. Az 
elsőnél megálljt parancsoltak. 
Felidézték a Luxemburg Rádió ze-
néit, a fiataloknak szóló üzenete-
ket, a III/III-a ügyosztály dolgait, 
azt is, hogy a pártbizottságnak volt 
egy hatásköri listája. Leginkább 
azt, amikor 1969-ben a gyerekek, 
a véndiákok elmentek az iskolából, 
a tanár úrnak erős hiányérzete lett. 
Átváltott 1970 februárjában a le-
véltári munkára.
Talán azért is, mert időközben felfe-
dezte a várost, de akkor még nem 
volt ilyen szép a belváros, akkor 
még lerobbant állapotban volt. Ab-

ban az időben kezdték tatarozni. A 
tanár úr emlékeztetett Preininger 
Ferencre, aki a „felújítások nagy 
barátja volt”. Szinte felvillanyozva 
mondta, soha nem felejti el a több 
évtizedes építkezések egyikét sem, 
amely szebbé tette a várost.  
A múltidézés visszatért az elő-
ző napra, február 12-ére, amikor 
a Bariska család köszöntötte a 
80. születésnapján az ünnepel-
tet. Nemcsak a gyermekei, unokái 
voltak ott az Ibrahimban, hanem 
az „85 éves Szombathelyen élő 
nővérem, Svájcból hazajött a 87 
éves Miska bátyám, Budapestről 
Kőszegre utazott a 90 éves nő-
vérem”.
Ott és akkor is elénekelték a család 
dalát. A diákokkal folytatott beszél-
getés február 13-án sötétedésig 
tartott, miközben az egyik véndiák 
fia, Marton Szabolcs által frissen 
készített tortát fogyasztották.

Kámán Z
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Lóránt Gyula 100 Emlékév február 6-i ünnepi eseményei
Az ünnepségen jelen voltak:
Básthy Béla Kőszeg polgármes-
tere – Neudl Gábor a Kőszegi 
Lóránt FC elnöke – Lomnici Zol-
tán az Aranycsapat Testület elnöke 
– Szöllősi György az Aranycsapat 
Testület tagja, a magyar futball és a 
Puskás-ügyek nagykövete – Sipos 
Jenő a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség szóvivője – Dobány Lajos a 
Vas Megyei MLSZ ügyvivője – Prof. 
Dr. Gadányi Károly a Vas Megyei 
MLSZ társadalmi elnöke – Jakab 
János a Puskás Akadémia Felü-
gyelőbizottságának elnöke – ifj. 

Buzánszky Jenő és Bozsik Péter 
az Aranycsapat tagjainak  leszárma-
zottjai – Dr. Kapiller Sarolta a Vas 
Vármegyei Kormányhivatal Kőszeg 
járási hivatalvezetője – Marton 
Ferenc Vas Vármegye Önkormány-
zata Közgyűlésének alelnöke – Gál 
Ferenc a Halmay Zoltán Olimpiai 
Hagyományőrző Egyesület elnö-
ke – Horváth Vilmos a Kárpát-
medencei Sport Hagyományőrző 
Egyesület elnöke – Pallag György, 
a Kárpátia Sport Polgári Társulás 
elnöke – Koltay Árpád a Kőszegi 
Sportegyesület képviselője 
 

életében? című köny-
vében ezt olvashat-
juk: A rendszerváltás 
után – milyen furcsa 
ezt most kimondani 
– „A rendszerváltás 
után Lóránt Gyula 
amnesztiában része-
sült és posztumusz 
századosi rangra 
emelték. 1996-tól 
nevét viseli a Kőszegi 
Sporttelep, 1997-
ben emléktáblát 
avattak szülőházán, 
ahol most is állunk, 

1998-ban, - tehát pontosan 25 
éve - posztumusz díszpolgári cím 
adományozásával tüntette ki Kő-
szeg Város Önkormányzata.” Ebbe 
a sorba illeszkedett hamvainak 
2011. május 13-i hazatérése és el-
helyezése a kőszegi temető díszhe-
lyén, amely mindannyiunk számára 
felemelő, felejthetetlen ünnep volt.
Napjainkban, mikor a nevelőegye-
sületéből kiválva önálló egyesü-
letként létező Kőszegi Lóránt FC 
viseli nevét, elmondható, hogy az 
apró futballpalánták identitása egy 
egys zerű párbeszédre épülhet: „Hol 
focizol?” – hangzik a kérdés, „Kő-
szegen, a Lóránt FC-ben.” – felelik 
a kőszegi gyerekek, akik Lóránt 
Gyula képmásával díszített kisbu-
szokkal érkeznek a meccsek hely-
színére és úgy gondolják, hogy ma 
ők az Aranycsapat.
Sokszor rácsodálkozunk arra, hogy 
a világtörténelem és a magyar tör-

ténelem egyik legsötétebb, legna-
gyobb értékrombolást véghez vivő 
időszakában, az 50-es években a 
sport, a sportolók képesek voltak 
páratlan sikereket és sikereik által 
talán a túléléshez erőt adó örömöt 
adni az egész nemzetnek. Igen, az 
1952. évi Helsinki Olimpián és az 
1954. évi Futballvilágbajnokságon 
elért sikerek éltető legendákat, 
megtartó sikerélményeket, sőt 
máig ható ambíciót adnak a ma-
gyar emberek életéhez! Helyesen 
teszi Magyarország Kormánya és 
Kőszeg városa is, hogy épít erre az 
erőforrásra.
Amikor 100 évvel születése után a 
Lóránt család egykori otthonánál 
emlékezünk, koszorúkat helyezünk 
el és büszkén gondolunk arra, hogy 
abba a bizonyos Aranycsapatba, a 
Mighty vagy Magical Magyars közé 
egy Kőszegről indult fiú is bekerült, 
akkor mi a legkiválóbbak mögött 
lássuk meg Kőszeg sporttörténe-
tének, sportolóinak és sportveze-
tőinek véghetetlen hosszú sorát. 
Lássuk és köszönjük meg a hajnali 
keléseket, a lemondott, elmaradt 
hétvégi szórakozásokat és családi 
programokat, lássuk a küzdelmet 
és a képességet arra, hogy az utol-
sónak tűnő lépés után tudni kell 
még egy további lépést tenni a 
győzelem, a helytállás érdekében.
Tisztelt Egybegyűltek! Köszönöm, 
hogy eljöttek Kőszegre, és hogy 
a mai napon velünk együtt emlé-
keznek Lóránt Gyula születésének 
100. évfordulóján. Köszönöm, 
hogy részt vesznek emlékévünk 
programjának végig gondolásá-
ban, és gondoskodnak arról, hogy 

AZ ARANYCSAPAT TAGJAI 
Grosics Gyula – kapus (1926–2014)
Buzánszky Jenő (Kazal) – jobbhátvéd (1925–2015)
Lóránt Gyula – középhátvéd (1923–1981)
Lantos Mihály – balhátvéd (1928–1989)
Bozsik József (Cucu) – jobbfedezet (1925–1978)
Zakariás József (Zaki) – balfedezet (1924–1971)
Budai II. László (Púpos) – jobbszélső (1928–1983)
Kocsis Sándor (Kocka) – jobbösszekötő (1929–1979)
Hidegkuti Nándor (Öreg) – hátravont középcsatár (1922–2002)
Puskás Ferenc (Öcsi) – balösszekötő (1927–2006) 
Czibor Zoltán (Bolond, Rongylábú) – balszélső (1929–1997)

Tisztelt Egybegyűltek, Hölgye-
im és Uraim!
Engedjék meg, hogy megkü-
lönböztetett tisztelettel és sze-
retettel köszöntsem körünkben 
a Lóránt 100 Emlékév társszer-
vezőit Lomnici Zoltán urat az 
Aranycsapat Testület elnökét, 
akinek külön szeretnék köszö-
netet mondani azért, hogy a 
közelmúlt úgymond évfordu-
ló nélküli éveiben is mindig 
itt emlékezett velünk február 
6-án Lóránt Gyula táblájánál, 
illetve Neudl Gábor urat a 
Kőszegi Lóránt FC elnökét, aki 
a kőszegi futball közegből indult 
NB1-es karrierje felé a 80-as évek 
második felében, és 2015-ben vál-
lalta a kőszegi futball megújítását 
céljául kitűző közösség vezetését. 
Tisztelt Megjelentek!
Köszönöm, hogy elfogadták meg-
hívásunkat és a mai napon együtt 
emlékeznek velünk Kőszeg sport-
történetének kiemelkedő alakjára, 
Lóránt Gyulára, akinek karrierje a 
magyar labdarúgás történetének 
leginkább lelkesítő korszakába ve-
zet minket. Egy korszakba, amikor 
a sport nem az egészséges életmód 
érdekében előírt kötelező időtöltés 
volt az ifjúság számára, hanem 
a szabadidő eltöltésének legter-
mészetesebb és legkívánatosabb, 
legvágyottabb módja. Egy olyan 
korszakba, amikor a barátság leg-
inkább sportbarátság volt, amikor a 
sportpályán szövődtek életre szóló 
baráti kapcsolatok. Hiszek abban, 

Básthy Béla polgármester köszöntője

és egyesületeinkben gyakran látha-
tom is, hogy a sportnak ez a gyö-
nyörű emberi kapcsolatokat termő 
és nemesítő karaktere semmit sem 
változott!
Amikor tehát Lóránt Gyulára em-
lékezünk, legsikeresebb kőszegi 
sportolónk emléke mellett a sport 
egyetemességét is ünnepeljük, 
térben és időben korlátlan embert 
formáló erejét, a küzdelem és a 
győzelem képességét és a fair play 
szellemét. Büszke vagyok arra, 
hogy Kőszeg polgármestereként 
ebben az ünneplésben nemes ha-
gyomány folytatója lehetek, hiszen 
Lóránt Gyula kultusza a rendszer-
váltás óta Kőszegen nem csak a 
sportolók, hanem a városvezetés 
ügye is. Jenkei Ede, Kőszeg 2018-
ban elhunyt kiváló labdarúgója és 
edzője, egyben városunk sportkró-
nikása és díszpolgára 2012-ben 
megjelent Ki kicsoda Kőszeg sport-
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Lóránt Gyula 100 Emlékév február 6-i ünnepi eseményei
városunk és vármegyénk kiváló 
sportolójának történetére méltón 
emlékezzünk városunk határain 
belül és kívül, sőt, országhatára-
inkon kívül is. Feltett szándékunk, 
hogy ezt az évfordulót a kőszegi 
sport kapcsolatrendszerének meg-
erősítésére, a mai küzdelmes kő-
szegi sportélet mozgásterének ki-
bővítésére használjuk fel. Büszkék 
vagyunk arra, hogy városunknak 
ma is számos sportágban magas 
szinten jegyzett sportolói vannak, 
és hogy egyesületeinkben elköte-
lezett sportemberek vezetésével 
nevelkednek egészséges fiatalok. 

Bízunk abban, hogy a Lóránt Gyula 
100 Emlékév egy hosszú sorba il-
leszkedik, és hogy az Aranycsapat 
tagjainak a következő években 
egymást követő 100 éves évfor-
dulói közelebb hozzák egymáshoz 
azokat az egyesületeket, amelyek-
ben kiemelt figyelmet szentelnek 
a legendás 11 játékos emlékének. 
Kőszeg részéről készen állunk egy 
ilyen együttműködésre, sportle-
gendáink emlékének fenntartására, 
és hiszünk abban, hogy lesz erőnk 
útnak indítani a jövő bajnokait. Eh-
hez kérem valamennyiük együtt-
működését, segítségét!

Lomnici Zoltán beszéde
az Aranycsapat Testület elnöke
100 évvel ezelőtt az ország egyik 
legszebb városában megszületett 
Lóránt Gyula, és 2011-ben egy 
olyan pályafutás után tért vissza 
Kőszegre alvó poraiban, amely 
egészen példamutató, és kivételes. 
Olimpiai bajnok volt, világbajnoki 
ezüstérmes, jobbhátvéd. Az Európa 
Kupa 70 évvel ezelőtt volt, akkor 
Puskás Ferenc egyik híres mondata 
így hangzott: „Lóri nagyon villog 
az olasz center”.  Utána már nem 
tudott villogni, mert Lóri semlege-
sítette. Példátlan karriert vitt végig, 
37-szeres válogatott volt, és edző-
ként is olyan csapatokat irányított, 
mint a FC Bayern München. Egé-
szen kiváló sportember, és tehetsé-
ges sportvezető volt. A fiatalok mi-
att mondom, hogy érthető legyen, 
nekünk 1950 és 1956 között olyan 

labdarúgó csapatunk volt, mint a 
mai argentin vagy francia váloga-
tott. Nagyon fontos, hogy tisztában 
legyünk az aranycsapat, és ezen 
belül Lóránt Gyula sportteljesít-
ményével, annak jelentőségével. 
Gondoljunk arra, hogy Németor-
szágban 2014-ben a magyarok fe-
lett aratott berni győzelem, a világ-
bajnoki döntő sikerére emlékeztek, 
akkor megszólalt a kancellár, az ál-
lamfő, és nyíltan kimondták, hogy 
a háború utáni Németországban a 
békés jövő reményét adta meg a 
győzelem. 
Gondoljunk arra, hogy 1945 után 
vagyunk, elveszítettük a világ-
háborút, szempont volt, sulykol-
ják belénk a bűntudatot, mert a 
magyar szabadságszerető volt. A 
gerincünk eltörése mellett a le-

hajtott fej volt az elvárt 
a Rákosi-rendszerben, 
és jöttek ezek a fiatalok, 
Puskás Ferenc, Lóránt 
Gyula és társaik. Kiváló 
sportemberek, akik olyan 
sikereket arattak, amely 
felemelte a nemzet fejét, 
és adott öntudatot, önbe-
csülést. A Népstadionban 
100 ezer ember éne-
kelte a Himnuszt akkor, 
amikor a nemzeti érzés 
bűnnek számított. Tanul-
junk a nagy sportnem-
zetektől, vegyük észre, 
hogy az aranycsapatunk 

teljesítménye messze túlmutat a 
sporton. Visszagondolva az 1950-
es évekre, ez volt a nemzet élete, 
jövője. Az öntudat adta büszkeség 
a haza iránti tiszteletet jelentet-
te, így is tekintsünk a 100 évvel 
ezelőtt Kőszegen született Lóránt 
Gyulára. Érdemes áttekinteni az 
életútját. 1940-ben itt elkezdte 
a labdarúgó pályafutását, amikor 
visszaadták Erdélyt, akkor 1943-
ban Nagyvárad, az ősi magyar 
város labdarúgó csapatához szer-
ződött, a 1943/44-es bajnokságot 
Lóránttal megnyerték. Gondoljunk 
arra, Trianon tragédiája után, ami-
kor felcsillant a remény, hogy test-
véreink egy része visszakerülhet 
Magyarországhoz, akkor Lóránt 
Gyula odaszegődött. Ő komolyan 
gondolta, hogy a Kárpát-meden-
ce magyarsága egy, és fontos a 

nemzeti összetartozása. Mindezt 
csodálatos módon kimutatta a 
nagyszerű sportember, őt tisztelni, 
becsülni kell. Nemzeti ügy, hogy 
az aranycsapat tagjait tiszteljük, 
és rájuk úgy tekintsünk, mint a 
haza legnagyobb hőseire. A hazá-
ért tenni egyaránt lehet fegyverrel, 
művészeti tevékenységgel, sport-
teljesítménnyel.
Az Aranycsapat Testület az idén ün-
nepeli a működésének 5. évfordu-
lóját. A testület mindenféle anyagi 
támogatás nélkül végzi a vállalt 
feladatait, adományt sem fogadunk 
el. Buzánszky Jenő bácsi azt kérte, 
hogy az Aranycsapat Testületben 
olyan személyek legyenek, akik 
tisztelik az aranycsapat emlékét, és 
emlékápolást nem aranybányának 
tekintik. Örülök annak, hogy meg-
hirdettük az emlékévet. 

Sipos Jenő beszéde
a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője
Sokan vagyunk itt, 
Lóránt Gyula egy-
kori házánál, az 
emléktábla előtt, 
és ez természetes, 
hiszen ahol Lóránt 
Gyula pályára lé-
pett, ott mindig 
sokan voltak. Belső 
védő, középhát-
véd volt, alkatával 
kiemelkedett a 
mezőnyből, a já-
tékintelligenciáját 
a határon túl is 
elismerték. Nem 
lehetett akárki az 
a személy, aki egy 
vidéki kisvárosból 
bekerült az aranycsapatba. A vi-
déki fiú tehetségével, szorgalmával 
kivívta ezt a lehetőséget. Méltán 
lehet rá büszke Kőszeg városa, és 
örömmel látom, Lóránt Gyulára 
büszke a város, azért, mert kiváló 
játékost adott a magyar futballnak. 
Büszke lehet a város arra is, hogy 
nem felejtette el. Vannak olyan ki-
válóságok, akikre alig emlékeznek, 
de Lóránt Gyula emlékének őrzése 
Kőszeg nagyszerű teljesítménye.
Az MLSZ működéséhez hozzátar-

tozik az aranycsapat tagjaira való 
emlékezés. 
Bárhol járunk a világban, emle-
getik az aranycsapatot, valameny-
nyi játékost, akik abban a korban 
hírnevet szereztek az egész nem-
zetnek. Példaképet adott az egész 
magyar nemzet gyermekei előtt, 
azért, hogy megtudjátok, ha elég 
szorgalmasak, tehetségesek, ki-
tartóak vagytok, akkor nagyon 
magasra lehet eljutni. Itt a példa 
előttetek, Lóránt Gyula, néha rá 
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Lóránt Gyula 100 Emlékév február 6-i ünnepi eseményei
kell nézni az emléktáblájára, fel 
kell ütni a megemlékezés könyve-
it, és látjátok a szép pályafutását. 
Azt is, amikor nehéz élete volt. Ő is 
úgy gondolta, hogy nemcsak játé-
kosként, hanem emberként is meg 
kell állnia a helyét. Ezt megtette 
Németországban és Görögország-
ban, ahol bekövetkezett a tragikus 
vég. Ha lehet olyat mondani, egy 

labdarúgásban élő ember milyen 
halált kívánhat magának, akkor az 
Lóránt Gyula esete volt, mérkőzés 
közben kapott infarktust, a pályán 
halt meg. A pályán, amit legjobban 
tisztelt, és a legjobban szeretett. 
Azt kívánom és kérem Kőszeg vá-
rosától, hogy ápolja tovább Lóránt 
Gyula, az aranycsapat emlékét. Jö-
hessünk ide emlékezni.  

Szöllősi György beszéde
az Aranycsapat Testület tagja, a magyar 
futball és a Puskás-ügyek nagykövete,
a Nemzeti Sport főszerkesztője

25 évvel ezelőtt kérdeztem Czibor 
Zoltánt, milyen ember volt Lóránt 
Gyula, annyit mondott: jéghideg 
profi. Ezzel köszöntöm a kőszegi-
eket, akik ilyen tisztelettel emlé-
keznek Lóránt Gyulára. Életével 
kapcsolatban vannak még adós-
ságaink, fordulatos, izgalmas, sike-
res pályafutás volt az övé. Engem 
mellbe vágott, amit a polgármester 
úr mondott, hogy rehabilitálni kel-
lett a rendszerváltás után. Ezt tet-
ték azokkal a Honvéd játékosokkal, 
akik elhagyták Magyarországot, 
úgymond disszidáltak. Őrnagyként 
rehabilitálták, korábban százados 
volt. Tudjuk jól, ki volt a száguldó 
őrnagy! Végül ugyanolyan rangra 
emelte a hivatal Lóránt Gyulát, 
mint amilyen rangja volt az arany-

csapatban Bozsik Józsefnek és Pus-
kás Ferencnek. 
Lóránt Gyula Kőszegről indult, 
Nagyváradon volt csatár. Az arany-
csapatban még védő posztokon 
is gólkirályok játszottak. Erről 
eszembe jut egy hátborzongató 
20. századi történet. 1944-ben, 
amikor Lóránt Gyula Nagyváradon 
focizott, a későbbi német ellenfele, 
Fritz Walter katonaként szovjet ha-
difogolytáborba került. Rá is várt 
a gulagi táborlakók sorsa, de egy 
magyar őr felismerte, mint futbal-
listát, és valahogy elhitette a szov-
jetekkel, hogy Fritz Walter osztrák 
ember. Valahogy hazaengedték, és 
ezért ő nagyon hálás volt a ma-
gyaroknak.  A VB döntőben a ma-
gyarokkal került szembe, győzött 

a nyugat-német 
csapat. Amikor Ló-
ránt Gyula elhagy-
ta Magyarországot 
1956 után, akkor 
az egykori német 
ellenfelek voltak 
azok, akik segítő 
jobbot nyújtottak, 
Kaiserslautern  volt 
az első csapata, ahol 
edzősködött, az otta-
ni stadiont Fritz Wal-
terről nevezték el. 
Hála Istennek, most 
itt Magyarországon, 
Kőszegen utcát, 
sport létesítményt 
neveztek el Lóránt 

Gyuláról, számon tartják szülőhá-
zát, ahol emléktáblát helyeztek el, 
és ez nagyszerű. Különösen ahhoz 
képest, hogy ő nem kívánt szemé-
lyiség volt ebben az országban.  
Egyik főszervezője volt 1949-ben 
a válogatott játékosok disszidálási 
kísérletének, amit lelepleztek. Ló-
ránt Gyula hamar Kistarcsára ke-
rült az internáló táborba. Kiverték 
az egyik fogát is, amit ő eltett em-
lékbe, majd aranyba öntve kulcs-
tartóján viselte, hogy emlékeztesse 
erre az időszakra. Azért meg tudott 
megszabadulni abból a nehéz hely-
zetből. Ne felejtsük el, hogy 1951-
ben hozott rendelet szerint ilyen vád 
miatt a katona ranggal rendelkezőt 
ki kellett végezni. Szücs Sándor, az 
Újpest középhátvédjét 1951-ben 
kivégezték. Valószínűleg Puskásnak 
volt abban döntő szava, hogy Lóránt 
Gyula túljutott a nehéz helyzeten. 
Sebes Gusztáv ment könyörögni Ká-
dár Jánoshoz, akkori belügyminisz-
terhez. Utána nem volt semmi gond 
Lóránt Gyulával, aki részese volt 
az olimpiai bajnoki győzelemnek, 
a 6:3-as diadalnak. Azt is kevesen 
tudják, hogy Lóránt Gyula volt leg-
inkább Puskás szobatársa, Bozsik 
mellett ők alkottak egy csoportot. 
Ő volt az, aki a profizmusát bizo-
nyította a nehéz helyzetekben. Az 
olimpiai döntő előtt a vezetőség 
reszketett, a magyar rádiónál szá-
moltak a döntő eredményének koc-
kázatával.
Ha az olimpiai döntőben vezetést 
szereznek a jugoszlávok, akik ak-
kor hatalmas politikai bűnbakok 
voltak, mert ők a Szovjetuniótól 

eltávolodva más úton indultak el. 
Ezért extra kockázattal járt volna a 
döntőben a vereség. Ráadásul úgy, 
hogy előtte a jugoszlávok a szovjet 
csapatot megverték, búcsúztatták 
a tovább jutástól. A hírek szerint 
az a szovjet válogatott egyenesen 
Szibériába ment az olimpiáról. Így 
aztán nálunk mindenki nagyon fe-
szült volt, a hírek szerint a döntő 
előtt Rákosi Mátyás telefonált, 
hogy figyelmeztesse a szakveze-
tést. Lóránt magához ragadta a 
kezdeményezést, és a telefont, azt 
mondta, ha neki is olyan autója 
lesz, mint az AVO egyik főnöké-
nek, akkor semmi gond nem lesz, 
megnyerik a mérkőzést. Megnyer-
tük a mérkőzést, az olimpiát. És 
úgy tudjuk, Lóránt Gyula az autót 
megkapta. A nyugati sajtó szerette 
Lóránt Gyulát, mert mindig mon-
dott valamit. Azt mondta: a Bun-
desliga nem olyan, mint a szovjet 
választás, itt nem lehet mindig 
nyerni automatikusan. 
Ma már itt vagyunk, és emlékez-
hetünk azokra, akiket a legna-
gyobb nemzeti hőseink közé emelt 
a nemzeti emlékezet. Talán örökre 
fennmarad ez a klasszikus névsor, 
az aranycsapat tagjainak a neve. 
Sokaknak nem adatott meg az 
olyan élet, amit nagyon megér-
demeltek volna. Az emlékek őrzé-
se, a kiváló sportolóink tisztelete 
mondhatjuk, kötelességünk vagy 
annál is több. Ebből látok jó pél-
dát Kőszegen, ahova szívesen jö-
vök, azért is, mert akkor biztosan 
Lóránt Gyulára emlékezünk, és ez 
lélekemelő.  

Molnár Zoltán alelnök, Neudl Gábor elnök és Őri Gábor
szakmai vezető elhelyezi a megemlékezés koszorúját

Lóránt Gyula szülőházánál
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Visszaemlékezés a kőszegi templomok felújításaira
A Jézus Szíve-templomon
különféle, de leginkább ácsmun-
kához tartozó karbantartási mun-
kák elvégzése érdekében nagyon 
sokat dolgoztunk. Fiatal koromban 
mindig önkéntesen, ingyenesen, 
de később is sokszor vállalkozó 
koromban szintén több nagyobb 
volumenű munkát végeztünk el. 
Gyerekkoromtól kezdve jártam a 
templom padlását, nagy csodá-
lattal néztem a faszerkezetet. Az 
önkéntes munkákat mindig apám 
és Grossmann Jóska bácsi szervez-
te. Ha csak kicsit is figyeltünk oda, 
egyből találtunk valami állványozni 
valót, akár egy főbejárat feletti ga-
lambfészek eltávolítása miatt is. A 
templom tetőzetének állagromlását 
a bádogosszerkezetek tönkremene-
tele okozta, leginkább a mellékha-
jók felett. Korábban a tetőn sajnos 
mindig csak „tűzoltó” munkákat 
tudtunk végezni az anyagiak szű-
kössége miatt. Szép munka volt 
az 1990-es évek közepén az épí-
tés, amikor a százéves évforduló 
alkalmából elkészült a teljes belső 
templomfestés. Akkor egy nagyon 
igényes festő-vállalkozó végezte a 
belső téren a falfestmények restau-
rálását, és ehhez mi a családdal fo-
lyamatosan állványoztunk, és jöttek 
segíteni szintén ingyen a templom 
féltő hívek. Leginkább szorgalmas, 
helyi sváb és horvát emberek oda-
adó munkájával valósult meg. Ők 
is a magukénak érezték a temp-
lomot. 2009 – 2010-ben szintén 
állványozni kellett, akkor egy szél-
vihar bedöntötte a főoltár feletti, 
az „Atyaistent” ábrázoló ólomüveg 
rózsaablakot, amit az utolsó pilla-
natban sikerült egyben lehoznom 
a magasból, nem törött da-
rabokra. Azonnali átvizsgálás 
után rögtön nyilvánvaló lett, 
hogy a templom ólomüveg 
ablakait haladéktalanul fel kell 
újítani. A plébánosunk, Haran-
gozó Vilmos atya szerzett rá 
pénzt, és kiváló ólomüveg res-
taurátort is. Akkor kívül-belül 
állványoztunk restauráláshoz, 
amit Marjanovic Straja mester 
végzett el, és akivel a munkák 
során jó barátságba kerültünk, 
jól tudtunk együtt dolgozni. Ez 
egy komoly presztízsmunka 

volt a részéről is, hiszen a templom 
ólomüveg ablakai – elmondása 
szerint – a történelmi Magyaror-
szágon öt legértékesebb közé tar-
tozik művészeti és technikai szem-
pontok alapján. Szavai szerint, még 
a budai Mátyás-temploménál is 
értékesebb. Ekkor kerültek le kívül-
ről a régi, rozsdás ablakvédő drót-
fonatok, és kerültek fel helyette az 
esztétikusabb páncélüvegek, ami 
szintén helyi mester, Haiszán János 
munkája volt.

A Szent Vér-temetőkápolna
tetőzetét 2007-ben újítottuk fel, 
amely addigra nagyon leromlott 
állapotú lett. Először is teljesen 
letakarítottuk a padlást, az ott 
lévő rengeteg lomot. Ezután a 
jó állapotú fedélszék-főállásokat 
megtartva teljesen új szaruzatot 
és lécezetet építettünk fel a tető-
zetre. A műemlékvédelmi hatóság 
csak bontott, átválogatott hód-
farkú kettősfedést engedélyezett. 
Mégis sikerült „kialkudni” az ak-
kori műemlékvédelmi főelőadóval, 
Ivicsics Péterrel, amikor megta-
láltuk a „közös hangot”, hogy szel-
lőző tetőfóliát is beépíthessünk. 
Elfogadta tőlem, hogy így viharkár 
esetén van a tetőnek egy másod-
lagos védelme is. Ezzel megtörtént 
az első lépés a templom teljes re-
konstrukciójához.

A Szent Imre-templom
külső felújítása érdekében 2006 
– 2007-ben a toronyóráig feláll-
ványoztuk az épületet. A szinte 
kihasználatlan templomba életet 
kellett lehelni. Jóemlékű rokonom, 
Grossmann Jóska bácsi, aki sváb 

ember volt, ötlete volt tudomáson 
szerint, hogy jó dolog lenne, ha az 
időközben Kőszegen szépen meg-
erősödött horvát kisebbség gazdája 
lenne a templomnak, mert akkor 
’saját’ templomban anyanyelvü-
kön tudnának hitéletet tartani. Ők 
éltek ezzel a lehetőséggel, pályáz-
tak, dolgoztak. Megújult a temp-
lom teljes külső homlokzata, új 
cseréptetőfedést kapott az épület. 
Voltak súlyos viták a műemlékvé-
delmi hatósággal, azonban ezeket 
sikerült utólag kulturált módon, 
kompromisszumosan rendezni. A 
Szent Imre-templom a Jurisics tér 
egyik ékköve.

A Rózsafűzér Királynője-templom
vagy kőszegiesen, Zárdatemplom 
harminc éve még a kőszegi Római 
Katolikus Egyházközség kezelésébe 
tartozott. Akkor még sokat dolgoz-
tunk az állagmegóvás érdekében, 
elvégeztük azt a munkát, amit 
meg tudtunk tenni. A domonkos 
rendi nővérek visszatérése után a 
templom hozzájuk tartozik. Tőlük 
kaptam a megbízást a templom 
tetőzetének a felújításához. Itt az 
ácsszerkezet csak javításra szorult, 
de teljesen új héjazatot, új hódfar-
kú tetőfedést végeztünk el.

A Szent Jakab-templom
vagy ismét kőszegiesen, a bencés-
templom tetőjének felújítása szá-
momra is örökélményű szép mun-
ka volt, amit 2012-ben végeztünk 
el. Ez a templom minden kőszegi 
templom anyja! Gótikus részei 
1404–1407-ben épültek, amikor a 
várat ostromló II. Szulejmán szul-
tán és Ibrahim fővezér még meg 

sem született. Fiata-
labb koromban szo-
morúan néztem rá a 
tetőzetére, mennyivel 
jobb sorsot érdemel-
ne ez a kincs. Amikor 
2012-ben megkap-
tam a megbízást a 
tetőfelújításra, akkor 
láttam, hogy 17-féle, 
különböző típusú 
cseréppel volt befed-
ve, de ebből is lát-
szott, hogy az elődök 
foglalkoztak vele, 

védték. A padlás balkáni gerlék 
menedékhelye volt, százával rep-
destek fel, amikor megzavarta őket 
a zseblámpák fénye. Ott is sok ton-
na törmeléket, madárürüléket, ma-
dártetemet takarítottunk le. Sza-
kaszosan bontottunk és cseréltünk 
szelemeneket, szarufákat. Az egész 
tető faszerkezete az akkori időkre 
jellemzően vörösfenyőből készült. 
Érdekes epizód volt a sárgeren-
dák cseréje. Kerestem a gerendán 
a toldásokat, nem találtam, pedig 
alaposan végignéztem, rá kellett 
jönnöm arra: nincs is toldás. A sár-
gerendát a főtető teljes hosszában, 
22 méteren egy darabból faragták 
ki a középkori ácsok. A szarufák 
ugyancsak egy darabból, 15 mé-
teresek. Azokat oda a magasba 
fel kellett vinni. Az is egy kérdés, 
hogyan tudták ezt megtenni. Ami-
kor a város régmúltból származó 
épületeit nézzük, gondolnunk kell a 
régi mesterekre, így is látnunk kell 
a műemléképületek értékét. 
Szent Jakab-templom padlás-
tere sokkal nagyobb, tágasabb, 
mint a Jézus Szíve-templomé. 
Háromszintes padlás, szinten-
ként falépcsővel, pallófolyosóval, 
amelynek végén kijárat van a kis 
toronysisakra. Felújítottuk a tönk-
rement gerendázatot, új lécezetet, 
új bádogosszerkezeteket raktunk 
fel, és ezen kívül Németországban 
gyártott, új hódfarkú cseréppel 
végezhettük el a tetőfedést. Itt is 
megengedte a „műemlék”, hogy 
szellőző tetőfólia kerülhessen be-
építésre. Pár évvel később újra 
állványoztunk, mert Vilmos atya  
megint pénzt szerzett. Visszahívta 
ide is Marijanovic Straja baráto-
mat, aki a főoltár körüli „szocreál” 
drótüveges ablakokat kicserélte 
oda illő, korhű, ólomüveg betéte-
sekre. Reménykedek benne, hogy a 
közeljövőben a homlokzat is méltó 
módon megújul.
Tisztelettel adózom minden 
elvégzett munkáért, amit bárki 
és bármikor elvégez Kőszeg egy-
házi ingatlanjainak érdekében. 
Mindez nemcsak a keresztényeket 
szolgálja, hanem a templomaink 
mindannyiunké, a kőszegieké. 
Ezért dolgoztak elődeink.   

Váradi SzilárdA Szent Vér-temetőkápolna tetőzete
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Környezettudatosan az Írottkő Natúrparkban
Biztos hallottad már ezt a monda-
tot: Gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan! A Föld, a természet  
egy rendszer, minden mindennel 
összefügg. Az ember viszont a saját 
kis környezetében tud cselekedni. 
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
fontosnak tartja a környezettuda-
tos életet, példát mutat és segít 
a natúrparki kis közösségeknek. 
TISZTAZÖLD projektünk keretében 
megteremtettük a lehetőséget, 
hogy HULLADÉKMENTES (ZERO 
WASTE) NATÚRPARKI RENDEZ-
VÉNYEKET tudjunk szervezni. Ilyen 
volt a Hétforrás piknik, a Zöld-
művészet-zöldhumor rendezvény, 
valamint az osztrák partnereinkkel 
közös program, az Írottkő Vándor-

lás. No és zöldítettük az Őrségi 
Nemzeti Parkkal közösen szervezett 
Miénk itt a rét rendezvényünket is.  
TUDTAD, HOGY ESZKÖZEINKET 
KÖLCSÖN IS ADJUK? A közösségi 
használat igazán környezettudatos 
módja annak, hogy kevéssé terhel-
jük Földünket!
Teherhordó ZÖLD-csoport tringán-
kon környezettudatos kiszállítást 
is biztosítunk eszközeink haszná-
latához! A részletekről érdeklődj 
a natúrpark ZÖLD csoportjánál 
a tisztazold.naturpark@gmail.
com e-mail címen és tájékozódj 
blogunkon: tisztazold.naturpark.hu.
SEGÍTJÜK A CSOMAGOLÁSMEN-
TES VÁSÁRLÁST! Kőszegen a Fő 
téren található reggelizőben és az 

egyik várköri zöldségesnél önkén-
teseink által varrt textil zsákokkal 
és bef őttesüvegek kihelyezésével 
ösztönzünk arra, hogy minél keve-
sebb csomagolóanyagot használ-
junk, hiszen azok rögtön a kukában 
végzik… Gondolj bele, mennyi 
anyag és energia kell egy csoma-
golóanyag legyártásához, szállítá-
sához…

NÉPSZERŰ AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁG
Az Ipsos 2022-es helyi médiakutatása alapján 
Magyarországon a 18–65 év közötti lakosság 
44%-a tájékozódik önkormányzati újságból.*

Az olvasók között többségben vannak a fér�ak. 
A 60 év felettiek több mint fele, a 30–39 éves A 60 év felettiek több mint fele, a 30–39 éves 
korosztály 38,2%-a olvassa a helyi híreket.korosztály 38,2%-a olvassa a helyi híreket.

*Az Ipsos a Geotarget K�. megbízásából 2021 decemberétől havi rendszerességű országos online kutatással (Computer Assisted Web Interviewing) méri fel a helyi média 
lakossági percepcióját. A piacvizsgálat célcsoportját a 18–65 éves fogyasztók képezik. A havonta összesen 1000 fős minta reprezentálja a hazai lakosságot a legfőbb 
demográ�ai ismérvek (így életkor, nem, lakóhely szerinti régió, településtípus stb.) szerint.
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ZÖLD GONDOLKODÁSÚ VAGY ÉS 
SZÍVESEN SEGÍTENÉL ÖNKÉN-
TESKÉNT?  
Köztünk a helyed! Jelentkezz a 
tisztazold.naturpark@gmail.com 
e-mail címen vagy a Kelcz-Adelffy 
u. 5. szám alatti irodánkban. 
Tisztazöld szeretettel várunk!

Hné Korom Zita
fotó: Kutschi Péter

Kérik, Támogasd!
Adód 1%-ának felajánlása fontos számunkra, azt natúrparki céljaink 
megvalósítására szánjuk. Ezért kérünk, támogasd közhasznú szerve-
zetünket!

Írottkő Natúrparkért Egyesület 
Adószám: 18886779-1-18
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Vörösmarty: ÷Fölfelé megy a borban a gyöngy, jól teszi…”

A fröccs
A szakmai lapokat olvasgatva, szo-
morúan konstatáltam, hogy Ma-
gyarországon az egy főre jutó éves 
borfogyasztás közel tíz év alatt 33 
literről 23 literre csökkent. E gy má-
sik tendencia – és ez már a saját 
tapasztalatom – hogy az összes fo-
gyasztáson belül a fehérbor aránya 
az utóbbi években megnőtt a vörös 
rovására, főleg a nyári időszakban. 
Kereshetjük a két tendencia okait, 
de talán az lenne a fontosabb, hogy 
ezeket a folyamatokat megállítsuk, 
esetleg visszafordítsuk, hiszen Kő-
szegen 70 % a kékszőlők aránya.
Amint ezen gondolkodtam, eszem-
be jutott a borral kapcsolatos nagy-
szerű találmány a fröccs vagy spricc. 
Jó lenne, ha a fröccsözés műfaja 
újra közkedveltté válna. A fröccsö-
zéssel kapcsolatban a mai napig 
sok tévhit, kétely él az emberekben. 
Illik-e fröccsözni, elég elegáns-e, 
miből érdemes, mik az arányok?
A fröccs magyar ital, ez nem két-
séges! Hungarikum! Annyira, hogy 
2013-ban bekerült a Magyar Ér-
téktárba. Akkor legyünk rá büszkék 
és ne szégyelljük! Híres költőinket 
is megihlette. Krúdy azt írta róla, 
hogy „a víz megnevetteti a bort”. 

Vörösmarty, aki a fröccs kifejezést 
kitalálta ezt írja Fóti dal című ver-
sében: „Fölfelé megy a borban a 
gyöngy, jól teszi…”
A fröccs egy nagyszerű, igazán 
élvezetes szomjoltó ital. Bárhol, 
bármikor jóleshet – az év bármely 
szakában. Ha ezt az italt fogyaszt-
juk a  dehidratációnak fittyet hány-
hatunk, víz- és ionháztartásunk 
rendben lesz, s az agyműködésünk 
sem tompul el.
Miből érdemes készíteni? Azt le kell 
szögezni, hogy csakis kiváló borból 
lesz jó fröccs. Akár vörös, akár fe-
hér a bor. A köztudatban a fehér és 
a rozé fröccs jobban elfogadott, a 
vörös fröccs kevésbé. Attól, hogy 
egy italnak vörös színe van, miért 
ne lehetne fröccsözni vele? Nem 
mindegy azonban, hogy milyen 
bort választunk. Akár fehér, akár 
vörösborból készítjük a fröccsöt, a 
bor legyen száraz vagy félszáraz, 
friss, üde, reduktív, könnyed. Ne 
legyen testes és ne legyen hordós 
érlelésű. Tanninszegény vörösbort 
válasszunk, amilyen a kőszegi 
Blauburger vagy egy könnyedebb 
kőszegi Kékfrankos.
Ásványvíz vagy szódavíz? Erede-

tileg szódavízből készült az első 
fröccs Fáy András pincéjében Jed-
lik Ányos által. A szódavíz semle-
ges ízű, az ásványvíznek sajátos 
aromája van, ami kihat a fröccsre. 
Ha nincs más, akkor alacsony ion-
tartalmú ásványvizet válasszunk, 
de mindenképpen szénsavasat.  A 
szénsav felfrissíti a bort, felsza-
badítja az íz és illatjegyeket, és 
egyébként meggyorsítja az alkohol 
felszívódását.
Arányok! Számtalan fröccsfajta 
létezik. Ízlés kérdése, hogy ki mi-
lyen arányban elegyíti a két kom-
ponenst. Ha azt szeretnénk, hogy 
a bor íze domináljon, akkor több 
bort tegyünk bele, ha pedig köny-
nyedebb, frissítő italt szeretnénk 
készíteni, akkor több szódavizet 
használjunk a fröccs elkészítéséhez.
Összefoglalva ennek a nagysze-
rű, élvezetes italnak az előnye-
it elmondhatjuk, hogy ebben is 
érvényesülnek a bor egészségre 
jótékony hatásai, alkoholtartalma 
enyhébb, állandó folyadékpótlást 
biztosít, kalóriatartalma alacso-
nyabb. Talán Márai Sándor fogal-
mazta meg legtömörebben a fröccs 
lényegét:„S a magyar, mikor felta-
lálta ezt a csodálatos bölcs és óva-
tos vegyüléket, mely elég tömény 
ahhoz, hogy sarkallja a borozgató 
képzelőerejét, s ugyanakkor eléggé 

szelídített, hogy ne ártson a neme-
sebb szerveknek, mély élettapasz-
talatról tett tanúbizonyságot”. 
E kis gondolatmenet révén talán el-
oszlattam néhány kételyt a fröccsel 
kapcsolatban és talán bátrabban és 
gyakrabban merünk szódavizet ön-
teni borospoharunkba. Ne feledjük, 
hogy minden egyes elfogyasztott 
pohár magyar bor vagy fröccs, a 
magyar szőlőművelő munkásnép 
számára egy falat kenyér. Egész-
ségükre!  

Láng József

Rómába
A Domonkos Rendi Nővérek Aposto-
li Kongregációjának, az Árpád-házi 
Szent Margit Óvoda, Általános Isko-
la, Gimnázium és Kollégium fenn-
tartójának támogatásával végzős 
osztályaink minden esztendőben el-

látogathatnak együtt Rómába. Saj-
nos az elmúlt 2 évben a pandémia 
miatt a program szünetelt, de idén 
2023. január 18-án útra kelhetett 
a 12/A osztály. A kirándulás házi-
gazdája Deák Hedvig nővér volt, aki 
minden  elérhető látnivalóval megis-
mertette a diákokat, akiket Kakucs 
Adél Petra nővér, iskolánk korábbi 

Zsidóünnep
Dr. Gürtler Katalin régész januárban 
utazott el Jordániába egy szakmai 
tanulmányútra adatgyűjtés érde-
kében. A származása szerint zsidó 
régésznő, a korábbi évtizedekben 
többször végzett a Szentföldön ása-
tásokat, kiváló ismerője a zsidók 
történelmének. Ha visszatér Kő-
szegre, felkészül egy Bibliai régé-
szeti előadássorozat megtartására. 
Az EMIH támogatásával Buda-
pesten tartja előadásait Vasvá-
ri Zsinagógájában Oberlander 
Báruch főrabbival és Szabó György 
MAZSÖK vezetőjével. Katalin az új-
ság számára küldött tájékoztatást a 
Tu bisvát ünnepről, amely az idei 
polgári évben február 5-én volt. 
A  Talmud Ros Hasana traktusában 
„fák újéve”. A  zsidó bölcsek szerint 
ezen a napon dől el, melyik fa fog 
fejlődni, gyümölcsöt hozni és me-
lyik sorvad el.
Ahogy Katalin megfogalmazta: „Az 
ókorban a gyümölcsöt termő fá-
kat még háború idején sem volt 
szabad kivágni. Izraelben ilyen-
kor közösségi faültetés veszi 
kezdetét, amely szokás 1892-ig 
nyúlik vissza. Ezen a napon kö-
zösségi széderen, étkezésen ve-
szünk részt, ahol 15 zsoltárt 120 - 
135 mondunk el. Az ünnepen sok 
gyümölcsöt eszünk, főleg ame-
lyeket már a Tóra is említ: szőlő, 
füge, gránátalma, olívabogyó és 
datolya. Magyarországon szokás 
volt 15 féle gyümölcsöt fogyaszta-
ni, emlékül a svát 15-ére”.

igazgatója, a kongregáció általános 
főnöknője, valamint osztályfőnö-
keik, Kiskéri Beáta és dr. Bokányi 
Péter kísértek az utazás során. Az 
„örök város” nyüzsgése, a bazilikák 
csendje, az antik romok méltósága, 
s nem utolsó sorban az együtt töltött 
idő örök emlék lesz mindannyiunk 
számára.
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Szalagavató
Január végén tartották a Dr. Nagy 
László Szakiskola végzős diákjai-
nak a szalagavatóját.  Az eseményt 
az iskola dísztermében rendezték 
meg. Öt osztály állhatott a dobo-
gókra, akik büszkén viselték a ka-
pott szalagot. A kétéves részszak-
mán tanuló diákok nyitották meg a 
táncteret szüleikkel. Szakácssegéd, 
számítógépes adatrögzítő, park-
gondozó, asztalosipari szerelő, szo-
bafestő, kőműves szakmán várják a 
tanulókat.  

A romos műemlék
A Gyöngyös utca felújítása 2022 év 
végén befejeződött. Az utca a nevét 
a házai előtt hajdanában csordo-
gáló patakról kapta. Több pincé-
ben malmok keréknyomait találták 
meg, és az északi városrész „sziget” 
elnevezése is erre utal. Gyöngyös 
utca a város egyik jellegzetes sza-
kasza, az épületei utalnak a város 

múltjára. Az elmúlt években több 
homlokzatot, házat felújítottak. 
Látványos munkák történnek a 
Dózsa utcai sarkon lévő épületnél. 
Legutóbb Tonháziék háza volt, de 
évtizedek óta üresen állt. 
Szép lehetne a Gyöngyös utca 1. 
szám alatti ház. A kapu mellett 
lévő táblán szerepel, a műemlék 

felirat. Az is, hogy a copfstilusú 
épület hajdan vízimalom volt, a 
ház előtt ömlött a Gyöngyös-patak 
vize a várárokba. A malomkerék 
csepplyuka az épület pincéjében 
van, amely mostanra egy fáskam-
ra. Az épületben hat lakáshelyiség 
közül az egyiknek még van lakója. 
A ’90-es években egyik lakást a 
cserkészek vették birtokba. A falak 
romosak, a vakolatot több helyen 
megbontották mintegy harminc 

éve a műemlék falkutatások mi-
att. Azóta ott síri a csend, csak egy 
ereszcsatorna javítási munkálatait 
végezték el. Az épület belső udva-
rát, ha képzeletünkben átépítjük, 
akkor csodaszép lenne. Talán még 
szebb is lehetne, ha a homlok-
zat újulna meg. A ház a ’kincstár’ 
tulajdona, az épületre vonatkozó 
szándék miatt egy levélben megfo-
galmazódott a kérdés.

KZ 

Gyöngyös utca – Malomárok utca
A Gyöngyös utcát mindenki ismeri, 
a Felsőváros rész egyirányú utcája, 
ami az Árpád-térre vezet, majd a 
Sziget utca a folytatása. A Malom-
árok utca a Felsőgyöngyös-hídtól 
a Dózsa György utca végéig tart. 
Itt a legszűkebb a két ág közötti 
lakott, házakkal beépített rész. A 
Gyöngyös és a Malomárok sokak-
nak ugyanazt jelenti, pedig két kü-
lönböző folyam, és itt Kőszeg felett 
válik ketté, majd a város alatt újra 
egyesül.
A Gyöngyös-patak Ausztriában 

eredő, Sárvárnál a Rábába torkol-
ló patak. A Kőszegi-hegység egyik 
fő vízgyűjtő vízfolyása. A patak két 
összefolyásból jön létre, a hosszabb 
ág Alsó-Ausztria délkeleti Zöber, 
s a másik ága a Borostyánkőnél 
ered, Güns néven, ami Kőszeg 
német neve. Lékánál folyik össze 
a két ág Güns néven, majd átlépi 
a határt, keresztülfolyik a városon. 
A Gyöngyös nevet Gencsapátiig a 
patak eredeti medre, innét pedig 
valószínűleg a rómaiak által épített 
csatornában elterelt patak viseli, 

ami Szombathelyen is keresztül-
folyik. Kőszegen ez nem mindig 
volt így. Régen mind a külső mind 
a belső várárkot víz borította, me-
lyet a Gyöngyösből és a hegyről 
jövő vízfolyásokból töltöttek fel. A 
mai Gyöngyös utca nevét a házai 
előtt elcsobogó patakról kapta. 
Több pincében malmok kerék-
nyomait találták meg és az északi 
városrész „Sziget” elnevezése is 
erre utal. A vadpatak mellett az 
évszázadok során alakították ki a 
mai Malomárkot, melynek épített 

medre szabályozható vízhozamá-
val sokféleképpen volt haszno-
sítható. Számtalan malom épült, 
pld. portörő (kalló), Eitner, Gulner, 
Stipkovits, és a 19. században a 
Gyöngyös két partja lett a kőszegi 
iparfejlődés fő területe, 1894-ben 
a bal parton lelt otthonra a Kőszegi 
Sörgyár Rt. is. A Gyöngyös-patak 
árkát is szabályozták, amely jelen-
leg a Malomároknál két méterrel 
mélyebb, néha eltávolodva, néhol 
megközelítve azt. E két patakág 
öleli közre a 3 km hosszan a vá-
ros teljes hosszában elterülő zöld 
„szigetet”.

Plechl Ildikó 
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Régi történetek
A malac
– Malacok úsztak élettelenül a 
Gyöngyösben. Csoszi a ládikájába 
tett kettőt, majd ronggyal letakarta. 
Arra jött Wilheim igazgató. 
– Igazgató úr kérem, húzza ki a 
szerencséjét a ládából – tette az 
ajánlatát Csoszi. 
A rongyból előkerült a malac, amit 
az igazgató – értve a tréfát – szó 
nélkül vett tudomásul. Csoszi egy 
évvel később tért vissza az esetre, 
amikor megjegyezte:
– Látja igazgató úr, szerencséje 
volt az elmúlt évben, mert még 
mindig él.

A gyászszalag
A dadogós Pista gyászszalaggal 
érkezett be reggel a munkahelyé-
re. Aggódva kérdezték az okot a 
munkatársai, hiszen tudták, hogy 
a gyermeke beteg. „Nem lesz kecs-
ketej” – foglalta össze Pista a maga 
módján a lényeget. További kérdés-
re így folytatta.
– Hazafelé vezettem a kecskémet, 
amikor a sorompónál találkoztam 
a bakterral. A beszélgetésből iszo-
gatás lett. Mielőtt a bakterházba 
mentünk, a kecskét a leeresztett 
sorompóhoz kötöttem. Én a kecs-
kéről, a bakter pedig a leeresztett 
sorompóról feledkezett meg. Ké-
sőbb a bakternek eszébe jutott a 
sorompó, a kecskémmel együtt 
felhúzta.

A bádogos disznója
Nickli, a bádogos betért a „Panciba” 
egy pohár borra. Ott találkozott a 
közismert hentessel. Poharazgatás 
közben vasárnap kora reggelre be-
szélték meg a bádogosnál a disznó-
ölést. Amikor a hentes a helyszínre 
érkezett, a bádogos még aludt. 
Gyorsan felkelt az ágyából, és szél-
sebesen felöltözött.
– Hol a segítség? – kérdezte a hen-
tes.
– Talán ők is elaludtak. Nem hiá-
nyoznak, kicsi a disznó – hangzott 
el a válasz.
A hentes, kezében a késsel és Nickl, 
a bádogos elindultak az ól felé. A 
kisméretű ól ajtóját a bádogos nyi-
totta ki. Az ide bezárt sündisznó 
pedig békésen aludt.
– Beléd szúrom a nagykést, ha 

ezt a „Panciban” elmeséled – vet-
te tudomásul a hentes a kialakult 
helyzetet.

A pofon
A vékony testalkatú Szecska János 
az egykori Posztógyár mellett lévő, 
Dorner vendéglőben poharazga-
tott a barátaival. Ki tudja hányadik 
fröccs után a következő kijelentést 
tette.
– Ha ide most belépne az állomás-
főnök, én szájon vágnám.
– Te? – hitetlenkedtek a barátok 
– Az egyik karja nagyobb, mint te 
vagy.
Az ajánlatról többen is véleményt 
nyilvánítottak, de a vita fogadás-
sal végződött. A fogadás tétje hat 
fröccs volt. Nem sokkal később 
belépett az ajtón az állomásfőnök. 
János eléje ugrott.
– Pofon váglak – kapta rögtön a 
tájékoztatást az érkező.
– Te?
Elcsattant a méretes pofon.
– Ne csinálj semmit. Ezzel nyertem 
hat fröccsöt. Három a tiéd – hang-
zott el az indoklás.

A pontos idő
Az ötvenes években az erdészet en-
gedélyezte a csuklónál vékonyabb 
faágak begyűjtését. Ecker bácsi 
szinte naponta kiment az erdőre 
az aznapi tüzelőjéért. Egyik reggel 
már visszafelé jött, amikor találko-
zott az erdésszel.
– Ecker bácsi! – mondta az erdész. 
– Hányszor mondjam el, hogy a 
csuklónál vastagabb ágakat nem 
lehet hazavinni?
Hogy a szavainak nyomatékot ad-
jon, a csuklóján is mutatta a mé-
retet. Erre szükség is volt, hiszen az 
öreg nehezen hallott.
– Maga kérdezi tőlem, hogy meny-
nyi idő van? Maga jön a városból, 
magának kellene tudnia a pontos 
időt – válaszolt az öreg Ecker.

A pörkölt
Az egykori tengerész szívesen hívta 
meg barátait poharazgatásra. Egy 
ilyen alkalomra még nyúlpörköl-
tet is ígért a bor mellé. Akkoriban 
ritkaságnak számított a hús, és 
ezért még nagyobb várakozással 
kezdődött a parti. A finom pörkölt 

elfogyott, és hozzá több liter bor. A 
hangulat tetőfokán a vendéglátó 
megkérdezte az iszogató barátait: 
Tudják-e mit ettek?
Az igenlő válasz után elhangzott az 
alig hihető válasz. Macskahúsból 
készült a pörkölt. A vendégek nem 
akartak hinni a házigazdának, mert 
tréfának vélték. Amikor meglátták 
az ugyancsak macskára hasonlító 
nyúlbőrt, akkor vált egyértelművé 
a szörnyű valóság.  A gazda verése 
csak azért maradt el, mert a ven-
dégeket a gyomruk futásra kény-
szerítette.

Az elszólás
A megemlékezés elkezdődött. A 
himnusz hangjai után a műsorve-
zető lépett a mikrofonhoz. Rövid 
bevezető után így folytatta.
– Ezekben a percekben emlékez-
zünk meg X-ről, aki minden évben 
eljött ide közénk, hogy együtt em-
lékezzünk. Sajnos már nem lehet itt 
közöttünk, hiszen az elmúlt évben 
elnyúlt. 

Néma felállás
Vasárnap délelőtt a néhány fős 
nyugdíjas csapat a szokásos meg-
beszélését tartotta néhány pohár 
bor mellett. Egyszercsak megszólalt 
a legidősebb.
– Kérem, most következzék egy 
perc néma felállás.
A kérésnek a jelenlévők szótlanul 
tettek eleget, csak amikor letelt 
az egy perc, kérdezték a barátok a 
miértet.
– Görcsöt kapott a lábam, és nem 
akartam egyedül felállni – hangzott 
el a rövid indoklás.

A traktoros
A TSZ-korszak első időszakában 
Nemescsó határában szántott az 
újonnan vizsgázott, idős traktoros. 
Ellenőrzésre megjelent az elnök, 
akinek ugyancsak nem tetszett az 
elvégzett munka. Ezért tanácsokkal 
látta el az idős, de kezdő traktorost. 
Az eredmény nem maradt el. Egy 
forduló megtétele után így szólt a 
traktoros az elnökhöz.
– Látja Lajosom, még a legbutább 
embertől is lehet tanulni.

A beszélő papagáj
Dorner bácsi nagyon szerette a 
papagáját. A papagáj rendszeres 
nézője volt a vendéglői ultipartik-

nak. Jó lapforgás esetén gyakran 
elhangzott a „Mit szólsz ehhez 
András?” kérdés. Dorner bácsi ked-
vence pedig megtanulta, és folyton 
ismételgette. A kártyabarátok tré-
fát eszeltek ki az öreg ellen. Az esti 
kártyázás befejezése után András 
bácsi – alkalmas pillanatban – el-
rejtette a papagájt, és hazavitte. A 
barátok a másnapi visszahozatalig 
ezzel akarták Dorner bácsit izga-
lomban tartani. András bácsi ott-
hon nem talált alkalmas helyet a 
papagájnak. Más lehetőség nem 
lévén a konyhában lévő dobozba, 
a kiscsirkék mellé tette. Az ’50-
es években nagyon jellemző volt, 
hogy a kiscsirkéket a téli hideg 
miatt a konyhában tartották.  Reg-
geli ébredés után András első útja 
a dobozhoz vezetett. Ekkor vette 
észre a szörnyű valóságot. A papa-
gáj a csőrével kiverte a csirkék sze-
meit. A sérült állatok a dobozban 
feküdtek.  Miközben András bácsi 
a kiscsirkéket vizsgálta, megszólalt 
a papagáj.
– Mit szólsz ehhez András?
– Én már semmit. De az asszony 
mit fog mondani? – válaszolt az 
öreg. András bácsi még aznap este 
sem volt annyira éhes, hogy haza-
menjen vacsorázni.

Szerenád
A Dorner vendéglőben négy szoba 
állt a vendégek rendelkezésére. 
Szívesen megszálltak itt az átuta-
zók, mert a lovak számára ott volt 
az istálló. Gyakori vendég volt egy 
undi gyümölcskereskedő nő. Egy 
ilyen alkalommal szállt meg a 
vendégszobában egy német anya-
nyelvű, zsidó kereskedő is. Azon 
az estén, éjszakán is ott iszogatott 
András bácsi a barátaival. Elha-
tározták, hogy szerenádot adnak 
az undi asszonynak. Dorner bácsi 
mutatta meg nekik a nő szobájá-
nak ablakát. „Jó éjszakát kell mon-
danom” – kezdték a nótát. Néhány 
perc után kinyílt az ablak.
– Danke schön. (Köszönöm.) – 
mondta a zsidó kereskedő.

A jószándék
– A hatvanas években a zenekar 
temetésen szolgáltatta a zenét. A 
szertartás után a rokonság megkö-
szönte a karmesternek a részvételt.
– Szívesen máskor is – hangzott a 
válasz.
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