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A GYERMEKORVOS
Dr. Abdul Gafor Faris főorvos gyermekorvosnak március 6-án volt az 
első munkanapja Kőszegen. Reggel nyolc óra előtt érkezett az első, 
két kicsi betege, Hédi és Zsóka. Amíg ők öltöztek, elkészült a doktor 
úrról a fotó. Megkezdődött a rendelés, az időpontra érkezett betegek 
fogadása, vagy sokkal inkább a gyógyítása. Nagyon sokan várták, 
hogy legyen Kőszegnek állandó gyermekorvosa. Faris doktor két kör-
zetet lát el, de a beteg gyermek érkezhet körzetének rendelési idő-
pontján kívül is az orvoshoz. 

Dr. Abdul Gafor Faris főorvos, gyermekorvos 15.00 óráig egyhuzam-
ban több mint hetven beteget látott el. A rendelés végén a bejárati 
ajtón kívül beszélgettünk. Kérdésünkre a doktor így fogalmazott. 
– Fárasztó volt a mai nap. Az első munkanapok egyik nehézsége az 
ismerkedés a gyermekekkel, szülőkkel, kiigazodni a helyi adottságok 
között. Két hónap múlva már ismerősök lesznek a hozzánk járó kis 
betegek. Értük érdemes dolgozni! A hétfői betegforgalom mindig is 
erősebb. Az asszisztensnőkkel együtt mindent megteszünk a gyerme-
kekért. A védőnőkkel közösen jó munkatársi csoportban tudunk majd 
dolgozni. A mi munkánk az életekről, az emberek egészségéről szól. 

Ez egy csapatmunka, egy hajóban vagyunk. Csak akkor sikerülhet 
jól, ha együttműködünk. Nem ma vagyok először a rendelőben, 
de az első órában is azt éreztem, igény van a közösen végzett 
munkára. Azt látom, rendben mennek a dolgok. Le a kalappal 
az asszisztensnők és a védőnők előtt. Mindannyian tudjuk, akkor 
leszünk eredményesek, ha együttműködünk.
– Mit tart fontosnak?  
– A beteg gyermek szülei és az orvos között, ha megvan a biza-
lom, akkor minden előttünk álló problémát, feladatot meg tudunk 
oldani. A mai nap tapasztalata alapján csak jót mondhatok. A szü-
lőknek átadtam a telefonszámomat. Hívjanak, segítek! 
– Ön szerint, jó döntést hozott, amikor Kőszegre jött? 
– Más városokban is érdeklődtem a meghirdetett állásokra, keres-
tem a nekem legjobban megfelelőt. Először egy szombati napon 
találkoztam a polgármester úrral és a jegyző úrral. Közvetlen, ba-
rátságos volt a fogadtatás. Azt láttam, hogy a családom számára is 
jók lesznek a körülmények. A polgármester úr szavaiból azt vettem 
ki, hogy nagyon szeretne egy állandó gyermekorvost, akire bármi-
kor lehet számítani. Mielőtt végleg megérkeztünk a családommal, 
jártam Kőszegen többször is.  Találkoztam több emberrel, akik nem 
tudták, hogy orvos vagyok, de barátságosak, segítőkészek voltak. 
Nekem az első benyomás nagyon fontos. Az utcai találkozások a 
jó döntésemet erősítették meg. A tiszta levegő is fontos szempont 
volt. Mostanra már van kőszegi lakcímem. 
– Mióta él Magyarországon? 
– 1989 szeptembere óta.
– Tartja szülőföldjével a kapcsolatot? 
– Budapesten van a jemeni nagykövetségünk, alkalmanként tar-
tanak rendezvényeket, akkor tudunk találkozni a Magyarországon 
élőkkel. Sajnos ritkán, de gyakori a telefonkapcsolat. Az ország 
több pontján élnek, dolgoznak orvosok, legalább százan vagyunk 
különböző szakterületekről. Mindenkinek van családja, szeretünk 
Magyarországon élni.  
– Kapott lakást a várostól. 
– Háromszobás albérletet. A feleségemmel, gyermekeinkkel élünk 
ott. Attól féltünk, hogy nehéz lesz nekik az alkalmazkodás. Fiam 
harmadikos a Bersek iskolában, a lányom a lakótelepen lévő óvo-
dába jár. Mindketten beszélnek magyarul, már kora reggel várják, 
hogy indulhassanak az új társaikhoz. Ennek nagyon örülünk a fe-
leségemmel. 

Írta és fényképezte: Kámán Z 

DR. ABDUL GAFOR FARIS FŐORVOS
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.

Az újságcikkek állandó szerzői:
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
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Kedves Olvasók! A következő 
lapszám április 17-én 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: Április 3. (1. 
körzet); Április 4. (2. körzet); Április 
5. (3. körzet); Április 6. (4. körzet)

Zöld hulladék: Április 7. (1. kör-
zet); Április 14. (2. körzet); Április 
21. (3. körzet); Április 28. (4. körzet)

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: április 5.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 19.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: március 22., április 26.
DR. NAGY EDINA aljegyző: március 29., április 12.

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

KISS ZOLTÁN MIKSA önkormányzati képviselő
március 22-én (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között fogadóórát tart 

a Rákóczi út 15. szám alatti üzlethelyiségben. 

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
március 29-én (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között fogadóórát tart 

a Városháza ügyfélfogadó helyiségében.

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Szeretettel várjuk Önöket
Látásvizsgálatra és szaktanácsadásra

bejelentkezés alapján!

Multifokális és Fényre sötétedő 
SZEMÜVEGLENCSÉK

50 – 30% kedvezménnyel, 

Tavaszi NAPSZEMÜVEG AKCIÓ
20 – 30% 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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Tavasz van. Visszavonhatatlanul itt 
a kikelet, amely az elmúlt év végén 
még csak remény volt, akkor is, ha 
tapasztalataink alapján biztosak 
voltunk az eljövetelében. Egy új 
tavasz mindig hoz magával új fel-
adatokat, amelyek helyet, teret kö-
vetelnek maguknak. A nagy életsza-
kasz-váltások sikeres megélésének 
is alapfeltétele, hogy a lezáruló idő-
szak szép emlékeit megtartva képe-
sek legyünk elengedni a régi ritmust 
és rutint, az elmúlt dolgainkhoz való 
ragaszkodást, és nyitottsággal fo-
gadjuk az újat, koncentrálva annak 
kihívásaira és értékeire.
Régi megszokásaink elengedése 
és az új helyzethez való alkalmaz-
kodás különösen nagy feladatok 
elé állít minket a 2023-as évben 
az egészségügyi ellátás területén. 
Ellátottként, betegként új orvoso-
kat és új ellátási rendszereket kell 
megszoknunk és az ellátásban dol-
gozó munkatársainknak is számos 
változáshoz, új körülményhez kell 
alkalmazkodniuk.

Személyi téren új gyermekorvosunk, 
Dr. Abdul Gafor Faris munkába ál-
lása a legnagyobb változás, akinek 
érkezését mindenki nagy örömmel 
fogadta. Hálával és tisztelettel kö-
szöntjük őt városunkban, ahol több 
mint egy éven keresztül helyettesítő 
orvosok fogadták a gyermekeket a 
rendelőben. Kőszegre településével 
nehéz vállalást tett: abban a tudat-
ban választotta városunkat, hogy 
rögtön két praxis betegeit kell ellát-
nia. Mindent megteszünk, hogy ez 
az állapot ne tartson sokáig, és még 
egy gyermekorvos munkába állhas-
son. Szintén új szereplője a kőszegi 
egészségügynek Dr. Gombár René 
fogorvos, aki első teljes évét kezdi 
meg a kőszegi betegekkel. Korábbi 
gyermekorvosaink, Dr. Ágoston Zsu-
zsanna és Dr. Kiss Gabriella valamint 
Dr. Sujbert Pál fogorvosunk távozá-
sa egy-egy korszak zárása volt. Kö-
szönjük munkájukat, és szeretettel 
fogadjuk utódaikat, hiszen az orvos 
mindig nagyon fontos a közösség 
számára. Mondhatni családtag.

A személyi változások mellett az 
egészségügy rendszerében is jelen-
tős változások várhatók. Az orvosi 
ügyeletek országos átszervezése 
után hétköznap 16-22 óráig, vala-
mint szombat-vasárnap és ünnep-
napokon 8-14 óráig a háziorvosi 
ügyeletet, a fennmaradó időben 
pedig a mentőszolgálat sürgőssé-
gi ügyeletét vehetik majd igénybe 
azok, akiknek az ellátása nem tűr 
halasztást. Még nem tudjuk, hogy 
vármegyénkben melyik hónapban 
indul el az új ügyeleti rendszer. 
Valamennyiünk nevében köszö-
nöm Dr. Pusztai Gergőnek és kol-
légáinak a sok éves szolgálatot, az 
ügyelet szervezését!
Szintén az állam veszi át az önkor-
mányzatoktól a védőnői szolgálat 
működtetését, így július 1-jétől 
védőnőink immár a megyei kór-
ház alkalmazásában állnak majd. 
Változást várhatóan nem nagyon 
észlelünk, hiszen az ellátás hely-
színe továbbra is az önkormány-
zati egészségház marad. Védőnőink 
munkájára, segítségére ugyanúgy 
számítunk, mint eddig.
Az elmúlt év fontos fejlesztése volt 

az Erodium betegirányítási rend-
szer bevezetése. Azzal a céllal vásá-
roltuk meg ezt a szolgáltatást, hogy 
megkönnyítsük az időpontfoglalást, 
tervezhetőbbé tegyük a betegek fo-
gadását és ellátását a felnőtt házi-
orvosi rendelőkben. Az első időszak 
tapasztalatainak kiértékelése a kö-
vetkező hónapok feladata.
Az év legjelentősebb egészség-
ügyi fejlesztése kétségtelenül az új 
mentőállomás átadása lesz. Nagy 
elégtételt érezhetünk majd, mikor 
az egyik legszebb segítő szakma 
dolgozói végre méltó körülmények 
közé kerülnek!
A változás mindig kihívás, próba-
tétel. Együttműködő hozzáállásunk 
fontos feltétele az új helyzetekhez 
való sikeres alkalmazkodásnak. 
Kőszeg egészségügyi ellátása 
nagy változásokon megy keresz-
tül. Joggal remélhetjük, hogy egy 
stabilabb, jobb ellátási helyzet 
felé haladunk, melyhez érdemes 
alkalmazkodnunk. Köszönettel 
tartozunk azoknak, akik ezért dol-
goznak!

Básthy Béla
polgármester

Egészség(ügy)ünk
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Az új gyermekorvos
2023. március 6-ától „A doktor úr 
megérkezésével helyre áll a gyer-
mekorvosi ellátás Kőszegen”. 
Erre a helyzetre sokan vártak, azok 
a kőszegiek is, akiknek még nincs 
gyermekük vagy unokájuk. Az 
idézett mondatot megfogalmazta 
Básthy Béla polgármester 2023. 
február 27-én a rendkívüli testületi 
ülésen. Előtte a helyzet is rendkí-
vüli volt, azt követőn, hogy a város 
két tiszteletben álló, évtizedeken 
át, nyugdíjas éveiben is dolgozó 
gyermekorvosa, dr. Ágoston Zsu-
zsanna és dr. Kiss Gabriella befe-
jezte hivatása gyakorlását.
Március 6-án dr. Abdul Gafor Faris 
gyermekorvos, korábbi kórházi 
főorvos első rendelési napját tar-
totta Kőszegen. Erről a döntést a 
képviselők február 27-én hozták 
meg. Két órával később Faris dok-
tor megtette az első látogatását 
a gyermekorvosi rendelőbe a vá-
rosvezető, dr. Zalán Gábor jegyző, 
dr. Dömötör Ramóna megbízott 
igazgatási osztályvezető kíséreté-
ben. Ott és akkor Básthy Béla pol-
gármester Kőszeg város nevében 
kifejezte köszönetét dr. Gábriel 
András János gyermekorvosnak, a 
SAVANEST Kft. ügyvezetőjének 
azért a munkáért, amit a gyer-
mekek ellátásért végeztek 2022. 
január 1-től helyettesítési feladat-
körben. Mindezt megtették 2023. 
március 3-ig. Ne feledjük azt sem, 
hogy Gábriel doktor javasolta a 
CRP meghatározó kislabor készü-
lék beszerzését, amit a SzívHang 
Koncerten adományozók támo-
gatásából meg tudott vásárolni a 
Segítőkéz Alapítvány. 
Február 27-én tartott testületi ülé-
sen Básthy Béla polgármester tá-
jékoztatta a képviselőket dr. Abdul 
Gafor Faris gyermekorvos Kőszeg-
re érkezésének előzményeiről. A 
„hivatal régi vágya teljesülhet 
az előterjesztés elfogadásával” 
– fogalmazta meg az első szavai-
ban. De biztosan lehet rögzíteni, a 
rendkívüli helyzet miatt már akkor 
sem volt kétséges a képviselők 
támogató szavazása. A városve-
zető elmondta, hogy a kapcsola-
tot közel három hónapja vették 
fel Faris doktorral, aki az önkor-
mányzat hirdetésére jelentkezett. 

Olyan gyermekorvos, aki „még 
ebben a helyzetben is vállalja a 
háziorvoslást”.  Az „ebben a hely-
zetben” kifejezés arra vonatkozott, 
hogy mindkét körzetben betöltetlen 
a gyermekorvosi állás. Ez a tény a 
korábbi orvoskeresésnél súlyos hát-
rány volt, visszautasítást okozott, 
mert egy szabadság vagy betegség 
esetén nincs, aki el tudná látni át-
menetileg, beugróként a feladatot. 
„Több gyermekorvossal vettük fel 
a kapcsolatot, de a beszélgetések 
úgy végződtek, szóljunk, ha az 
egyik praxis már betöltött. Most 
abban bízunk, hogy hamarosan 
szólhatunk” – fogalmazta meg a 
városvezető.
Elhangzott, hogy Faris doktor nagy 
ambíciókkal vette fel a kapcsolatot 
a város vezetésével. Az első beszél-
getés után eljött Kőszegre ismer-
kedni. Akkor még Berettyóújfaluból 
háziorvosként, de először 1989-ben 
Jemenből érkezett Magyarországra, 
a szocialista államok között zajlott 
diákcsere, ösztöndíj program ke-
retében, hogy a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen szerezze meg az 
orvosi diplomáját. Azóta megszakí-
tások nélkül Magyarországon él.
A diploma megszerzése után a 
Sátoraljaújhelyen lévő kórházban, 
csecsemő- és gyermekosztályon 
kezdett el dolgozni. 2016-ban 
Semmelweis Ignác születésnapja 
alkalmából az egészségügyi el-
látás érdekében kifejtett kiemel-
kedő szakmai tevékenységéért a 
Zempléni betegekért kitüntetésben 
részesítették. Az oklevelet aláírta 
Szamosvölgyi Péter polgármester, 
aki – a Városok, Falvak Szövet-
sége révén – tartja a kapcsolatot 
Kőszeggel, itt járt a február 20-
án tartott Pálinkafesztiválon. Ott 
találkozott Básthy Bélával, akinek 
Faris doktort nagy munkabírású 
orvosként említette. Február 27-
én a testületi ülésen elhangzottak 
Szamosvölgyi Péter szavai, idézve 
Básthy Bélát: „szerinte jó döntés 
őt alkalmazni”. De ez a vélemény 
már a döntéselőkészítés végfá-
zisában hangzott el, megerősítő 
mondatként. Faris doktor Sátoral-
jaújhelyen a kórházban 12 éven 
át dolgozott főorvosként, majd 
gyermekszakorvosi feladatokat 

vállalt Berettyóújfaluban. Amint 
a testületi ülésen elhangzott, ott 
vállalkozási formára szervezik át a 
gyermekorvosi ellátást, de ezt Faris 
doktor nem vállalta el. (2022-ben 
a közel 15 ezres városban három 
gyermekorvos dolgozott./ a szerk)
Faris doktor február végén Kőszeg-
re költözött, a szintén jemeni szár-
mazású feleségével és két gyer-
mekével. A polgármester szavai 
szerint „Rövid tárgyalás után meg 
tudtunk állapodni, egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban látja el 
az orvoslás feladatát”. 
Az önkormányzattal történt tárgya-
lások során Faris doktor vállalta, 
hogy nemcsak egyik körzetben 
végzi el az orvos feladatait, ha-
nem helyettesít a 2-es körzetben 
is, ameddig nincs másik orvos. 
Hangsúlyosan beszélt a városve-
zető arról, hogy a két körzet ellá-
tása egyidőben történik, a betegek 
érkezésénél az orvos nem tesz 
különbséget abban: mikor és me-
lyik körzetből érkezik a kis beteg a 
szüleivel. Ezért nem lesz a lakosság 
számára olyan érzet, hogy állandó 
körzeti vagy helyettesítő ellátásban 
részesülnek. Ugyanaz a személy 
látja el a beteget.
A testületi ülésen elhangzott, hogy 
Faris doktor a családjával Kőszegen 
kíván letelepedni ingatlan tulajdo-
nosként. Az önkormányzat felaján-
lotta, hogy december végéig bérlés-
sel biztosítja a lakhatás lehetőségét. 
„Volt olyan önkormányzati lakás, 
amely az orvos lelkesedésének 
elvételére volt alkalmas a piac 
közelsége miatt”, de megtalálták 
az alkalmas ingatlant.  
Faris doktor jogviszonya az önkor-
mányzattal kötött szerződés szerint 
március 1-jén kezdődött, de a ren-
delése – ügyeinek intézése miatt – 
március 6-án kezdődött. 

„Gratulálok, hogy sikerült ki-
váló orvost szerezni. Úgy kell 
fogalmazni, hogy Oberwartban, 
Mödlingen vastapssal várták vol-
na az utcán” – fogalmazta meg 
Harkai Norbert. Azt is reméli, hogy 
mindenki szembesül azzal, hogy 
kiváló orvos érkezett, mindenki be-
fogadja és hosszú időn át látja el a 
feladatot. 
Csiki István arról kérdezett, hogyan 
történik a beteg gyermekek ellátá-
sa az orvos szabadsága, esetleges 
betegsége esetén.   
A kérdésre válaszolt dr. Dömö-
tör Ramóna megbízott igazgatási 
osztályvezető, aki – a polgármes-
ter szavai szerint – kiváló munkát 
végzett a gyermekorvosi ellátás 
megszervezése érdekében. Az 
osztályvezető elmondta, több or-
vossal vették fel a kapcsolatot, de 
mindenkit elriasztott az előre nem 
tervezhető, betegség miatti helyet-
tesítés. Elmondta, hogy tárgyalás-
ban vannak egy doktornővel, aki 
hajlandóságot mutat arra, hogy a 
későbbiekben ellátja a másik kör-
zetet. Neki a szakvizsga letételéhez 
még néhány hónapra szüksége 
van. Szakmai mentort keres a 
doktornő a feladatellátás mielőbbi 
átvétele érdekében.  
A szavazás előtt szinte zárszóként 
Básthy Béla polgármester elmond-
ta, hogy Faris doktor Magyarorszá-
gon tartózkodása érkezésétől kezd-
ve legális. Az is elhangzott, hogy 
Kőszeg olyan város, ahol megszo-
kott a jogszerűen tartózkodó kül-
földiek jelenléte, akár Ausztriából 
érkeztek, vagy éppen sétáljanak 
az utcán az FTI-iASK diákjaiként 
a fejkendős lányok. Kőszeg kicsi 
város, az itt élők örömmel fogad-
ják a nagyon várt gyermekorvos 
érkezését. 

KZ
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Műfüves pálya
A Kőszegi Lóránt Gyula Futball 
Club TAO pályázaton történő rész-
vételre kérte az önkormányzat 
támogatását, amelyet a képvise-
lők február 27-én tárgyaltak. Elvi 
hozzájárulást adtak ahhoz, hogy 
nyertes pályázat esetén a fejlesztés 
Kőszeg Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő ingatlanokon 
valósuljon meg. A Futball Club há-
rom pályázatot nyújtott be. A kiírás 
szerint önrészt nem igényel, viszont 
az egyik helyszín vitát váltott ki.
Básthy Béla polgármester arról 
beszélt, hogy az előterjesztés nem 

ismeretlen a képviselők előtt, mert 
ennek az elvi támogatásáról már 
többször döntöttek, de az ered-
ménytelen pályázat miatt nem lett 
folytatása.
Tíz képviselő támogatta a Lóránt 
Gyula Sportközpont 1,8 milliárd Ft-
os fejlesztését, ugyanígy a 21 millió 
Ft értékben történő felújításokat egy 
nyertes pályázatra vonatkoztatva. 
A szabvány műfüves pálya és kiegé-
szítői (világítás, kerítés, korlát) be-
ruházásának becsült költsége 300 
millió Ft. A szavazásnál nyolc igen, 
és két nem szavazatot kapott. A 
voksok leadása után a polgármester 
elmondta, hogy nemleges szavazat 
oka lehetett a pályaépítés helyszíne. 

Az önkormányzat tulajdonában 
lévő terület a Rőtivölgyi úttól indu-
ló kerékpárút, illetve a vízműtelep 
mellett van. Csak olyan területre 
lehetett a pályázatot beadni, amely 
a városé. Básthy Béla polgármester 
elmondta: ha nyertes lesz a pályá-
zat, „akkor mindenképpen beszé-
lünk a legideálisabb helyszínről”. 
Hozzáfűzte, hogy a sportegyesület 
és a főépítész is alkalmasnak ta-
lálta a helyszínt. Elhangzott, hogy 
a jelenlegi sporttelep mellett a 
városnak nincs saját területe, azok 
magántulajdonban vannak. 
Harkai Norbert arról beszélt, hogy 
a helyszín nem jó, nem alkalmas 
és nincs megfelelő sportkoncepció. 
A polgármester válaszként ismét 
elmondta, ha a városnak nincs te-
rülete a sporttelep mellett, ottani 
helyszín megjelölésével pályáza-
tot nem lehet benyújtani. A vízmű 
melletti területen van a közmű.
Neudl Gábor, a Kőszegi Lóránt 
Gyula FC elnöke is ott volt a tes-
tületi ülésen, de nem szólalt fel, 
mint illetékes személy. Azt követőn 
kérdeztük tőle, jó vagy nem a hely-
szín? 

Alapvetően a nemleges szava-
zatban rejlő hozzáállást tartotta 
érthetetlennek. Jelenleg a téli idő-
szakban 25 – 30 km-t utaznak a 
sportolók, hogy műfüves szabvány 
méretű pályán tudjanak futballoz-
ni, és kifizetnek óránként 40 – 50 
ezer Ft-ot. Ehhez képest a saját pá-
lyáig tartó két km nagyon kevés. Az 
pedig óriási előnyt jelentene, ha a 
sajátot bérbe tudnák adni. Nagyon 
fontos, hogy legyen saját pálya. Ha 
ez a pálya a város szélén van, akkor 
a játékosok oda is kimennek, mert 
saját, öltözőt ott is biztosítani kell. 
Egy tágas, szabvány méretű pá-
lyához 130 x 85 méteres területre 
van szükség. Lehetne kicsi pályát 
is építeni, de azon csak edzést tart-
hatnak, meccsre nem alkalmas. A 
sporttelepen lévő egykori salakos, 
majd füvesített pálya mérete lé-
nyegesen kisebb a szükségesnél. A 
sportvezetők ezt a variációt gyor-
san elvetették. Viszont tovább küz-
denek, ehhez kell nekik a segítség. 
Mindez egy elvi vita volt, az öröm 
vagy bánat akkor érkezik meg, ha 
kihirdetik a pályázat eredményét.

KZ

Gyermekorvosi rendelés
1. körzet

Hétfő:  08.00 – 11.00 óra
Kedd:  10.00 – 13.00 óra
Szerda:  09.00 – 13.00 óra
Csütörtök:  12.00 – 15.00 óra
Péntek:  08.00 – 12:00 óra

Tanácsadás:
Kedd:  13.00 – 15.00 óra
Csütörtök: 10.00 – 12.00 óra 

Elérhetőség: 
Tel: 0694/360-148; 

1.gyerekrendelo@gmail.com

2. körzet
Hétfő:   11.00 – 13.00 óra
Kedd: 08.00 – 10.00 óra
Szerda: 13.00 – 15.00 óra
Csütörtök: 08.00 – 10.00 óra 
Péntek: 12.00 – 14.00 óra

Tanácsadás:
Hétfő: 13.00 – 15.00 óra 

Elérhetőség: 
Tel: 0694/360-191

koszeggyermekrendelo2@gmail.com
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sik lett volna a „természeté”. Kezdetben költött 
rajta a ritka fészkelő kontyos réce és a búbos 
vöcsök is. A nem őshonos amurok betelepíté-
sével a hínáros vegetáció eltűnt a tóból. Most 
a terület egyik érdekessége a karmazsinpirók, 
ami egyelőre csak itt fészkel Magyarországon. 
A fokozottan védett vidra is megjelent. Bízom 
benne, hogy a tavak közel természetes állapota 
nem romlik tovább, megmarad a hegy, az erdő 
„tükörképének”.

– Mi jellemzi a Kőszegi-hegység erdőit?
– Felszínének 98%-át erdők borítják. A hegy 
lábától a csúcs felé haladva gyertyános-tölgye-
seken és bükkösökön haladunk keresztül. Mária 
Terézia által a 18. században ide telepített stá-
jer erdészek - emléküket a Stájer-házak, ben-
ne az Erdészeti Múzeum őrzi - szakértelemmel 
végezték az erdőművelés feladatait. Az erdők 
elsődleges előnye az oxigéntermelő és a szén-
dioxid-megkötő képessége. Az erdei séta üdítő 
és felemelő, de az erdő élőhely is. Az erdőgazdál-
kodásnak is meg kell találnia azokat a művelési 
módokat, amivel az idős bükkösökben többek 
között a fokozottan védett kis légykapó és fehér-
hátú fakopáncs hosszútávon megmarad. Erdő-
gazdálkodásról beszélünk, az erdő természetesen 
a faanyag kitermelését is magával hordozza.
– Mit jelent a „Kultúrák hegye”? 
– A „Kultúrák hegye” a Szent Vid. Rómer Flóris 
és báró Miske Kálmán fedezte fel a hely jelen-
tőségét. A gazdag bronzleletek mellett előkerült 
ott egy arany diadém is, talán a „velemi király-
lány” koronája? A kőkor, vaskor, rézkor, bronzkor 
óta lakott hely. Az ott gyártott sajátos antimon-
bronz eszközök messze földre eljutottak. A kelták 
(gallok) is lakták a területet. Évezredek kultúrája 
rejtőzik a mélyben. Amit mi látunk a magasla-
ton, az a gyönyörűszép Szent Vid-templom.
– Az erdők a természeti értékeik mellett al-
kalmasak sétára, és kerékpározásra is. Több 

KÁVÉSZÜ
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Kávészünet Illés Péter Gábor természetvédő tanárral
 A Natúrpark alelnöke

Körmenden született, agrármérnök, kö-
zépiskolai biológiatanár. 1991. óta oktat 
a Kőszegi Evangélikus Középiskolában. 
Lételeme a tanítás. Huszonegy éve él a csa-
ládjával Kőszegen, erős érzésekkel kötődik 
a városhoz, a természeti környezetét 30 éve 
tanulmányozza. Tizennégy évesen határozta 
el, hogy a madarakat vizsgálja, azóta tagja 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesületnek. Felesége gyógypedagógus a 
Dr. Nagy László EGYMI-ben tanít. Benedek 
fia Kőszegen él, Dorottya leánya Budapes-
ten. A családban mindenki természetkedve-
lő, sokat túráznak, a „zero waste”, hulladék-
mentes életmódra törekvés mindannyiuk 
otthonában megjelenik. Az Írottkő Natúr-
parkért Egyesület újonnan megalakult ve-
zetőségének tagja, de tanárként korábban 
is részt vett a natúrpark munkájában, így 
a hulladékmentes életmód népszerűsítésé-
ben. Iskolájában, amely ökoiskola, hasonló 
tevékenységet végez, és ezt a szemléletet a 
natúrparkhoz tartozó 18 településre vonat-
koztatva még tovább szeretné erősíteni. 
– Milyen adottságok jellemzik az Írottkő Na-
túrparkot?
– Az ország első natúrparkjai közé sorolhatjuk, 
az elmúlt évben ünnepeltük a megalakulás 25. 
évfordulóját. A kilátónál, az osztrák oldalon áll 
a „CBE” betűket tartalmazó névadó szikla. A 
Confinia Batthyanyana Esterhazyana kezdőbe-
tűi valószínűleg a Batthyány-Eszterházy birtok 
határvonalát jelölhették. Az Írottkő Natúrparkért 
Egyesületnek Kőszeggel együtt 18 település a 
tagja. A közel 4300 hektár terület, a Kőszegi Táj-
védelmi Körzet országos jelentőségű védettségi 
kategória, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága 
alá tartozik. Vannak fokozottan védett részei, 
Kőszegen a helyi védettséget 27 érték képviseli. 
– Mit kell érteni azon, hogy a hegyekben kö-
zel 40 forrás fakad, ebből 16 foglalt forrás? 
– Bár az éghajlatváltozás már alakított a tájon, az 
alpesi klíma, a csapadékviszonyok miatt közel száz 
forrás fakad, de egyre több, amely nyáron kiszá-
rad. Sajnos, a Mohás-forrás is ilyen. A foglalt for-
rás azt jelenti, hogy természetkedvelők, túrázók, 
egyesületek, szervezetek valamikor a fakadó for-
rást kő, vagy beton lapokkal körbevették, és a vi-
zét egy csőbe vezették. A legbővizűbb a Hétforrás.
– Vizes élőhelyekhez sorolható az Abért-tó.
– A Kőszeg-lukácsházi víztározóban (Abért-tó) 
már 12 éve gyönyörködhetünk. Árvízvédelmi 
tározónak készült, amit a madarak is felfedez-
tek. Az elmúlt évektől leginkább a horgászok, 
a kirándulók és a kutyasétáltatók paradicsoma 
lett. Ha engem kérdeztek volna, én csak az egyik 
tavon engedtem volna meg a horgászatot, s má-

biciklis ösvényt láthatunk meredek utakon. 
Mennyire egyeztethető össze a hegyi kerék-
pározás és természetvédelem?
– A kerékpáros turizmus csak szabályozott kere-
tek között működhet. Zajlanak az egyeztetések 
a hegyi kerékpározás „legalizálása” érdekében. 
A magam részéről el tudok képzelni egy olyan 
hegyi-hegylábi kerékpárutat, amit az osztrák 
oldalon nemrég adtak át (Burgenland Trails). A 
bringások közössége a szállásadás és gasztronó-

mia felé is ösztönzőleg hat. A hegyi bicik-
lizés csak a kijelölt pályán történjen, mert 
fontos ugyan a sport, a testmozgás, de 
unokáink is szeretnének látni turbánlilio-
mot, leánykökörcsint, kapcsos korpafüvet, 
foltos szalamandrát.
– Melyek a kiemelt látnivalók, túracél-
pontok?   
– Több mint 500 km hosszú jelzett túraút-
vonal várja a túrázókat. Végtelen soknak is 
lehet nevezni a látnivalókat. Kiemelem az 
új jelvényszerző Alpannonia könnyű (light) 
és nehéz (hard) túraútvonalait, amelyek-
hez túraútlevél is kérhető a Tourinform 
irodában. Minden túraútvonal kitáblázott. 
A Mariazelltől induló Mária Út Kőszeget is 
érintve az erdélyi Csíksomlyóig vezet. Az 
Írottkő tanösvényt a natúrpark megújítot-
ta. Áprilisban, a Föld napján avatjuk fel a 

legújabb tanösvényt a natúrpark legújabb tele-
pülésén, Tömördön. A hat táblából álló „Chernel 
nyomában” tanösvény, az Ablánc-patak, a 
Nagy-tó és a Madárvárta élővilágát mutatja be.
– Módosultak-e a megalakulása óta az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület célkitűzései?
– A szervezet egyesületként működik, magán-
személyek, turisztikai szolgáltatók és cégek 
tagdíjából, valamint pályázatokból tartja fenn 
magát. A kezdeti célok egyike volt a turista-
forgalom segítése, amely kibővült. A „Zöld 
Csoport” tagjaként egyik célunk a települési 
természetvédelem terjesztése, keressük a közös 
lehetőségeket a helyi természeti értékek meg-
óvására. Így legutóbb Cákon a szelídgesztenye 
matuzsálemek, az öreg tölgy megóvására, a 
földutak cserjés-bokros mezsgyéinek kialakítá-
sára koncentráltunk, kiemeltük a játszótérben 
rejlő ismeretterjesztő lehetőségeket. Hangsúlyos 
cél az ismeretterjesztés, hiszen csak az a személy 
érzi fontosnak a természeti értékek megóvását, 
aki ismeri azokat. Célunk, hogy szakértők be-
vonásával vezetett túrákkal hozzuk közelebb az 
emberekhez, különösen a gyermekekhez a ma-
dárvilág, a lepkék, a növényvilág mellett a ke-
vésbé szeretett vagy ismert élőlényeket. Az Őr-
ségi Nemzeti Park Igazgatóságával szeretnénk 
indítani egy tematikus nyári tábort, egyszerre 
kínálva élményeket és ismereteket.
 Kiss János
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Eladták az SOS-Gyermekfalut 
A vevő egy kőszegi székhelyű vállalkozás

Február végén kaptuk a hírt, hogy 
várhatóan áprilistól új tulajdo-
nosa lesz a kőszegi gyermekfalu 
ingatlanegyüttesének. Az SOS-
Gyermekfalu Magyarországi Alapít-
ványa az értékesítésből származó 
bevételt szakmai programokra 
fordítja. Több felvetődő kérdésre az 
alapítvány referensétől kértünk és 
kaptunk tájékoztatást.
– Hogyan alakul a gyermekfalu 
jövője?
– Elfogadtuk a teljes gyermekfalu 
területének felvásárlására tett vé-
teli ajánlatot. A vevő egy kőszegi 
székhelyű vállalkozás, és ez alapján 
minden okunk megvan azt feltéte-
lezni, hogy az általuk kidolgozandó 
újrahasznosítás a helyi közösség 
igényeinek a figyelembe vételével 
történik. Nem lehetünk eléggé há-
lásak Kőszeg lakosságának, a város 
vezetésének, hogy évtizedeken át 
bizalommal fordultak felénk és be-
fogadtak minket. Reméljük, hogy 
sok jót hoz a városnak a változás. 
Az ingatlanok birtokba adásának 
tervezett időpontja 2023 április.
– Hogyan alakul át a nevelőszü-
lői családok helyzete?
– Jelenleg az országban 107 SOS-
nevelőszülői család gondoz 233 
gyermeket. Vas megyében nyolc 
család 19 gyermeket nevel. Ebből 
egy nevelőszülő lakik hat gyermek-
kel a kőszegi gyermekfalu egyik 
házában, a többi család saját in-
gatlanában neveli a gyerekeket. A 
nevelőszülők ugyanúgy folytathat-

ják hivatásukat, csak a jövőben, 
2023. július 1-től nem az SOS, 
hanem az Mózeskosár Evangélikus 
Nevelőszülői Hálózat lesz a mun-
káltatójuk. A családok kezét azon-
ban nem engedjük el. Zajlanak az 
egyeztetések, hogy az SOS milyen 
szakmai segítséget tud nyújtani a 
„Hálózat”-hoz tartozó családoknak 
legalább 2025-ig. Saját nevelőszü-
lői családjaink mellett a Mózeskosár 
többi nevelőszülői családját is sze-
retnénk segíteni. Abban már meg-
állapodtunk, hogy a nevelőszülői 
hálózatváltáskor szükséges pszicho-
lógiai felmérést az SOS elvégzi.
– Mi lesz a gyermekfaluban lakó 
családdal?
– Folyamatos egyeztetés zajlik a 
gyermekfaluban lakó egy család-
dal, mivel fontosnak tartjuk, hogy 
a gyermekeknek tanév közben ne 
kelljen költözniük, nyugodtan tud-
ják lezárni az iskolát. Az albérlet-
váltásban is segítünk nekik, ha arra 
kerülne sor.
– Az épületeket magánszemé-
lyek és vállalkozások is bérlik. 
Maradhatnak?
– Tájékoztattuk a bérlőket, hogy 
a szerződést fel kell mondanunk. 
Mindez 10 magánszemélyt, egy 
boksz klubot és a helyi pedagógiai 
szakszolgálatot érinti. A jövőbeni 
bérlésről az új tulajdonossal lehet 
szerződést kötni.
A tájékoztatás szerint a SOS-
Gyermekfalu ebben az évben in-
gatlanjainak formájában is meg-

szűnik Kőszegen. Ez a folyamat 
legalább hét évig tartott, akkor 
kezdődött, amikor egyértelmű lett, 
hogy a fenntartásához nem járul 
hozzá nemzetközi szervezet.
Az SOS-Gyermekfalu kőszegi indí-
tása 33 évre nyúlik vissza. Helmut 
Kutin az SOS International elnöke 
1990. szeptember 5-én Kecske-
méten jelentette be, hogy Kősze-
gen az SOS-Gyermekfalu alapkö-
vét 1991  tavaszán helyezik el. A 
megelőző évben az akkori városve-
zetés Preininger Ferenc vezetésével 
kinyilvánította a fogadókészségét. 
Egy 1989. szeptember 21. kelte-
zésű Végrehajtó Bizottság jegyző-
könyv szerint a testület:
„egyetért a 8 millió Ft-nak a szer-

ződés tervezetben foglalt felté-
telekkel, illetve kötelezettségvál-
lalással, az SOS-gyermekfalvak 
Magyarországi Egyesületétől 
történő átvételével és egyben 
a pénzeszköznek 4 millió Ft te-
lekvásárlás, 4 millió Ft lakótelepi 
iskolabővítés (tornaterem) címén 
történő felhasználásával”.
Ez volt az induló tőke a Balog isko-
la tornatermének a megépítéséhez. 
A városnak nem került pénzébe a 
12 db, gyermeknevelést szolgáló 
lakóház megépítése, amelynek – 
és a további kiegészítő épületek-
nek – beruházási költsége kettő-
száz millió Ft volt. Az avatás 1993. 
október 29-én történt.

KZ

Kőszegi borverseny
A Kőszegi Borászok Egyesülete várja kisebb termelők borait is: Kőszeg, 
Kőszegdoroszló, Cák, Bozsok településekről. A verseny minden borter-
melő gazda részére nyitott, aki bort állít elő. Évjárat megkötés nincs.
Mintaleadás helye: 9730 Kőszeg, Várkör 54. Szőlőtermelők és Bor-
értékesítők Szövetkezetének irodája.
Időpontja: 2023.03.17. Péntek 9.00 – 17.00  Tel:+3630/2373-447
Mintaszám: nevezett tételenként 2 palack (0,75 liter). A palacko-
kon feltüntetendő a termelő neve, a bor fajtája/összetétele, évjárata.
Nevezési díj: első 2 minta ingyenes, további tételek 1000 Ft
Zártkörű verseny: 2023.03.18. 10.00 óra Festetics Palota
Eredményhirdetés: 2023.03.18. 14.00 óra (a nevező gazdák megje-
lenésére számítunk)
Kategória: fehér, vörös, rozé 2022
A borok értékelése a Nagy Nemzetközi Borversenyek által ajánlott és 
az U.I.O.E., valamint az O.I.V. által kialakított 100 pontos, pozitív bí-
rálati lapon történik.
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Mi lesz a  folytatás?
Az elmúlt év novemberében a 
Jézus-Szíve-templom toronysi-
sakján többen dolgoztak, akkor 
szedték le a cserepeket. Ott fenn, 
50 méter magasságban végezték 
az aprólékos munkát a toronysisak 
közepéig felépített állványzatról. 
Vajon mennyien vállalnák ezt a 
munkát? Az egyházi ingatlanok fel-
újítása januárban kisebb tempóban 
zajlott, de dolgoztak a belváros két 
templomában, a Szegényházban, 
és a különböző helyen lévő restau-
rátori műhelyekben. Zajlott a mun-
ka a tervezett feladatok előkészíté-
se érdekében. A következő időszak 
teendőiről február 24-én kérdeztük 
Sarkadi Márton szakmai koordiná-
tort. Először a közérdeklődés egyik 
pontját vetettük fel.  
– Mennyi időt vehet még igénybe 
a templomok felújítása?
– Mintegy két évvel lehet számolni. 
Arra törekszünk, hogy a templomok 
mielőbb újból használatba vehetők 
legyenek. Egyes berendezési tár-
gyak, például a mellékoltárok res-
taurálásának befejezése, és egyéb 
más munkák nem akadályozzák a 
működés elkezdését. A felújítandó 
templomok száma nagy. A műszaki 
problémák és hiányosságok hosszú 
sorát tártuk fel. 
– A Jézus Szíve-templom ellátja 
a feladatát.
– A felújítása a toronysisakon vég-
zett munkálatokkal folytatódik. Az 
egyik feladat: a szerkezet javításá-

hoz fel kell emelni a toronysisakot. 
Az elmúlt év végén elkészültek 
a munkához szükséges szerke-
zeti elemek, illetve megtörtént a 
folyamat részletes technológiai 
tervezése. Ez nem egy rutinmun-
ka, szakmailag erős kihívás, több 
tonnát kell magasabbra emelni, 
hogy a korhadt, sérült fageren-
dázatot ki tudjuk cserélni. Ehhez 
a toronysisakon belül kell építeni 
egy olyan szerkezetet, amely min-
den irányban merev, és alkalmas 
arra, hogy megfogja a sisakot, az 
emelés során. Ezt követően részek-
re kell választani, hogy el tudjuk 
végezni a javításokat, majd ennek 
megtörténte után visszaengedjük 
a tartófalra. A munka előkészítése 
érdekében történt meg a cserepek 
leszedése azért, hogy kisebb legyen 
az épületrész tömege. Folyamat-
ban van a pótláshoz szükséges 
cserepek legyártása is. Az 1890-es 
években készült cserepek nagyon 
jó minőségűek, nagyjából 50%-
ban kifogástalan állapotban meg-
maradtak. Az újragyártott darabok 
méretükben, színükben, alakjuk-
ban teljesen azonosak a 130 éve 
gyártott eredetiekkel. A régieket 
vasszögekkel rögzítették, amelyek 
mostanra elrozsdásodtak, és emiatt 
is kellett leszedni a teljes fedést. Az 
újra felrakott cserepeket rozsdame-
netes csavarokkal rögzítjük.
– Mikorra tervezik a toronysisak 
emelését?

– Kora tavasszal, de ez még több 
titkot rejt. A torony emelésére azért 
van szükség, mert a templom mel-
lett lévő kicsi utcákban a daru nem 
tud dolgozni, nincs elegendő hely. 
Az emelés előnye: nem kell teljesen 
szétszedni a toronysisakot, majd 
újra felépíteni, hátránya, hogy szak-
mailag rendkívül összetett feladat. 
– Milyen munkát kell még ott 
fenn elvégezni?
– A következő nagyobb munka a 
torony falfelületeinek, díszeinek a 
javítása. A műkő párkányok, dí-
szek, oromfal-lefedések egy része 
nagyon rossz állapotban van. Egyes 
darabok riasztó módon sérültek, 
balesetveszélyt okozva lehullottak 
a toronyról. A műkő elemek másik 
része, jellemzően az egyszerűbb 
tagozatok, például a párkánylefe-
dések jobb anyagból készültek, és 
jelentős részük kifogástalan álla-
potban van. Ennek a kettősségnek 
a figyelembe vételével kell dolgoz-
nunk, hozzákapcsolva a falfelületek 
felújítását. A falakat az 1980-as 
években újravakolták, és lefes-
tették. Az akkor használt anyagok 
nem voltak jó minőségűek. Sok 
helyen levált, repedezik a festés, 

ezért nincs más választásunk, mint 
az eltávolítása, majd újrafestése az 
időjárásnak ellenálló anyaggal. A 
falaknál még egy nagy problémát 
kell megoldani, a talajnedvesség 
elleni szigetelést, mert a falak alsó 
részén látszik a károsodás. Ezért el 
kell végezni ott is az újravakolást, 
illetve szigetelést. 
– Mi lesz a következő munka?
– Beállványozzuk a templom ol-
dalfalait. A tető nagy mérete és 
tagolt idoma miatt több problémá-
val kell szembenéznünk. Ha valaki 
felnéz templomtetőre, láthatja az 
ároktetős rendszert, a mellékhajók 
felett hosszirányra merőlegesen a 
fióktetőket, bonyolult és sérült cso-
mópontokkal, ahol a csapadékvíz 
befolyt. A több évtizeden át tartó 
beázások miatt alig van a tetőn 
sérülésmentes csomópont, emiatt 
a javítás viszonylag hosszadalmas 
folyamat lesz. Ezalatt nem en-
gedhető meg a templom beázása, 
ezért egy olyan védőtetőt kell épí-
tetnünk, amely a hosszház javítás 
alatt levő szakaszait lefedi. Az ol-
dalfalaknál felépített állványokra 
kerül ez a szerkezet, amelynek a 
védelmében lehet majd dolgozni. 

Szent Jakab-templom

Jézus Szíve-templom
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Tovább lehet gurítani, csak azt a 
szakaszt fedi, ahol a munkavég-
zés történik. Tavasszal, az oldal-
állványokkal kezdve épül meg a 
robosztus tetőfedő szerkezet. Azt 
sem felejthetjük el, hogy a felújítá-
sokat az egyházi hitélet biztosítása 
mellett kell elvégezni. A templom 
a homlokzati munkák alatt végig 
használatban lesz.
– A Kálvária-templomnál febru-
árban állt még a munka.
– Az elmúlt év őszén már több min-
den elkészült, például a remetelak 
udvarában a gépészeti munkák, a 
kamra megsüllyedt boltozatának 
javítása, födémek cseréje, a statikai 
megerősítés egy része. Elkezdődött 
a tetőszerkezet, a homlokzat javí-
tása, a vakolatot leverték. Ha az 
időjárás lehetővé teszi, folytatódnak 
a felújítások a hajó tetőszerkezeté-
nek a javításával. A templom több 
szakaszban épült, a tornyok, a szen-
tély, a hajó, a remetelak különböző 
időpontban, ezért az épület tartó-
szerkezete nem logikus, egymáshoz 
logikusan kapcsolódó részekből áll, 
erre vezethetők vissza a statikai 
problémák, a falak repedése. Ezen 
kívül 1947-ben tűz is károsította az 

épületet, megégtek a tornyot tartó 
gerendák. Ezek is a megoldandó 
feladatok közé tartoznak.
– A Kálvária-templomban volt az 
az ország egyik legidősebb orgo-
nája.
– A 17. század végéről származik, 
tudomásom szerint a második leg-
régebbi az országban, de a törté-
neti források nem adnak mindenre 
választ, hiányosak. Az biztos, hogy 
a szerkezete régies, egyszerű a fú-
vórendszere. Rendkívül rossz álla-
potban van az orgona, súlyos mér-
tékű a rovarfertőzése, rágcsálók is 
megtámadták. Egy fa sípot szó sze-
rint megettek az egerek. Az orgona 
felújítása még nem fejeződött be.
– Dr. Pap Ildikó régész a februári 
lapszámban beszámolt a Szent 
Jakab-templomban történt régé-
szeti feltárásról.
– Amely mostanra befejeződött, 
ugyanígy nagyobb részt a restau-
rátori, művészeti, és építéstörténeti 
kutatások is. Ez utóbbiaknál még 
hátra van a belső térben, a falfe-
lületeken elvégzendő munkálat, 
amelyet az állványozás elkészülte 
után lehet befejezni. A homlok-
zaton végzett kutatások előreha-

ladtak az elmúlt nyáron és ősszel, 
ennek a befejezéséhez is szükséges 
az állványrendszer teljes felépítése. 
A Szent Jakab és Szent Imre-temp-
lomokhoz kapcsolódó kutatások 
műhelyekben is folytatódnak. Az 
oltárok, képek, orgonák restaurálá-
sa folyamatban van. 
– A Szent Imre-templomban dol-
goznak a régészek.
– Már az eddigi eredmények is egy-
részt régészeti, másrészt építészeti 
felújítás oldaláról is több adattal 
szolgáltak. Már tudjuk, különbség 
van a két templom között abban 
is, hogy a Szent Jakab-templomot 
tömörebb talajon építették meg. A 
Szent Imre-templom altalaja isza-
pos hordalék, az alatt laza, kavicsos 
réteget találtunk a régészeti feltárás 
során. Mindezek a tapasztalatok se-
gítenek az épület statikai problémá-
inak megértésében és elhárításának 
megtervezésében. A feltárásoknál 
is – az ott lévő sírok felett – több 
esetben mély üregeket találtak a ré-
gészek, amelyek a sírgödrök hanyag 
visszatemetése miatt keletkeztek. A 
templomban az ásatások várhatóan 
márciusban befejeződnek, de mind-
ez attól függ: milyen leleteket talál-

nak még. Ezt követően folytatódhat 
a restaurátori feltárás, és elkezdőd-
het a templombelső helyreállítása.  
– A temető-kápolnát belülről néz-
ve, közel van az építés a befeje-
zéshez. 
– A belső munkák szinte befejeződ-
tek, a villanyszerelés, a szerelvé-
nyezés befejezése és a padlóburko-
lat lefektetése hiányzik. A burkolat 
két hete érkezett meg, ugyanabból 
a bányából származó kőanyagból 
van, mint az eredeti burkolat. Ezt 
követően berendezhető, és átadha-
tó használatra, a homlokzat mun-
kái azt követően fejeződnek be. 

KZ

Adófizetés 
határideje!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy technikai okok mi-
att az idei évben a helyi adók, 
kommunális adó, telekadó, 
építményadó pótlékmentes 
befizetési határideje 2023. 
március 16-ról módosul 
2023. április 30-ra.

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
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Steffl Sör 
Dobozos  4.1% 0.5l,  598 Ft/l 
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Nutella 
Mogyorókrém 

400g,  3 998  Ft/kg  

Boci Nyuszi 
Tejcsoki 40g, 
11 225 Ft/kg

Szerencsi 
Nyuszi 

Tejcsokoládé 
50g,  9 580 Ft/kg

Rama Tégla 
Sütőmargarin

500g, 1 698 Ft/kg 

Rama Tégla Rama Tégla Tolle  
Tejföl 20% 

800g,  1874Ft/kg   
Tejföl 20% 

800g,  1874Ft/kg   

Palini Füstölt 
Kenyérszalonna 2 290 Ft/kg 

Privát 
Szarvas 

és Sertés 
Kolbász 

200g, 4 745 Ft/kg 

Pápai Füstölt Csont nélküli 
Darabolt Lapocka VF   3390 Ft/kg

Privát 
Füstölt Főtt

 Frikandó Sonka  3090 Ft/kg 

Magyar
Tej 2,8 % 1l

Magyar
2,8 % 1l

Privát Házi Füstölt
Negyedelt  Nyers Szívsonka 

Darabolt vagy Csík Érlelt .Vf. 3 590 Ft/Kg

Stuffer Füstölt Házikolbász 
Csemege/ Csípős 3590 Ft/kg 

Privát Hús 
Füst.Főtt Tarja Vf. 3590 Ft/kg

Magyar 
Trappista  

Sajt

Szénsavas  
Üdítő Pepsi Cola
/ Mirinda/ 7Up Pet 

1.75l,  358  Ft/l  

549 Ft/
db

479Ft/
db

KoszegiHirdetes_2023-03_01.indd   1 2023. 03. 03.   14:09:46
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Híd a híd mellett
Ütem szerint halad a Gyöngyös-
patakon átívelő gyalogos, kerékpá-
ros híd építése a körforgalom mel-
lett, egészen közel a PENNY-hez. A 
Technológiai és Ipari Minisztérium 
által támogatott, a térségi közös-
ségi közlekedés fejlesztését célzó 
projekt keretében épül meg a híd 
június végéig.
A markológép február elején emelt 
ki először földet a patak oldalfalá-
ból, március első napjaira mind-
két oldalon elkészült a hídpillérek 
alsóbb része, akkor betonozták be 
a hat méter mélyen lévő, egymás 
mellett hét db betongyűrűt. Az 
első kapavágásnál az építők nem 
sejtették, hogy a PENNY felöli ol-
dalon egy betontömegből álló üle-
pítő aknába ütköznek. Megtalálták 
a Posztógyár utolsó ’darabjait’, 
vagyis a gyár szennyvíztisztítójá-
nak ülepítő aknáját. Több nap alatt 
tudta széttörni az építésben rutinos 
zalai cég. Eddig több vasúti hidat 
építettek, legnagyobb munkájuk:  
a nyolc méter széles, 16 méter 
hosszú – kamionok közlekedésére 
is alkalmas – közúti híd.
A szakértő csapat szorgalmasan 
dolgozik a gyalogos, kerékpáros híd 
építésén, amely három méter széles 
lesz keményfa, vastag deszkapadló 
járószerkezettel, egy méter magas 
acélkorláttal, és közvilágítással. A 

beruházáshoz hozzátar-
tozik a körfogalomnál 
kezdődő járda, illetve 
bicikliút építése három 
méter szélességben és 
81 méter hosszan. A je-
lenlegi járda helyén ala-
kítják ki, mindezt mutat-
ja a hídépítés alaprajza.
A gyalogos híd, ha el-
készül, lezárják, majd kapcsolódik 
a vasútállomásnál megvalósuló 
intermodális csomóponthoz. Vagyis 
ahhoz, hogy a különböző közleke-
dési módok, busz, vonat, autó, ke-
rékpár között meglegyen az átszál-
láshoz a kapcsolat. Ennek már egy 
jó része elkészült, 2022 nyara óra 
használják a kőszegiek, a falvakban 
élők. Az utas a buszról a vonatra 
szállhat át, és fordítva egy közös 
peronon. Azt biztosan lehet állítani, 
hogy mindez az utasokat szolgálja, 
azt is, hogy a GYSEV vonata ponto-
san, zakatolás mentesen közlekedik 
az újjá épített vasúti pályán. Hogy 
a kerékpáros és a gyalogos is biz-
tonságosan érje el a peront a 87-es 
úton át, a közlekedési szakemberek 
szétválasztották az autó és a gyalo-
gos, biciklis forgalmat. Ennek rész-
leteiről két éve tartottak lakossági 
fórumot. Könnyű belátni, hogy a je-
lenlegi híd jobb oldalán lévő járda a 
semmibe vezet, a bicikliseknek sem 

egyszerű ott az átkelés. Ezt könnyíti 
meg az épülő gyalogos, kerékpá-
ros híd. Érdemes rátekinteni az 
intermodális csomópont helyszín-
rajzára. Az építés alatt lévő híd után 
ott van a gyalogos átkelő rajza, 
majd a folytatásaként megépülő bi-
cikliút, amely felvisz a felújított vas-
úti pálya mellé. Ha odamegy valaki, 
láthatja a Kőszegfalva felé vezető 
új bicikliút alapját az első átkelőig. 
Vagyis a sínpálya mellett lehet majd 
egy keveset biciklizni az átkelőnél 
kezdődő, jelenlegi bicikliútig. 
Mindez az intermodális csomópont 
teljes kiépítésével valósulhat meg. 
Addig az új híd egy jövőbe mutató 
beruházás lesz, de hát egy új csalá-
di ház sem készül el egyszerre.
Az intermodális csomópont része, 
sok más mellett, a jelenlegi hídnál 
a lámpás kereszteződés kialakítása. 
Nem lesz körfogalom, mert annak 
a főútvonalon történő létesítésé-
re megvannak a szabályok. A két 

évvel ezelőtti lakossági fórumon 
hozzáértő, közlekedési szakembe-
rek beszéltek arról, hogy a körfoga-
lomhoz nincs elegendő hely, lámpás 
közlekedéssel lehet szabályozni az 
átkelés gyorsaságát, biztonságát. 
Ezt a szakmai előkésztésnél eldön-
tötték. A híd és a 87-es út keresz-
teződésénél a jelenlegi helyzetben, 
hétközben két kritikus időszak van, 
5 – 10 perc átkelési idővel. 

KZ

Intermodális csomópont

Hídépítés alaprajza

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: 
A szülők a gyermekek adatait 
elküldhetik a következő cím-
re: kamansn@t-online.hu.
Cák: Hock-Sirson Richárd és 
Horváth Elizabet fia Olivér 
(2023.02.12.) 
Kőszegszerdahely: Baranyai 
Áron és Ladiszlai Helga fia Miró 
(2023.02.14.), 
Velem: Szilvágyi Máté Miklós 
és Ötvös Fanni fia Zénó Máté 
(2023.02.18.) 
Kőszeg: Farkas Zsuzsanna 
és Szalai Gábor lánya Anna 
(2023.01.23.), Gróf Barba-
ra és Lantos Márk fia Kornél 
(2023.02.14.),  Takács Zsófia
és Cserkuti Bálint fia Nolen 
(2023.02.14.), Somfai Dzse-
nifer és Főcze László fia Nolen 
László, Bándy Fruzsina és Har-
sányi Krisztián lánya Johanna.

HÁZASSÁG:
Pöstényi Anita – Daragó Ger-
gely, Hamar Melitta Eszter 
– Prikazovics Medárd, Balog 
Krisztina  – Kónya István.

HALÁLOZÁS:
Szeitz Ernőné szül. Vider Mária, 
Kiss Lajosné szül. Tóth B Mária, 
Bertók Józsefné szül. Kercselics 
Mária, Németh Gyula.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kőszegi általános iskolák energetikai korszerűsítése

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00001
2023/02/10

Kőszeg Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága által meghirdetett „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyúj-
tott pályázata pozitív elbírálásban részesült. A Támogató döntése alapján Kőszeg Város Önkormányzata 443,89 millió Ft, 100% intenzitású vissza 
nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A fejlesztés célja: A projekt keretében sor kerül a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola főépületének és tornacsarnokának („A” és „C” épület), 
valamint a Bersek József Általános Iskola tornacsarnokának („B” épület) energetikai korszerűsítésére. A projekt célja a gyermekek és a dolgozók munka- 
és tanulási körülményeinek javítása, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása. A projekt eredményeként releváns 
költségmegtakarítás elérése, az intézmények fenntartási költségeinek optimalizálása, az ingatlanok élettartamának növekedése, az ingatlanok esztétikai 
megjelenésének javulása várható.

A projekt elemei
A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola „A” épületrészében tervezett energetikai korszerűsítési intézkedések: padlásfödém szigetelése, nyílás-
zárók cseréje fokozott hőszigetelésűre, napelem telepítése meglévő tetőszerkezetre, világítási rendszer automatizálása, a tetőfelület azbesztmentesítése. 
A „C” épületrészben tervezett energetikai korszerűsítési intézkedések: homlokzati szigetelés; padlásfödém hőszigetelése; nyílászárók cseréje fokozott 
hőszigetelésű ablakokra, ajtókra; világítási rendszer automatizálása. 
Az „A” és „C” épületrészre vonatkozó gépészeti és elektromos korszerűsítések: hőszivattyú telepítése; új, indirekt fűtésű HMV bojler telepítése; új gázka-
zán telepítése; fan-coil-ok telepítése; világítási rendszer automatizálása.
A Bersek József Általános Iskola „B” épületrészében tervezett energetikai korszerűsítési intézkedések: homlokzati szigetelés; álmennyezet szige-
telése; nyílászárók cseréje fokozott hőszigetelésűre; szertár és edzőterem tető szigetelése; napelem telepítése meglévő tetőszerkezetre; a tetőfelület 
azbesztmentesítése. 
A „B” épületrészre vonatkozó gépészeti és elektromos korszerűsítések: É-D-i osztott szabályozás kialakítása; radiátorok, radiátorszelepek korszerűsítése; 
világítási rendszer automatizálása.
A projekt megvalósításának időtartama: 2023.01.01. – 2025.12.31.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt az alábbi oldalon olvashatnak: https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/toppluszprojektek/folder.php?id=377
További információ kérhető: Fekete Balázs, irodavezető (Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési Iroda)
telefonszám: (94) 562-522; e-mail cím: fejlesztesi.iroda@koszeg.hu

Bátrak és viharvertek
„A Nyugat Osvát Ernő irányítása 
mellett szellemi egység lett. Ez az 
egység nem abban nyilvánult meg, 
hogy írói ugyanannak az esztétikai 
kánonnak vagy politikai törekvés-
nek voltak emberei, – szó sincs 
róla. Egyetlen kánonja a gondolat-
szabadság kánontalansága volt, s a 
szellemi egység abban nyilvánult 
meg, hogy az írók megbecsülték 
a Nyugatot” – szólnak a Nyugat 
egykori szerkesztőjének – Fenyő 
Miksának – a sorai. Az említett 
sokszínűségbe pillanthatunk be 
a könyvtárban lévő kiállításon, 
aminek a kitalálója, szervezője és 
szellemi gondozója, Lőcsei (Tóth) 
Péter. Az összeállítás a „BÁTRAK 
ÉS VIHARVERTEK – Arcképek, 

vallomások a ’NYUGAT’ költőiről, 
íróiról, szerkesztőiről” címet kapta. 
– Bátrak? Viharvertek? Ezekkel a 
jelzőkkel eddig kevésbé találkoz-
hattunk, ha a nyugatosokról kér-
deztünk. A Weöres-kutató Lőcsei 
Péter ezeket az izgalmas kérdé-
seket is feszegeti, amikor a témát 
boncolgatja. Nem az első és nem 
is az utolsó irodalmi kiállítás ez, 
ha jól tudom.
– Szombathelyen, a Bolyai 
Gimnáziumban kollégáimmal 
rendszeresen készítettünk évfor-
dulókhoz kapcsolódó vagy más 
időszerű eseményekkel összefüg-
gő kiállításokat. Így emlékeztünk 
többek között Arany Jánosra, 
Radnóti Miklósra, Pilinszky Já-

nosra, Vörösmarty Mihályra, József 
Attilára. A vasi szülőhelyű vagy itt 
tevékenykedő alkotók sem ma-
radtak ki a sorból. Márkus Emíliát, 
Bartha Lászlót, Berzsenyi Dánielt, 
Szenczy Imrét, Bitnicz Lajost és 
Weöres Sándort is bemutattuk. 
A Chernel Kálmán Városi Könyv-
tár munkatársaival azt beszéltem 
meg, hogy ebben az évben Petőfi 
születésének 200. és Weöres Sán-
dor születésének 115. évfordulója 
adna lehetőséget hasonló kiállí-
tásra, előadásra, rendhagyó iro-
dalomórákra. Tervezem egy olyan 
anyag összeállítását is, amelyik az 
„Így írtak ők, így írnak ők” címet 
viselné. Kortárs és klasszikus írók 
kézirataiból, leveleiből, dedikáció-
iból, képeiből állna.    
– Sikeres pályát tudhat maga 
mögött, aktivitása töretlen, a me-

gyei és az országos irodalmi élet 
jelentős alakja. Legutóbb a vasi 
Prima díj 2022-es jelöltjeként 
hallottunk róla. De ki is Lőcsei 
Péter, aki – mondhatjuk? – im-
már kőszegi alkotó? 
– A városi könyvtár rendszeres lá-
togatója vagyok. Munkámhoz sok 
segítséget kaptam. Utóbbi 10-12 
tanulmányom már Kőszegen szüle-
tett. Ezek részben a pécsi Jelenkor-
ban, a marosvásárhelyi Látóban és 
a Kolozsvárott kiadott Korunkban 
jelentek meg – válaszolt kérdé-
semre a tőle megszokott lényeglá-
tással és szerénységgel.  
Fényképek, könyvritkaságok, pla-
kettek … meséltek a tárlókban és 
a paravánokon. A kiállítás a városi 
könyvtárban március hetedikéig volt 
megtekinthető.

TáF.



GAZDABOLT és
SZAKKERESKEDÉS

Mester Center

9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)
+36(30)190-3085 • +36(94)312-163; 

imre.szabo@mammon2006.t-online.hu • www.mammon.stihl-kereskedes.hu  
NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

Ajánlatok ház körüli munkákhoz, profi munkavégzéshez!
Stihl: Fűkaszák, fűnyírók, fűrészek, valamint sok más gép széles választéka készletről.
AL-KO: Fűnyírók, fűnyírótraktorok, szivattyúk, valamint sok más gép széles válasz-
téka készletről.
Milwaukee, Makita, Hikoki, Einhell: Akkumulátoros- és elektromos gépek, vala-
mint kiegészítőik.
Norton-Clipper: Építőipari gépek, téglavágó, 
vizesvágó, csempevágók.
Csiszolástechnika, vágástechnika, fúrószárak, 
hegesztés-, forrasztástechnika, csavaráru.
GÜDE körfűrészek fahasogatók, más fa és vas-
ipari gépek széles választéka. 
Kerítésfonatok, oszlopok és kiegészítőik, feke-
te- és fényfóliák, geo textília, vakondháló.
Virágföldek, fenyőkéreg, trágyák, műtrágyák, 
tápoldatok, vetőmagok széles választéka.
Permetszerek és gyomirtószerek, valamint vé-
dőfelszerelések, kiegészítők.
Öntözéstechnika: locsolótömlők, csatlakozók, 
KPE csövek, öntözéstechnikai kiegészítők.
Kézi-, nyeles- és kerti szer-
számok, nyelek, metszőolló, 
ágvágó, fűrészek, talicska, 
karó, cserép, műanyag cserép, 
kanna, esővíztároló, hordó, 
kötözőzsinegek, permetezők, 
alumínium létra, állvány.
Munkavédelem – cipő, ruházat, 
szemüveg, kesztyű, sapka, sisak.
Akkumulátor, elem, autóápolá-
si termékek, tisztítószerek.
Uszodatechnika – klórtabletta, 
algaölő, különböző karbantartó 
szerek, medence kiegészítők. 
Valamint sok más termék megta-
lálható üzletünkben.

SZERVÍZ
Készüljünk együtt a szezonra! 
Szakképzett személyzetünk rövid határidővel vállalja motoros 
gépek szervizelését, éves karbantartását, valamint láncélezést.



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV I . ÉVFOLYAM, 3 . S ZÁM   2023 . MÁRC IUS  13 .

14

VID
ÉK

Sváb farsang közösen
Kőszegfalva: Február 18-tól 
kezdve négy napig farsangoltak 
a lányok, a legények, a falu népe.  
Nem új szokás volt, hanem sváb 
hagyomány, amelynek folytatása 
tiszteletre méltó. Összefogtak a 
„csapatok”, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Kőszegfalváért 
Egyesület, és képviselőként ott volt 
Gyarmati Kálmán, a Kőszegfalvi 
Baráti Kör oldaláról. Az utóbbiak, 
majd eggyé válnak, de ehhez még 
időre van szükség.
A sváb hagyomány több korosz-
tályba sorolta a szórakozni vágyó-
kat: a legfiatalabbak, a mingások 
- Mingeln - (muszlicák), a 13-14-
15 évesek csoportja; a stáccnk-ti 
Stáácn - (a szúnyogok) 16-17-18 
évesek; és a nagyok - ti krosszn - a 
18 éven felüliek csoportja. Ezek a 
jelölések kivesznek a szóhaszná-
latból, de az öregek ismerik, mint  
egykori mingások.
A négy napot kicsit megosztotta 
az önkormányzat és az egyesület. 
A szombat estét bállal kezdték 
19.00 órakor a Közösségi Házban 
ifjak és idősebbek részvételével, a 
mulatság hajnalig tartott. Vasárnap 
az önkormányzat vállalta fel a gye-
rekkel a cigenudli sütését (23.old). 
Azért este a farsangolók kiemelt 
csoportja a kocsmában készült a 
hétfőre. Igaz, hogy Kőszegfalva 
valójában egy városrész, de azért 
mégiscsak Kőszegfalva, és van 
működő kocsmája, amely mégis-

csak egy találkozási pont a lakos-
ság számára. 
Hétfőn reggel, kilenc órakor a 
Kőszegfalváért Egyesület öt tagja 
indult el bohócjárásra. Szántó Jó-
zsef; Kogler Máté; Gódor Dominik; 
Vasvári Patrik. Móricz Csaba vál-
lalta a kosaras szerepét, húzta a 
feldíszített kullót. A bohócok azzal 
számoltak, hogy estig minden fa-
latot, amit kapnak, útközben nem 
tudják megenni, meginni. Igazuk 
lett, rendesen megtelt a kulló. A 
kapuk előtt várták az érkezőket, 
többnyire stációkkal, terített asz-
talkával, farsangi beszélgetéssel, 
élménybeszámolókkal fűszerezve. 
Azon a  hétfői napon is áthaladtak 
autók, kamionok a főúton. A bohó-
cok a megálljt nem parancsolták, 
hanem kérték, és útvámot szedtek. 
Kaptak hatalmas értéket, cumit, 
tollat, öt Ft-t, banánt, mindent, ami 
ott volt az autóban, az ülés mellett. 
Ha készülhetett közös fotó, akkor a 
távolban élő autós megkóstolhatta 
a cigenudlit. Ha az arrajáró nem ér-
tette a farsangot, akkor  szórt lisz-
tet kapott ajándékba. Az óvónénik 
is tudták, mikor érkeznek a temp-
lom elé a bohócok, és odamentek a 
kicsikkel. A gyerekek a bohócoktól 
kaptak lisztet, az óvónénik meg a 
kicsiktől. De késő délutánra már 
csak a kedv maradt meg és meg-
telt a kulló. Úgy tudjuk, finom volt 
a házi kolbász, és minden ital, amit 
összegyűjtöttek.

Másnapig erőt kellett gyűjteni a 
húshagyókeddre, a legényavatásra. 
Idén a háromból csak egy legény 
vállalta az avatást, ő léphet be 
jogosan a kálleri-be, a legények 
fészkébe, amely a borospince felet-
ti szoba volt a régi szép időkben. 
Oda a nős ember be sem mehe-
tett. Azért az idei farsangon ez 
egy kicsit formálódott. Kedd este 
a legényavatásra várták az egyet-
len vállalkozót, Nádor Bálintot, 
aki a családjával együtt érkezett. 
A legidősebb  legény mondta el 

az avató beszédet. Azt kérte Bá-
linttól, hogy a következő években 
avatandók példát vehessenek róla. 
Szántó József átadott egy csokor 
virágot a felavatott legénynek, aki 
ennek továbbadásával kérte fel 
az édesanyját harmonikaszó mel-
letti keringőre. A sváb szokásban 
ez újdonság, de még szebbé tette 
a hagyományt. Az öreg legények 
az ifjút meghívták egy-egy italra, 
a kalapokon ott volt a rozmaring, 
amely ugyancsak hagyomány.

KZ

NEUZER Elektromos Kerékpárok
340.000 Ft-tól
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Melengető napsütés biztatta a Fő 
téren gyülekezőket február 21-én, 
hogy együtt adhassanak hangot a 
közös óhajnak: „Vesszen a tél!” 
Mint valami tenger, hullámzott a 
tömeg. A Bersek iskola 5. osztályo-
sai mintha ráéreztek volna, kalóz-
nak öltöztek. Az ő műsorukkal kez-
dődött a délelőtt, de a főszereplők 
az óvodások voltak. Álarcos csöpp-
ségek érkeztek színes esernyőkkel. 
Pöttyös Túró Rudik, dominók és 
dalmaták, méhecskék járták a tán-
cot. „Látványos, színes jelmezekkel 
akartunk megjelenni. A szülőkkel 
együtt döntöttünk és készítettük a 
ruhákat: m&m’s-be öltöztünk” – 
mesélte Honvéd Péterné óvónő. 
Az Óz, a csodák csodája című me-
séből érkezett a polgármesteri hi-
vatal egyik kiváló „társulata”. Min-
denki megfordult utánuk. „Nem az 
első alkalommal vagyunk itt, mint 
most is, általában egy filmből vesz-
szük az ötletet” – tudtuk meg a fej-
lesztési iroda szószólójától, Fekete 
Balázstól. 
A múlt esztendőben is találkozhat-
tunk azzal az anyukával (Erika), 
aki a kislányával (Anna) mindig 
jelmezbe öltözik. Most Erzsébet 
királynőt és a testőrét alakították 
nagy sikerrel, hiszen ilyen cuki 
királynőt talán még nem is látott 
a világ. Eljött, hogy erősítse a ta-
vaszváró kiáltásokat a – hitelesség 
kedvéért – meggörbülő Nagy Ho-
hoho Horgász, de az ördög is itt 

bujkált, míg hercegnők libbentek át 
a téren. A sok-sok ötletes jelmezes 
között tündéri kiscsibék tipegtek a 
gazdájuk után, egy magányos vi-
king harcos kerülgette az Addams 
Family tagjait, és egy busó is kép-
viseltette magát.
Polgármesterünk is elvegyült a 
forgatagban, de a ruházata ma-
gára vonta a hozzáértők figyelmét. 
Valódi huszáruniformisba öltözött. 
Kardjával suhintania sem kellett, 
még az égiek is tudomásul vették a 

„napiparancsot”. Ettől függetlenül: 
„biztos, ami biztos”, a Hajnalcsillag 
táncosai ráerősítettek – segítségül 
hívták a bevált népszokást, amikor 
fellobbantak a lángok. A csodás 
napsütés azt üzente, hogy bizony 
itt a télnek már befellegzett.
A farsangzáró kőszegi kavalkád at-
tól teljes, hogy számos bolt, üzlet, 
szolgáltató hely bekapcsolódik, és 
a dolgozói maskarát öltenek. (Lap-

zárta előtt érkezett a hír, amit az 
ünneplésnek keretet biztosító mű-
velődési központ vezetője megerő-
sített: egyes települések elirigyelték 
e határ menti télűző rendezvényt.)
A jó kedélyű forgatag folyamatosan 
dagadt. A „hírverésben” nagy sze-
repet vállalt visszatérő kedvencünk 
a RépaRetekMogyoró Társulat, 
Zsuzsi és Dóri. „Tessék mosolyog-
ni!” – biztatták a bátortalanabba-
kat, miközben csillogó szappan-
buborék-felhőkkel örvendeztették 
az aprónépet. A nótás kedvűeknek 
igaza lett: „Hi-hi-hi, a móka felvi-
dít!” S hogy a „buli” az estébe nyúl-
hasson, a Kvarc muzsikusai sötéte-

désig szórakoztatták a közönséget.
„Az idő kedvezett, az emberek 
kijöttek, jól érezték magukat. Na-
gyon örülünk, hogy sok gyerek volt 
délelőtt, nemcsak általános, hanem 
középiskolások is csoportosan jöt-
tek” – adott hangot megelége-
désének Pócza Zoltán igazgató. 
Megtudtuk továbbá, hogy a Vá-
rosok Falvak Szövetségének több 
polgármestere is itt volt a város-
ban. Megismerték ezt a kezdemé-
nyezést, és többen úgy gondolják, 
hogy a kőszegi példát meg fogják 
honosítani Kelet-Magyarorszá-
gon. „Ez az alkalom összehozza 
a közösségeket, főként, hogy az 
idei báli szezon nem tudott kitel-
jesedni. Az is fontos, hogy olyan 
szórakozást tudunk ilyenkor bizto-
sítani, ami nem jár nagy költséggel 
a résztvevőknek sem – mondta 
Pócza Zoltán, majd hozzátette: – 
Szeretném megköszönni azoknak 
az üzleteknek, vállalkozásoknak, 
intézményeknek az aktivitását, 
akik beöltöztek, mert ők adják 
meg ennek a rendezvénynek az 
alaphangulatát.”

Tóthárpád F.

A móka felvidít

• Xoda szikvíz  
már 70,- Ft/L-től

• Xtill főzővíz  
már 250,- Ft/L-től

• Pölöskei szörpök 
már 560,-  Ft/L-től

• Kőszegi borok 
már 870,- Ft/L-től

SZÓDA ÜZEM  
& LERAKAT
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TÚRANAPOKON INGYENES 
KISZÁLLÍTÁS!

9721 Gencsapáti, Ipar u. 1
Nyitvatartás: 

H-P: 07:00-15:30, Szo: 08:00-12:00
+36 30/0183-818 info@xoda.hu

xoda.hu fb.com/XodaDrink xoda_drink
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VIII. Pincés Kemencés Böllérverseny
Március 4-én tartották. Ahogy 
megnyitó beszédében Virág János 
polgármester elmondta, böllérver-
seny van az országban több is, de 
hegyoldalban, szőlőhegyen, ke-
mencés helyeken tartott csak egy 
van. Ez pedig a Csömötei szőlőhegy, 
Lukácsházán. Idén is belépőjegyet 
kellett venni, mégis sokan eljöttek. 
A vendégek nem szemeteltek, min-
den helyszínen a kirakott gyűjtőkbe 
rakták a hulladékot. Kézmosók is 
voltak mindenhol.
Miért mentek el sokan? 
Közel kétezer vendég érkezett. Az 
egyik ok a kiváló kora tavaszi, na-
pos idő. Ezt a polgármester ’ren-
delte meg’. Azért másra is szükség 
volt. Az első rendezvénytől eltelt 
11 év, előtte is sok év szorgalmas 
munkával telt, hogy felépüljenek a 
kemencés helyek. Mindezeket ösz-
szekötik a sztráda minőségű hegyi 
utak, hogy a vendég autóval is oda 
tudjon menni. Többen elmondták, 
azért kiváló program a lukácsházi, 
mert a kemencés helyek között 
megvan az ideális távolság, nem 
volt zsúfolódás, mint máshol, egy 
kisvárosi téren. A rendezvénysátor 
be tudta fogadni az esti közönséget.

Virág János polgármester más-
nap a születésnapján örömmel 
nyugtázhatta, hogy sikeres volt a 
rendezvény, amely a gasztronómi-
ára épült, és amit 11 éve álmodott 
meg Csejtei Péter képviselővel. 
A megnyitó beszédében a faluveze-
tő köszönetét fejezte ki a kemencés 
gazdáknak, akik vállalták a böllér-
csapatok fogadását.
„Ezen kívül még sok közösség 
működik Lukácsházán, amely-
nek tagjai az elmúlt időszak-
ban fáradhatatlanul dolgoztak 
a rendezvény megvalósulásáért. 
Köszönet érte.” Virág János szavait 
hangos taps követte. Majd zárszó-

ként hangzott el: „A nemlétező 
süvegemet megemelem a 12 
település csapata előtt, mert 
óriási elszántsággal érkeztek a 
versenyre, komolyan veszik a 
vendéglátást. Köszönet érte! Min-
den helyszínen ’terülj-terülj asz-
talkám’ várja a vendégeket”.
A látogatók kiszolgálására a 12 
csapat legalább 2 tonna disznót 
dolgozott fel.
Ez így volt!
A vendégek ezt tapasztalták, de 
azt biztosan nem tudták, hogy a 
11 éve induló, térséghez tartozó 
csapatok közül három falu mindig 
részt vett a nyolc böllérversenyen: 

Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó. 
Az idei böllérkedésre eljött Rezi 
testvértelepülés képviselete, és 
Csíkkozmás csapata ezer km-ről, 
Erdélyből. „Igazi magyarok ők” 
– ahogy a műsorvezető megfogal-
mazta.  Szántó László polgármester 
így fogalmazott „Tudjuk és érez-
zük, hogy azért jöttünk ide, hogy 
élményt, szeretetet, barátságot 
adjunk át mindenkinek. Úgy ér-
zem, nem a disznóhúsból készült 
ételeket tesszük az asztalra, ha-
nem a szívünket. Azt a meleg sze-
retetet, amit hoztunk ezer km-ről”. 
Majd azt is kérte a jelenlévőktől, 
látogassák meg böllérkedésük hely-
színét, ahol sajátos ízvilágot kínál-
tak. Padlizsánkrémet és zakuszkát 
is, székely pityókából, vagyis burgo-
nyából frissen készült chipset. Bor, 
tea volt bőven, na és zene, énekszó 
székely, vagyis magyar zenészekkel. 
A házigazdák, a Lukácsházi Disznó-
öl(el)ők csapat is kitett magért. Ha-
talmas ételmennyiséget kínáltak. 
Az ételek mellé odatették a falu 
címerét is. A pult mögött, a hátsó 
asztalokon a kék pólójukban szinte 
állandóan dolgoztak. Pihenésként 
a vendégekkel énekkoncerteket 
tartottak. Eszegetés közben volt idő 
lapozgatni a faluról szóló tájékozta-
tó anyagokat.  

Gyöngyösfalu
Gyöngyösfalu csapatát a versenyen 
Debreceni Zsolt családi gazdasága 
képviselte. Titokban, nagy csoport-
ban értékelte a zsűri a böllérmun-
kát, a vendégek kiszolgálását sok 
más szempont mellett. Az elmúlt 
négy böllérversenyből egyszer má-
sodik és – az idei győzelemmel 

együtt – háromszor érdemelte ki az 
első helyet Debreceni Zsolt családi 
gazdasága. Ezen kívül megkapták 
a legjobb vendéglátó különdíját is.
Egész nap óriási tömegben érkez-
tek hozzájuk a vendégek, bőséges 
volt az étel és az italkínálat. Nem 
lehetett elegendő mennyiségű pa-
dot kirakni az étkezéshez, mert az 
ínyencek dupla sorban álltak a pult 
előtt. A négyfős családhoz csatla-
koztak barátok, segítők, összesen 
32 fő állta a sarat, fele Gyöngyös-
faluból. Nem volt jelen dr. Németh 
Csaba az őrségi nemzeti park egyik 
vezetője, de összeállított a helyi 
iparművészek anyagaiból egy be-
mutató kiállítást. A segítők nemcsak 
dolgoztak, hanem otthonról hoztak, 
kérés nélkül házi süteményeket. A 
napszakhoz tartozó ételeket kínál-
tak. Az ellátást az előző napokban 
levágott disznó bővítette, és sok 
minden más hústermék, amit a csa-
ládi gazdaság előállít. Csak velőből 
17 kg-ot kentek kenyérre. Kis ada-
gokban húsz liter pálinka fogyott el, 

amelynek kínálatát a feleség, Anita 
vállalta fel. Negyven liter vörösből 
készült a forraltbor. A neten sokfelé 
voltak láthatóak a feldíszített ételek, 
amelyek Zsolt testvére, László Mik-
lósné alkotásai. Az egyik szomszéd, 
Horváth Antal füstölt húsokból ké-
szített két nap alatt családi házat, 
kerítéssel. Évek alatt az újabb és 
újabb alkotása nagyobb lett, de mi-
lyen lesz jövőre?
Zsolt úgy gondolja, hogy jövőre is 
szívesen képviseli a falut, az idei-

hez hasonló együttműködéssel. Az 
önkormányzat nyújtott anyagi és 
technikai segítséget is. Debreceni 
Zsolt határozottan örült az első he-
lyezésnek, különösen a vendéglátá-
sért kapott különdíjnak. Egyik célja, 
hogy létrehozzon egy falusi vendég-
látó egységet. Bővíti a gazdálkodó 
részt is, nemcsak disznókat, hanem 
marhákat is nevel, és a jövőben két-
féle húsból készítenek ételeket. Jú-
niustól majd a nagyobbik fia, Zsolt 
is a családi gazdaságban dolgozik.

VID
ÉK

Gyöngyösfalu önkormányzat hírei: A RÖFI DÖFI gasztronómiai 
eseményünket február 11-én tartottuk közel kétszáz résztvevővel. A 
háziasszonyok rengeteg süteményt, a gazdák pálinkát ajánlottak fel. 
A 150 kg-os sertés feldolgozását Debreceni Zsolt csapata végezte el. 
Köszönjük! Külön tisztelettel, hogy képviselték a falunkat a VIII. Böllér-
versenyen. Az aranyéremhez gratulálunk! A RÖFI DÖFI-n bőven volt 
ételkínálat friss toronyi kenyérrel.  Mindenki jól érezte magát. 
Február 18. közmeghallgatást tartottunk harminc érdeklődővel az 
önkormányzat 2023-as terveiről, a TOP PLUSZ pályázatról. A telepü-
lésünkön fokozódott a kutyahelyzet és a tartással kapcsolatos előíráso-
kat dr. Czenki Balázs jegyző ismertette. A hegyre vonatkozó szabályok 
is szóba kerültek, valamint a terület övezeti besorolása és a vízbázis 
miatt fennálló szigorúbb előírások. 

Tóth Árpád
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Nemescsó
Részt vettünk a VIII. Lukácsházi 
Böllérversenyen. Köszönjük a 
meghívást!  A csapat férfi tagjai 
három nappal korábban felépítet-
ték a sátrat, majd a következő két 
napban berendezték. A hölgyek az 
ételeket készítették elő. Harmincfős 
csapatban mindenki ellátta a fel-
adatát. Rengeteg édes és sós sü-
temény készült, nagyon köszönjük 
minden támogatónknak a felaján-
lást. A hájas kráfli sem maradhatott 
el. A látogatók megkóstolhatták a 
nemescsói ízeket, készült böllérmáj, 
sültkolbász, véres és májas hurka, 
pecsenye, húsleves, káposzta és 
pejsli is. Reggel kenyérfalatkák, 

tepertős és zsíroskenyér várta a 
korai látogatókat. Ügyes és kreatív 
férfiak kolbászból készítették el a 
nemescsói utcaképet, az evangé-
likus templomot és annak környe-
zetét, még a gólyafészek sem hiá-
nyozhatott. Nagyon jó hangulatban 
telt a nap, a vendégektől nagyon 
sok pozitív visszajelzést kaptunk. 
Hálásak vagyunk Bognár György-
né Marikának, hogy szeretettel fo-
gadott idén is bennünket, minden 
elképzelésünket segítette és támo-
gatta. Legfontosabb volt számunk-
ra, hogy a csapat jól érezze mag át, 
a vendégeink a nemescsói vendég-
szeretet részesei legyenek. Sikerült, 
hiszen elnyertük a Közönség díjat, 
ami számunkra igazi megtisztelte-
tés. Emellett a legjobb ételkészítő 

csapat különdíját és III. helyezést 
értünk el. 
Köszönöm a csapat tagjainak a ki-
tartást, fáradhatatlan munkájukat, 
jókedvét. Egy igazán eredményes 

napot zárhattunk! Büszke vagyok a 
csapatra, méltóképpen képviseltük 
településünket, öregbítettük Ne-
mescsó hírnevét.

Szerdahelyi-Bánó Irén

Pusztacsó
A pusztacsói böllérek felvették a 
piros kötényület, így mindenki tu-
domására jutott, hogy egységes, 
barátságos vendéglátók érkeztek 
meg a pincés-kemencés hegyol-
dalba, Lukácsházára. Abba a fa-
luba, amelynek lakóival évtizedek 
óta kiváló a kapcsolat. Két nappal 
korábban kezdték el a felkészülést, 
otthon levágtak egy 150 kg-os 
disznót. Feldolgozták, hogy a böl-
lérversenyre kora délelőtt érkező, 
belépőjegyet megvásárolt vendé-
geket tudják étellel, na és itallal 
fogadni. Többen elmondták, hogy 
csak alapos előkészületekkel lehet, 
és érdemes részt venni a jelentős 
gasztronómiai eseményen. Azon a 
napon hozzájuk is folyamatosan ér-
keztek a kóstolgatók. Aki ott meg-

állt, rögtön kapta a „Mit adhatok?” 
kérdést, sokszor a fiataloktól is. Az-
nap – a 160 lélekszámú faluból – 
negyven fő végezte a vendéglátást, 
mindig volt a pult mögött ’friss erő’, 
az asztalon ételkínálat. A csoportos 
beszélgetésen elhangzott, hogy a 
sok kézre nagy volt a szükség. 12 
db gázégőn főztek, ebből hét volt 

a katlan, a használatba átadott ke-
mencét már előző nap felfűtötték. 
Szombaton tíz óra után rakták meg 
pácolt húsokkal, 14.00 óra után a 
tepsit már csak pirítás, hőntartás 
miatt hagyták a sütőrészben. Egy 
óra múlva vitték a kóstolót a döntő-
bírókhoz. A kemencemester felada-
tát, Szárnyas Ferenc látta el.

A reggel levágott disznóhoz fa-
tüzelésű, kézi tekerésű perzselőt 
használtak, de a végfázisban gáz-
égőt a gyors befejezés érdekében. 
A kisebbik csoport tagjai addigra 
már befejezték az üzemi konyha, a 
vendéglátó pult felépítését.
„Amikor a csóiak úgy döntöttek, 
hogy nagyon jól akarnak szere-
pelni a versenyen, akkor a rész-
vételt sokan segítették a munká-
jukkal, és óriási energiát fektettek 
bele, hogy legyen kínálat, és em-
lékezetes vendégfogadás” – fo-
galmazta meg Szárnyas János.
Az is elhangzott, hogy a „verseny” 
náluk másodlagos, mert nem a győ-
zelemért jöttek, hanem a jó kikap-
csolódásért, legyen együtt a csapat 
még erőssebben. Nagy eredmény, 
hogy a fiatalok is ott voltak ve-
lük, alakul az utánpótlás. Ez a falu 
szempontjából a legfontosabb.

Kőszegpaty
Kőszegpatyi Tor-Kóstolók csapata 
a nagyobb parkoló melletti ke-
mencés helyen ütötte fel a sátrát. 

Az autósok többnyire a megérke-
zésük után elsőként keresték fel a 
patyiakat, a falu közel 10%-a részt 
vett a vendéglátásban. Reggel hat-
kor már építették a „főzőkonyhát”, 
de a többség a disznó perzseléssel 

foglalkozott. Gázégővel tették, 
mert sokkal gyorsabb volt. A falu 
főböllére, Kovács László kiválóan 
dolgozott. Ehhez a férfiakon kívül 
kapott segítséget a Kőszegpaty 
Jövőjéért Egyesület tagjaitól, akik 
többségében lányok, asszonyok. 
(A falu szépítését szolgáló ado-
mányokat köszönettel fogadják, 
adószám: 18622296-1-18) Ők 
nemcsak a vérfelfogás kényes 
feladatát vállalták fel, hanem egy 
hónapja már készültek a vendég-
látás apró fortélyaival. Az otthon 
maradt patyi asszonyok is házi 
süteményekkel bővítették a ven-
dégfogadó tálak kínálatát. Ezek-

ből volt bőven, az éppen kínált 
ételfajta attól függött, hogy a le-
vágott disznó melyik részét tudták 
addigra feldolgozni. Sok falatkát 
zászlóval lehetett kivenni a tálból, 
mindegyiken ott volt a falu neve, 
címere. Találékony önmarketing. 
A böllércsapat kora délután még 
két katlanban főzte a disznótoros 
ételeket, folyamatos volt a sütés, 
főzés, mert a kóstolgatók jöttek, 
mentek, beszélgettek és tovább 
indultak. A csapatfotó készítését 
türelemmel megvárták. Biztosan 
tudjuk, hogy a Kőszegpatyi Tor-
Kóstolók örömmel vettek részt Lu-
kácsháza nagyrendezvényén. 
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Nagymérvű tisztelet
Kőszegdoroszló: Február 25-én 
farsangon búcsúztatták a telet. A 
tűzoltószertártól indulva közel het-
venen vonultak fel maskarában a 
Közösségi Házig. Egy jó farsang 
nincs esketés nélkül, a szőrös arcú 
menyasszonyt (Pongrácz Zsolt) fele-
ségül vette a vőlegény (Kozma Pál), 
hűséget fogadtak arra a napja min-
denképpen. Azt láthatta a közönség, 
hogy a férj ragaszkodik az asszony-
hoz, akit az esti bálon elraboltak, a 
férj futott utána az ajtókon át. Ez 
már az esti jókedv része volt. A dél-

utáni sötétben az udvaron 
elégették, körbe táncolták 
a télűző Kisze-bábot, tűzbe 
dobták a papírra írt, elűzni 
kívánt gondokat. Mindez 
megtörtént egy jó falusi kö-
zösségben, amelynek másik 
példája volt az esti bál jel-
mezversennyel. A kicsiknél 
a Busók vitték el a pálmát, 
az Elza hercegnő, a rendőr-
főnök, és a róka előtt. A felnőttek 
is kitettek magukért, de a Kuka 
és Hófehérkék, a római légiós, a 

Flintstone-család díjazottak mellett 
aranyérmet kapott A mi kis falunk 
Erikája és Gyurija. A közönségtől 

a férfihez határozott felszólítás ér-
kezett: „Tudod, mit kell tenned!”, 
mármint feleségül venni Erikát, 
aki hétközben a Hegyalja védőnő-
je. Németh Péter elmondta, nehéz 
volt Gyuri öltözékét, az egyedi kék 
suhogós melegítőt beszerezni. A 
bálon mindenki szabadon azt evett, 
ivott, amit hozott vagy amivel 
megkínálták, és ’vásároltak’ belé-
pőt, sorsjegyet. A bevételt nőnapi 
ajándékként kapták meg a lányok, 
asszonyok, akik Szlovéniába utaz-
tak autóbusszal. A nagymérvű tisz-
telet kifejezéséhez a Domino Transz 
Kft. és a B&I Kft. is hozzájárult.

KZ  

Beborotválás
Kiszsidányban 2023-ban sem 
múlhatott el a farsangi időszak a 
hagyományos „Beborotválás” nél-
kül. A régi szokáshoz híven húsha-
gyó kedden, a farsang utolsó nap-
ján rendezték meg az előző évben 
házasodott fiatalember beavatását 
a férfiak közösségébe. Az idei év-
ben az eseményt egy disznótoros 
vacsorával kötötték össze, ugyanis 
az előző szombaton levágtak egy 
120 kg-os példányt a falu, illetve 
a német nemzetiségi önkormány-
zat támogatásával. Mindkét prog-

ramom sokan vettek részt, a 104 
fő lakó 70%-a ott volt a Bebo-
rotválás ünnepén. Este hat órakor 
kezdődött, Gyarmati Zsolt volt a 
ceremóniamester, vagyis a fodrász. 
Alaposan bekente habbal Csatlós 
Ferenc arcát, majd megkezdte a 
fából készült késsel a látványos 
műveletet, amellyel kiérdemelte 
a tapsot. A gyermekes édesapa 
ajándékba kapta az eszközt, amit 
otthon meg tudott mutatni felesé-
gének, Zsuzsannának, akinek ak-
kor is a kicsi gyermekük (Éva) volt 
mindenben az első.
A nagyböjt első órájáig tartott a 
zenével színesített farsangi bál, 

ahol három nyelven énekeltek. Az 
otthonokból hozott süteménnyel is 
tele voltak az asztalok. Az ünnep-

nap egyik értékes pontja volt, hogy 
jelenlétével tiszteletét tette a falu 
közössége előtt Dumovits atya. 

Nemescsó: Megszületett a terv, 
hogy felújítják a nemescsói kato-
likus templom tetőzetét. A Rózsa-
domb utca végén álló katolikus 
templom 1876-ban épült, de a 
hagyomány szerint későbarokk ol-
tára mintegy 100 évvel korábban 
készült, és a Vát és Szeleste között 
álló szentkúti kápolnából került ide. 
A kis létszámú katolikus közösség 
tagjai 1929-ig Kőszeg plébániá-
jához tartoztak. Ekkor az újonnan 
alapított Kőszegpatyi Lelkészség 
filiája lett, és hivatalosan az is ma-
radt 2007-ig. Lelkipásztori ellátá-
sát viszont már 1995-től egészen 
2008-ig ismét Kőszegről végezték, 
amikor a Gyöngyösfalui Plébáni-
ához csatolták. Ma is hetente van 
szentmise a templomban: páratlan 
héten vasárnap délelőtt 1/2 11-
kor, páros héten pedig pénteken 
este. Öröm , hogy az idősebb hívek 

mellett mindig vannak gyerekek is 
a szentmiséken!
A templom utolsó tatarozása, külső-
belső vakolatának teljes megújítása 
és festése, a hívek odaadó munká-

Templomtető cseréje jával 1976-ban történt, tetőzetét 
pedig még korábban javították 
utoljára. A fedélszék szerkezete 
megfelelő állapotú, de a lécezés, 
a cserepek és az ereszcsatornák 
teljes cseréje szükségessé vált. 
A munkálatok megvalósításához 
kérik a Nemescsóból elszármazot-

tak anyagi támogatását is, melyet 
Inzsöl Richárd plébánoshoz, vagy 
az illetékes Gyöngyösfalui Plébá-
nia számlaszámára lehet eljuttatni: 
10700127-74106318-51100005 
(CIB Bank), közleménybe kérjük 
feltüntetni, hogy Nemescsó. Minden 
adományt köszönettel fogadnak.

Utánpótlás futball
Bozsok: Rendkívüli őszi szezont hagyott maga 
mögött a 2002-ben megalakult Bozsoki Sport-
egyesület. Az alapításnál csak felnőtt csapat indult 
a bajnokságban, majd 2015-től ifjúsági, U 19-es 
együttessel bővült az egyesület. Az idei szezon-
ban már két utánpótlás korosztályban is neveztek 
a Bozsik Program keretein belül. A gyerekek az 
U6/7 és  az U8/9 korosztályban versenyeznek. Az 
ősz folyamán kettő-kettő alkalommal Kőszegen, 
majd Bükön is szerepeltek a Bozsik Fesztiválon. A 
gyerekekkel szakképzett edző foglalkozik, várják az 
óvodáskortól kezdődően a lányokat és fiúkat egy-
aránt! Jelentkezés: 0670/6083-737 telefonszá-
mon, Kratochwill Zoltán.
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 1490 Ft 1590 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 2150 Ft 2250 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 2250 Ft 2350 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 2300 Ft 2400 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 2300 Ft 2400 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 2300 Ft 2400 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 2350 Ft 2450 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 2350 Ft 2450 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 2400 Ft 2500 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 2400 Ft 2500 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 2400 Ft 2500 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 2400 Ft 2500 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 2450 Ft 2550 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 2450 Ft 2550 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 2450 Ft 2550 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 2450 Ft 2550 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 2450 Ft 2550 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 2450 Ft 2550 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 2450 Ft 2550 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 2450 Ft 2550 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 2490 Ft 2590 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 2490 Ft 2590 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 2490 Ft 2590 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 2490 Ft 2590 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 2490 Ft 2590 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 2490 Ft 2590 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 2490 Ft 2590 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 2490 Ft 2590 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 2550 Ft 2650 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 2550 Ft 2650 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 2550 Ft 2650 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 2550 Ft 2650 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 2550 Ft 2650 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 2550 Ft 2650 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 2550 Ft 2650 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 2550 Ft 2650 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 2550 Ft 2650 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 2650 Ft 2750 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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Az országban nincs sok olyan gimnázium
Az emléktábla avató azt a kort 
idézte, amely ma már elképzelhe-
tetlen gyötrelmet okozott a hata-
lom ellenségének. A koholt vádak-
kal megbélyegzett ellenség lehetett 
diák, köznapi ember, vagy éppen 
egyházi személyiség.
Az időszakot felidéző eseményen 
február 24-én ott voltak azok az 
idős emberek, akiket mindez vala-
miképpen érintett, mellettük álltak 
a Jurisich Miklós Gimnázium diák-
jai. Az iskola főépületének lépcsője 
mellett az emléktábla „csendben, 
friss levegőért tátog a mély lyuk a 
zászlón”, mondata arról a zászlóról 
szólt, ahonnét 1956-ban kivágták 
a címert. A múltat idézte Szövényi 
Zsolt, aki mellett ott álltak a gim-
nazisták. Énekelték: „Magyar va-
gyok / Áldott e föld és áldott e 
szó / Édes Hazám!”. Közelükben 
állva hallgatta a gimnázium egyko-
ri diákja, a Szövényi család tagja. 
Az ízig, vérig Kőszeghez kötődő 
tanárember az emléktábla állítás 

kezdeményezője, fő támogatója 
volt a gimnázium baráti társasá-
ga mellett. A carrarai márványból 
készült emléktáblát Popovits Gábor 
kőfaragó mester készítette el.
A lépcsőt és az előtte lévő nagy te-
ret megtöltötték az érdeklődők. Ke-
szei Balázs a gimnázium igazgatója 
így fogalmazott: 
„A háborúk és diktatúrák is meg-
viselték a nevelő munkát, de 
voltak olyan pedagógusok és ta-
nítványok, akik a nevelő munkát 
szem előtt tartották. Az öreg alma 
mater most is ilyen tanítványokat 
nevel. A most felavatandó em-
léktábla tompítja a feledést. Azt 
mondja, ne féljetek, ha sok a ta-
nulnivaló, sok a feladat és kevés 
a fizetés, de a javító szándékot 
nem szabad elhallgatni. Ezt üze-
nem a következő generáció diák-
jainak és remélem a következő 
generáció tanárainak is”.
Szövényi Zsolt így fogalmazott: 
„A mai naptól a Jurisich Miklós 

Gimnázium Sólymos Szilveszter 
bencés tanár és tanítványainak 
emléktáblájával a kommunista 
diktatúrák áldozatainak emlék-
helye lesz. Az országban nincs 
sok olyan gimnázium, iskolai 
közösség, amely megtalálta és 
meg is nevezte saját áldozatait, 
és márványtáblával 
emlékezőhellyé tette 
az épületét”.
Majd arról szólt, hogy 
az iskolák 1948-ban 
történt államosításával 
az ordas eszmék ve-
zérelték az egyházak, 
szerzetesi rendek és 
a vallás ellen indított 
támadást. Ennek volt 
része Sólymos Szilvesz-
ter és tanítványainak 
bebörtönzése 1951-
ben. A megtorlás esz-
közeként működtek a 
nyilvánosság előtt zajló 
koncepciós perek. Az 
elmúlt év őszén tartott 
emlékülés adatai sze-
rint Sólymos Szilveszter 
OSB tanár életfogy-
tiglan börtönbüntetést kapott, és 
diákjai is súlyos büntetést kaptak.  
Ullrich Miklósra (börtön: 2,5 év 
börtön), Bencze Józsefre (6 év bör-
tön), Gergely Vilmosra (fegyház: 4,5 
év fegyház) és Kőbányai Vendelre (4 
év fegyház) súlyos ítéletet zúdított 
a kommunista hatalom. Ahogy a 
tanár úr megfogalmazta: „A segítő 
tanár-diák kapcsolat kézenfek-
vő indíték volt, hogy a hitoktató 

pap-tanárból felbujtót, elsőrendű 
vádlottat konstruáljanak”. 
Az emléktábla a három egyház 
atyáinak megáldása, a jelenlévők 
közös imája után az „emlékezés 
friss levegőjét” vitte el a gimnázi-
umba. De a „tátogó mély lyuk a 
zászlón” arra figyelmeztet, hogy 
nem telt be, nyitott, van még helye 
az emlékezésnek.

KZ

A megemlékezésnek volt rend-
kívüli vendége, Pavlics Tamás 
muzeológus a sátoraljaújhelyi 
börtönmúzeumból. A táblaava-
tóról neten keresztül szerzett tu-
domást. Eljött annak apropóján, 
hogy ő volt az egyik szerkesztője 
az egyik elítélt diák, Ullrich Mik-
lós emlékiratainak. Ezt a doku-
mentumot átadta ajándékként a 
Jurisich Miklós Gimnáziumnak. 

Soha többé!
Február 25-én a Jurisics térről indult 
az a felvonulás, amelynek résztvevői 
a temető falán elhelyezett emlék-
táblánál az ott várakozókkal együtt 
emlékeztek meg a kommunizmus 
áldozatairól. A Himnusz eléneklése 
után Kövesdi Andrea – a Kőszegi 
Polgári Kaszinó elnökségi tagja – Fa-
ludy György Kihallgatás című versét 
mondta el. A szónok – Marton Fe-
renc a Vas Vármegyei Közgyűlés al-
elnöke – ezzel nyitotta beszédét: „.. 
a kommunizmus áldozatai vagyunk 
magunk is,” hiszen „nincs magyar, 

akinek a családját ne érintette volna 
az a borzalom, amely száz esztendeje 
kísértetként” a szellemi, lelki, fizikai 
rombolást tekinti fő céljának. Törté-
nelmi visszatekintésében kitért arra, 

hogy az ismert pusztító eszme „ide-
gen hatalmak áldozatává tesz, áldo-
zattá degradál, rabszolgává silán yít”. 
Leszögezte: „Nincs más kívánságunk, 
mint, hogy hagyjanak békében élni” 

bennünket a Hazánkban. „Soha töb-
bé nem engedhetjük, hogy a történe-
lem megismételje az ordas eszmék 
eluralkodását Magyarországon!”
A koszorúzás után a Kőszegi Pol-
gári Kaszinó szervezésében, a 
KÖSZHÁZban, A halál népbiztosa 
című filmet vetítették. Ez alkalom-
mal a közönség pódiumbeszélgeté-
sen találkozhatott Huth Gergellyel 
és Stefka Istvánnal, a film alkotóival. 
(A megemlékezés szervezői Kőszeg 
Város Önkormányzata, a Jurisics-
vár Művelődési Központ és Vár-
színház, valamint a Kőszegi Polgári 
Kaszinó volt.)

TáF.

AKTU
ÁLIS



 XXXV I . ÉVFOLYAM, 3 . S ZÁM   2023 . MÁRC IUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

21

Fotópályázat – eredményhirdetés 

II. díj Tóth Barnabás: A nevető harmadik

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

Életszeletek
Új, immár a huszonötödik kötetével 
jelentkezett Bősze Éva. A Chernel 
Kálmán Városi Könyvárban március 
2-án vehettük kézbe először a no-
vella- és színműgyűjteményt. 
„Soha nem akartam annyira a pró-
zának hangot adni. Én magamat 
– mindig elmondom – költőnek hi-
szem. A líra az, ami engem igazán 
magával ragad. Ugyanakkor a pró-
zának is van egyfajta zeneisége, és 

amikor egy történet megragad, azt 
mégiscsak le kell írnom” – vallotta. 
„Novelláiban sok a drámaiság. Tör-
ténelmi témájú írásaiban foglalko-
zik Baumberg Gabriella és Batsányi 
János szerelmével. Széchy Mária és 
Gyöngyösi István alakjáról ír másik 
novellájában, és e témával foglalko-
zik egyik színművében is” – olvashat-
juk az ajánlóban a kiadó, Györgypál 
Katalin sorait. Bősze Éva által „ku-
tatott” legfontosabb fogalmak: a 
hazaszeretet, a boldogságkeresés, 
a gyermekhalál, a veszteség; de a 

humort sem nélkülözi. „Az utolsó 
menedékből leginkább azt tudhat-
juk meg, mit nem szabad tennie egy 
lánynak.” Olvashatunk még egy Imre 
herceg halálával foglalkozó színdara-
bot, A lélek magánya pedig egy kő-
szegi történelmi darab. A humort az 
Ernő bácsi című vígjáték képviseli.
Bősze Éva könyve tovább éli éle-
tét, önálló útra indul, elsősorban az 
olvasók által. Országos bemutatója 
az év végén Budapesten, a Fáklya 
Klubban lesz.

TáF.
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Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
Chernel István halálának 100. év-
fordulóján fotópályázatot írt ki. Az 
eredményhirdetést március 9-én 
tartották a városi könyvtárban, a 

„BERSEK 60” 
A Bersek József Általános Iskola 
2023-ban ünnepli fennállásának 
60. évfordulóját, amelyre a tanév 
során emlékezünk változatos prog-
ramokkal bersekes diákok, tanárok, 
szülők közreműködésével. Először 
a tavalyi kőszegi szüreten az ötö-
dikes osztályok felvonulásával. Az 
őszi budapesti kirándulásunk so-
rán a több mint 600 magyar fel-
találót bemutató „Álmok álmodói 
20” látványos kiállítást tekintettük 
meg. 60 km-es táv megtételé-
re törekedünk az egyes osztályok 
gyalogtúráit összeadva. Januárban 
60 tanulónk szavalta el a 200 éves 
Himnuszt. Február 1. és április 1. 
között 60 napos könyvolvasási 
felhívást hirdettünk a bersekes ta-
nulók és a kollégák között. A far-
sangra alsós diákjaink 60 méteres 
girlandot készítettek a tornaterem 
feldíszítésére. A ’48-as márciusi if-
jakra, az iskola névadójára is emlé-
kezve 60 kokárdát és 60 zászlócs-
kát helyezünk el az iskolánk előtti  
Bersek-emlékművön, tantermek-
ben. Áprilisban keressük a diákok 
által megfestett tojások közül a 60 
legszebbet. A 60 éves jubileumot 
záró eseményeket május 18-án is-
kolai program, május 20-án a XXI. 
BERSEK 60-bál köszönti. Rendez-
vényeinkre szeretettel hívjuk az 
érdeklődőket, a Kedves Olvasókat!

Horváth Márta 

kiállítás megtekinthető április 9-ig. 
A diákok fotóira érdemes, akár 
csak egy pillanatra is rátekinteni. 
A fotópályázatra 20 Vas vármegyei 
iskola 56 tanulójától összesen 408 

db kép érkezett. A legtöbb diák 
a Rum-Kastély EGYMI iskolából 
küldte el fotóját.  Legtöbb fénykép 
a „Fák” kategóriában érkezett be. A 
„Madarak” témakörben nehezebb a 
fotózás. A képek mutatják: a fiata-
lok a természet szépségeinek meg-
örökítését szívügyüknek tekintik, és 
szeretik az élővilágot. A fényképe-
ket három korosztályban díjazták. 
A térség díjazottjai: III. díj: 
Ombódi Lili: Madáretetés, Balog is-
kola – II. díj: Neválovits Áron: A pla-
tánfa óriása, Balog iskola – I. díj: 
Kálmán Barnabás: Magány, Dr. Tol-
nay Sándor Iskola – II. díj: Mozsolicz 
Jázmin: Szerelmes fák, Bersek isko-
la – III. díj: Mozsolicz Jázmin: Őszi 
hangulat, Bersek iskola – II. díj: 
Tóth Barnabás: A nevető harma-
dik, valamint Vörösbegy, JMG
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A jótékonyságról
A Csók István Művészkör Egyesület 
Tavaszi zsongás című születésnapi 
– jótékonysági – kiállítására várta 
az érdeklődőket március 4-én az 
Írottkő Hotelbe. (A bevétel a Kő-
szegi Beteg Gyermekekért – Myrtill 
Alapítvány munkáját segíti.) 
„A kertek alatt kopogtat a tavasz” 

– mondta a kiállítás címére is utal-
va Palcsó Julianna a művészkor 
elnöke, mielőtt Szabó Lőrinc ver-
sével köszöntötte a megjelenteket. 
Az alapítványról elmondta, hogy a 
kezdeményezés ötlete egy véletlen 
folytán 2007-ben vetődött fel. Gráf 
Györgyi és a férje, Soskó András, 

azóta dolgozik a nemes ügyért. 
Az alapítvány az első támogatott 
beteg kislányról kapta a nevét. Az 
elmúlt esztendők nem kedveztek az 
adománygyűjtésnek, ezért is fontos 
volt ez a rendezvény.
A falakon a művészkör alkotása-
it állították ki. Kilencen (Domsa 
Károly, Gódor József, Illés Beáta, 
Imre Lilla, Kardos Tamás, Palcsó 
Julianna, Stoltics Katalin, Szabadfi 

Marianna, Tölgyesi Ildikó) 
hozták el festményeiket, fo-
tóikat, kompozícióikat.
A kiállítást Básthy Béla 
polgármester nyitotta meg. 
Örömét fejezte ki, hogy az 
egyesület „újra jelen van”, 
és reményeink szerint az 
év során még élvezhetjük a 
Csók István Művészkör ren-
dezvényeit. Emlékeztetett, 
hogy a nagyböjti időszak 
része az is, hogy adjunk 
azoknak, akiknek sajnos 
szüksége van rá. 
Ezúttal kevésbé a kiállított 

képekre, inkább a produkciókra ke-
rült a hangsúly. A megnyitót élve-
zetes előadássá változtatta Soskó 

András (tenor) és Gráf Györgyi 
(zongora), ifj. Soskó András (vers), 
valamint a Dance Jam táncos csa-
pata. Elbűvölve hallgattuk a Soskó 
házaspár mini koncertjét. Spanyol, 
olasz és magyar dalok szerepeltek 
a műsorukban. A művészházas-
pár Bécsben élő színész gyermeke 
meglepetésvendégként lépett fel. 
A Dance Jam a Művészeti Szemle 
aranyérmes táncosaival és koreo-
gráfiáival lepte meg a közönséget.
A Myrtill Alapítvány az eltelt tizenhat 
év alatt ötven gyermeket támoga-
tott. A Myrtill Alapítvány pénzado-
mányokkal, az adó egy százalékával 
is támogatható. (Keretes írás.) 

TáF.
Fotó: Unger Tamás/VN

A megnyitó ünnepség után 
Soskóné Gráf Györgyi arról 
adott tájékoztatást, hogy 
azon az estén közel 160 
ezer Ft-ot adományoztak a 
jó szándékú emberek a Kő-
szegi Beteg Gyermekekért – 
Myrtill Alapítvány javára. 
Hálás köszönet!Kőszegi Beteg Gyermeke-

kért Myrtill Alapítványt 
Soskóné Gráf Györgyi 
alapította 2007-ben. 
A 16 éve tartó mű-
ködése alatt 50 – Kő-
szegen és a környéken 
élő – beteg, rászoruló 
gyermeknek nyújtott 
segítséget az alapít-
vány. Hozzájárultak 
külföldön végzett mű-
tétekhez, anyaszállás-
hoz, segédeszközök 
vásárlásához, kórházi 
kezelésekhez, vala-
mint havi rendszeres-
séggel gyógyszerek 
megvételéhez. Be-
vételük fő forrása a rendezvények, koncertek, kiállítások megnyitóin 
kapott támogatások. Ebben évek óta segítséget nyújt a Csók István 
Művészkör Egyesület, a Fitt-Box Ökölvívók, a bozsoki labdarúgók, és 
számos magánszemély. Minden adományozónak ezúton is köszönetet 
mondanak a beteg gyermekek nevében. 
A pandémia időszaka nehezítette az adományozást, nagyon kicsi lett 
a keretösszeg. Az Írottkő Hotel aulában lévő üveggömbbe kérik, és 
köszönik az adományok elhelyezését. Örömmel várják az alapítvány 
számlájára érkező adományokat is:
Számlaszám: Takarékbank Zrt. 72100347-11054900-00000000
Kérik a Kedves Olvasót az alapítvány számára az adó 1%-ának 
felajánlására: Adószám: 18898048-1-18

AKTU
ÁLIS
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Liturgijska pjesmarica
Lani 2. oktobara na S kupnom hrvatskom shodišću 
u Željeznu na Brigu prezentirana je nova Liturgij-
ska pjesmarica. Pomoću Štefana Dumovića farni-
ka u mirovini, imala sam mogućnost upoznavati 
se s izdanjem Hrvatskoga vikarijata Željezanske 
biškupije. Ova hrvatska liturgijska pjesmarica je 
probno izdanje jačkov za novi molitvenik „Zdenac 
milosti”. Jačke po nalogu biškupa dr. Egidija Živ-
kovića, hrvatskih svečenikov i Hrvatskoga vikari-
jata sastavio je Štefan Bubić, kantor u Cindrofu. 
Tekste jačkov je ispravila i knjigu na kompjutoru 
složila Agnjica Bubić, tajnica Hrvatskoga vikari-

jata. Od sve skupa 425 
jačkov 286 je starih, ke 
su iz molitvenika „Kruh 
nebeski”. Pjesmarica 
sadržava 140 novih jač-
kov iz Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine s gradi-
šćanskohrvatskim tek-
stom, - ove jačke su obljubljene nastale u zadnja 
vrimena i u Gradišću, kot na primjer: Cesta mira, 
Krist na žalu, Ima jedna duga cesta, Zvišuje duša 
moja, Č rna madona, itd.  Najdu se u pjesmarici 

i kompozicije Branka Kornfeinda 
i Štefana Koč iša, kot i jačka na 
čast patrona Gradišća sv. Martina 
(307). Pjesmarica je podiljena u 
šest glavna poglavlja: 1. Sv. Maša, 
2.Božič na svetač na dob, 3. Vazme-
na svetač na dob, 4. Svetač na dob 
kroz ljeto, 5. Naš život s Bogom, 6. 
Latinske pjesme. Od nove Hrvatske 
liturgijske pjesmarice su štampali 
100 kusićev. Po jedan primjerak će 
dostati svaki kantor, svaki farnik i 
svaka hvatska fara, i to ne samo u 
Gradišću nego i u Ugarskoj i Slovač-
koj. Stroške od ukupno 17.000 eu-

rov za izdanje pjesmarice je željezanska biškupija 
financirala podupiranjem saveznoga kancelarstva 
za narodne grupe. Dizajn na korici knjige, - ki kaže 
šurle orgulov - napravio je Vedran Réde (Zagreb).
Naš hrvatski narod se pomanjiva ali dok još zna-
mo hrvatski moliti i obljuljene vjerske jačke jačiti 
se nećemo pogubiti, - je pisao farnik u mirovini u 
zahvalnom pismu biškupu dr. Egidiju Živkoviću, i 
razdilio je faram Unde, Prisike, Plajgora i Hrvat-
skoga Židana pjesmaricu.        
Bog plati! 
A Kismartoni Püspökség Horvát Vikáriátusa 
(A) gondozásában megjelentetett „Liturgikus 
énekeskönyv“ egy - egy példányával  Horvát-
zsidány, Peresznye, Ólmod és Und plébániáit 
is megajándékozták, ezzel is támogatva, se-
gítve a vallás és a horvát nyelv identitásőrző 
szerepét.

Marija Fülöp Huljev

Fasching bei den Kindern….
• A Kőszegfalvi Tagóvodában a szorgos gyerek-
kezeknek köszönhetően február 15-én elkészült 
a cigenudli. Szitálták, dagasztották, kelesztették, 
szaggatták, sodorták, végül jóízűen elfogyasztották.

• A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 
német nemzetiségi csoportjában a farsangra 
készülődve idén is megsütötték a kőszegfalvi 
cigenudlit, melyben szorgos kis kezek segítettek 
az óvó néniknek.  

• A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Is-
kola nemzetiségi osztályai a népismeret óra ke-
retében ismerkedtek a magyarországi németek,  
Kőszegfalva szokásaival és hagyományaival. Az 
5.a osztályosok farsangi maszkokat, álarcokat 
készítettek és kereplőikkel űzték el a telet.    

A 4. a osztályosok a német önkormányzat támo-
gatásával cigenudlit sütöttek.  

• Több év kihagyás után a német önkormány-
zat újra megrendezte Kőszegfalván a Mingás-
gyerekfarsangot. 36 gyerek jelent meg szebb-
nél szebb jelmezben. Természetesen a zene, a 
játék, a tombolasorsolás mellett ők is sütöttek 
cigenudlit.  

A 4. a osztályosok a német önkormányzat támo-
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Művészeti Szemle 2023
Ha március, akkor művészeti szem-
le, eszünkbe jutnak a tehetséges 
gyermekeink, fiataljaink.
Ezek a napok izgalommal töltik 
meg a szülők és a gyerekek szívét 
egyaránt. Kiállni a közönség elé, 
megmutatni a sok gyakorlás árán 
megszerzett tudást, ami – talán – 
nem a legkönnyebb út a siker felé, 
bátorságról és elkötelezettségről 
is szól. Ilyenkor nemcsak a szülők, 
hanem mindenki, aki látja a pro-
dukciókat, drukkol, mert azt érzi, 
hogy: van remény! Van remény, 
hogy a becsületes munka sikere, az 
erkölcs, a „normalitás”, mind-mind 
ott csírázik ezekben az előadások-
ban, és ott fog kivirágozni a gyer-
mekeink szívében. 
Az idei szemlén kilencvenhat pro-
dukciót láthatott a közönség és a 
zsűri, amelynek tagja volt: Erőss 
Rozália, Fasching Zsuzsa, Merklin 

Ferenc és Sándorfi Olga, valamint 
Horváth Győző és Kónya Péter.  
Mintegy kétszáz résztvevőt sikerült 
mozgósítani. Az alsósok, a felsősök 
és a középiskolások a Jurisich Mik-
lós Gimnáziumban léptek fel. Idén 
újra megrendezhették a tánc kate-
góriát is, amelynek a Balog iskola 
adott helyet. 
„Úgy gondolom, mind-
egyik zsűritársam egyet-
ért vele, ha azt mondom, 
hogy az idei művészeti 
szemle legtöbb produk-
ciója alapos felkészülés 
után bemutatott színvo-
nalas műsorszám volt. 
Öröm volt látni, hallani a 
versenyt, a szervezőket, 
a műveket, az eseményt 
eleganciájukkal is meg-
tisztelő, néhányaknál 
profiszerű bemutatko-

zásokat” – nyilatkozta kérdésünkre 
Erőss Rozália, és kihangsúlyozta ő 
is: „Amíg ennyien és ilyen szinten 
képviselik a művészeteket, addig 
bizakodva nézhetünk a jövőbe.”„A 
megszülető eredményekből is 
látszik, hogy idén is kiemelkedő 
színvonalú volt a szemle. Renge-
teg tehetséges gyerek van, akik 
mögött ott vannak a felkészítő 
tanárok és a szülők! Ezúton is kö-
szönjük mindkét intézménynek, 

hogy méltó helyen rendezhettük 
meg a versenyt” – mondta a ren-
dezvény művészeti vezetője, főszer-
vezője, Gelencsér Ildikó.
Remekeltek gyermekeink. Tizenki-
lenc bronz, 30 ezüst, 35 arany és 
12 kiemelt arany minősítésű elő-
adásnak tapsolhattunk. (Eredmé-
nyek www.koszeg.hu honlapon.) 
Március – művészeti szemle – ta-
vasz! Virágok, illatozzatok!

Tóthárpád F.

Fotógaléria: a fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva

Kiemelt Arany minősítést kapott a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes: Somogyi tán-
cok (Ez a lábam ez, ez, ez) produkciója. A Művészeti Szemle táncbemutatóit a 
Balog iskola tornacsarnokában tartották. Ennek előkészítéséért Pócza Zoltán kü-
lön is köszönetet mondott Földesiné Németh Csilla és Földesi János tanároknak.
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Hámori Ádám
Az Elixir Fitness egyik helyisége a 
Fitt-Boksz ökölvívók edzőterme. 
Ott találkoztunk március 4-én, 
edzésmentes délutánon Hámori 
Ádám ökölvívó bajnokkal, aki be-
fejezte a versenysportot. Feltettük 
neki a kérdéseket. Mindezt meg-
előzve elmondta, hogy akkor húga, 
Hámori Luca Olaszországban volt 
edzőtáborban, és egy török olim-
piai bajnokkal tartottak edzéseket.
– Mikor fejezte be az aktív sport-
életet?  
– Az 2022/23-as versenyidőszak 
már teljesen kimaradt az életemből, 
a befejezés a 2020/21-es szezon 
vége felé tudatosult bennem. 2021 
év végén rendezték meg a magyar 
bajnokságot, de azon nem tudtam 
elindulni, mert COVID-os lettem. 
– Milyen érzés versenyen kívül 
lenni? Végleges?
– Négy hónapig nem léptem be 
az ökölvívó edzőterembe. Azért 
úgy éreztem, hogy valami nagyon 
hiányzik. Az elmúlt év vége felé 
kezdtem el újra az edzéseket, de 
nem heti ötször vagy sokkal több-
ször, mint korábban versenyzőként. 
Mostanában hetente két-három al-
kalommal eljövök a belső igényeim 
szerint, nem hajt a versenyszellem, 
azzal örökre leszámoltam. Azért le-
het, hogy egy-két mérkőzésem lesz 
még a jövőben, de ez csak kizárólag 
Kőszegen lehet az egyesület által 
szervezett sportgálák egyikén. Ezek-
nek mindig is jó volt a hangulata, 
egy-egy barátságos meccsel kicsit 

visszakaphatok a 
versenysport világá-
ból. Mindig is nagy 
félelmem volt, hogy 
nem leszek meg ver-
senysport nélkül, de 
hála Istennek nem 
volt semmi problé-
mám a váltásnál. 
– Hogyan tudott 
elindulni a civil vi-
lágba?
– Fix munkahelyet 
kerestem, 2022 márciusától dol-
gozom Ausztriában. Az elsőn csak 
másfél hónapig, mert a munkarend 
szerint hétfőtől péntekig nem voltam 
itthon, és ezt a távollétet nagyon 
nem akartam.  Erről szólt az elmúlt 
tíz évem, hogy az év egyik felében 
nem az otthoni ágyamban alud-
tam. Váltottam munkahelyet, szin-
tén Ausztriában vagyok egy angol 
cégnél, amely telekommunikációs 
kutatással, fejlesztéssel foglalkozik. 
Nincs hozzá szakmai végzettségem, 
angol és német nyelv nagyon jó is-
merete az elvárás. A technikai tudá-
somat még sokat kell fejlesztenem, 
de szeretem, amit csinálok. Három 
’bevetésem’ volt már más országba, 
egy-egy hét munkavégzéssel.
– Párja tolerálja az ismételt távol-
léteket?
– Kölyökkorom óta alkotunk egy 
párt, sokat voltam tőle távol ver-
senyzőként. Tíz éve együtt élünk, 
2021-ben arra kértem: legyen a 
feleségem, és még azon a nyáron 

tem be először az edzőterembe. 
– Mi vitte oda?
– A sportot birkózóként kezdtem, 
aztán többet akartam edzeni, 
amit a bokszolókkal tudtam 
megtenni. Ott ragadtam.
– Edzések mellett tudott még 
tanulni?
– A Balog iskola után elvégez-
tem Szombathelyen az Orlay 
Kereskedelmi Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolát, amit német 
nyelvből felsőfokkal fejeztem be. 
Majd következett az angol tanu-
lás, és Szombathelyen, a főisko-
lán a sportszervezői szak. 

– Mit ajánl a sportolóknak?
– Így másfél évvel a versenyzői 
életem után azt kell mondanom: 
bízzanak önmagukban. Ebből na-
gyon sokat lehet profitálni. Azért 
mondom, mert nekem is voltak 
olyan időszakok, amikor hiányzott 
az önbizalom. Az edzéseken kemé-
nyen dolgoztam, de fejben jöttek az 
eltérítő gondolatok. Ha a sportoló 
az edzéseken megtett mindent, ak-
kor már csak önmagában kell bíz-
nia, és meglesz az eredmény.

Kámán Z

házasságot kötöttük, amikor én 
még versenyeztem. Vannak hosszú 
évekre vonatkozó terveink. 
– Mit tart a legnagyobb sportsi-
kerének?
– Több más mellett büszke vagyok 
a 2018. évi eredményemre, az 
egyetemi és főiskolás világbajnok-
ságon szerzett aranyéremre.
– Nehéz sport a boksz?
– Hihetetlenül nehéz, tudom, hogy 
ez a sportág mit kér az embertől. 
Belőlem férfit, embert faragott, 13 
éves koromban, kölyökként men-

A borutakról
Új lendületet, irányokat mutatnak a 
kőszegi borászok. Egyre több helyi 
borász látja úgy, hogy az eddig jel-
lemző termelői borkimérés helyett, 
szolgáltatással együtt szeretnék 
portékájukat értékesíteni. Legyen 
az a belvárosban, vagy a szőlő-
hegyen, Buschensank jellegű sze-
zonális nyitva tartással. Tíz borász 
család közül három főállásban, a 
többiek szabad idejükben végzik a 
munkát. Ez egy igazi mókuskerék, 
amiből nehéz kiszállni. A bornak 
nem végcélnak kell lennie, hanem 
egy közvetítő eszköznek.  
Köztudott, hogy a borfogyasztá-

si szokások átalakulóban vannak. 
Népszerű programok közé tartoznak 
a bortúrák, amivel új közönséget és 
fogyasztókat tudnak bevonni a kul-
turált borfogyasztásba. Erre jó pél-
da a farsangi bortúra, ahol rekordot 
döntött a részvétel. Jó idő, jó borok, 
jó társaság, természet. Mindez jól 
együtt volt, ösztönző a későbbiekre. 
Tervek között szerepel a Kálvária-
hegyen is népszerűsíteni a borokat. 
Július 4-én tartják a Szent Donát 
bortúrát. Messze van még, de érde-
mes tervezni. Addig is sok a teendő, 
ugyanis kezdődnek a borversenyek, 
szakmai programok és a Szőlő Jö-
vésnek Könyve ünnepségsorozat. 
A Kőszegi borászok kérik a Kedves 
Olvasót, figyelje a programnaptárt!
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Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Németh Pálné Mikó Etelkát (94 
éves), Széles Rozáliát (90 éves), 
Tájmel Istvánné Nagy Anna Erzsé-
betet (90 éves), Tóth Jánosné Hor-
váth Juliannát (93 éves),  Karádi 
Jánost (91 éves), Varga Sándort (90 
éves), Nemes Józsefet (92 éves) és 
Ogl Jánosné Dévényi Teréziát (93 
éves).

Álláshirdetés
Bozsok Községi Önkormányzat pályázatot hirdet

kommunális dolgozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: Bozsok, 

Feladatok: Bozsok község közigazgatási területén
a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, 

kommunális feladatok kézi és gépi ellátása,
egyéb kommunális jellegű feladatok.

További információ Banga Anikó, Tel: +3630/5727-719
Részletek: bozsok.hu honlapon.

Ebben a hónapban 179 db szel-
vény került kiosztásra, a nyere-
mények februári pecséttel ellátott 
szelvények ellenében vehetők át a 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hiva-
tal ügyfélfogadási napjain a Város-
üzemeltetési Osztályon.
A kisorsolt Tesco/Coop  utalványok 
nyertesei:

PIROS pillangós 80:  40.000 Ft 
ZÖLD 23:  30.000 Ft 
SÁRGA 32:  15.000 Ft 
ZÖLD 66:  10.000 Ft 
PIROS pillangós 88:  5.000 Ft 
A megmaradó újrasorsolt Tesco/
Coop utalványok nyertesei:
SÁRGA 27:  40.000 Ft 
PIROS pillangós 79:   15.000 Ft LUKÁCSHÁZA

felnőtt háziorvosa nyugdíjazás miatt
KÖRZETI NŐVÉRT keres. 

Egészségügyi főiskolai végzettség,
jogosítvány előny, de nem feltétel.

Érdeklődni a 20/9809031 számon lehet.

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Képviselő-testületének döntése alapján nyil-
vános liciteljárást hirdet az alábbi ingatlan értékesítéséért:
• Pék utca 19. I/4.  lakás 47 m2,  Kikiáltási ár bruttó: 14.429.000 Ft
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal fa-
liújságján , Kőszeg város honlapján valamint a Városüzemelte-
tési Osztályon ügyintézőnél kérhető ( 94/562-529)
https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/hirek/content.php?id=14143

Tervek a Zsinagógában
Szántó Edit a Savaria Egyetemi 
Központ Történelem Tanszékén ok-
tatott, nyugdíjasként Budapesten 
tanít a rabbiképző központban, és 
az iASK egyik kutatója. Március 
7-én elmondta, hogy az iASK két 
évre kapta meg a Miniszterelnök-
ségtől a felújított Zsinagóga hasz-
nosítási jogát. 
– Milyen célok fogalmazódtak 
meg? – kérdeztük a kutatót. 
– Két évre szóló programot készí-
tettünk, amelynek egyik célpontja 
a kulturális élet. Az iASK-nál négy 
éve működik egy szakmai csoport, 
amely a Nyugat-Pannóniához kö-
tődő, a határ két oldalához tartozó 
zsidóság történetét kutatja. Ennek 
része, hogy az eredményeket kiál-
lításokon mutassuk be, rendezzünk 
a Zsinagóga történetéról szóló tu-
dományos konferenciákat. A Zsina-
gógába befogadunk olyan progra-
mokat is, amely nem közvetlenül 

kötődik a zsidósághoz. Készülünk 
az Ó-testamentum nőalakjairól egy 
kiállítás megtartására.
– A Zsinagógában a zsidóság 
lesz a központban?
– A Zsinagógát ezért újította fel az 
állam, szeretnénk vallási progra-
mokat tartani az EMIH közremű-
ködésével, különösen a zsidó ünne-
pekhez kapcsolódva. 
– Vannak Kőszegen zsidók?
– Nincsenek, nem jellemző, vallási 
élet sincs, de ez az iASK-nak nem is 
feladata. Azt szeretnénk, ha a Zsi-
nagóga életében ne csak a kultúra 
legyen a központban. Legyen köze 
a programoknak a zsidósághoz. A 
téma még érdekelheti a helyieket, 
a vallási programokon kívüli ese-
mények szóljanak a társadalom-
hoz. Azt látom, hogy van erre igény. 
Nem elsődleges, hogy a zsidók felé 
nyissunk Kőszegen, mert hiányuk-
ban nincs hitélet. Az iASK-nak is 

a tudományos ismereterjesztés a 
feladata. 
– Ha nincs Kőszegen zsidó, ettől 
függetlenül jöhet ide rabbi?
– Kinek? Rabbira ott van szükség, 
ahol van hitélet. Alkalmanként le-
het úgy, hogy eljön egy zsidóközös-
ség, de jelenleg még nem alkalmas 
istentisztelet tartására a kőszegi 
Zsinagóga.

Kámán Z

A régésznő
Gürtler Katalin a zsidó származású 
régésznő március 26-án a Közel-
Keletre utazik egy ásatáson vég-
zendő munka egyeztetése érdeké-
ben. Régészként a szakterülete az 
időszámítás előtti második évezred. 
Nem ez lesz az első ilyen feladata, 
ha tudja vállalni, hiszen Izraelben 
már korábban részt vett ásatáson. 
Az arab világban az induláshoz a 
kezdeteknél Katalin kap segítséget 
egy Magyarországon végzett orvos 
ismerőstől. Azt mondta: a három-
négy évezreddel ezelőtti időszakból 
kerülhet elő értékes lelet. Szakma-
ilag és emberileg is kihívás a mun-
ka. Megkeresték a Közel-Keleten 
végzendő másik régészeti munka 
miatt is. Az biztos, 2 hét után visz-
szatér Kőszegre, mert a budapesti 
előadássorozatot be kell fejezni és 
Kőszegen is hallhatjuk áprilisban. 
Nyár elején azonban visszatér a 
Közel-Keletre.  

Lomilottó sorsolás
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Emberek és történetek
Minden kőszegi könyv megszüle-
tése ünnep. A március 2-i könyv-
bemutató, amelynek főszereplője a 
szerző, Kiss János és a Kávészünet 
/ Vendégeim voltak című riport-
gyűjtemény volt: többszörösen is 
alkalmat adott az ünneplésre. 
A Jurisich Miklós Gimnázium dísz-
terme megtelt az érdeklődőkkel, 
Már a program kezdete előtt so-
kan álltak sorba egy-egy dedikált 
példányért. Mindenki ismert min-
denkit. Ünnepi alkalom minden 
ilyen találkozás, főként, ha a kötet 
íróját és a könyv szereplőit együtt 
köszönthetjük. Különösképp ünnep, 
ha a kiadvány bemutatóját épp a 
kérdező riporter születésnapjának 
előestéjére időzítik.

Kiss János 1971-től 2005-ig élt és 
dolgozott Kőszegen, máig kőszegi-
nek vallja magát. Ezzel a harmadik 
kötetével ünnepelhette azt is, hogy 
immár 35 éve dolgozik azzal a 
lappal, amelynek az általa indított 
„beszélgetős” sorozatából merített 
egykori tanára, barátja, dr. Bariska 
István „unszolására”.
A Kávészünet elnevezésű rovatot 
azután olvashattuk először, amikor 
Kiss János 2003-ban a Kőszeg 
és Vidéke felelős szerkesztője lett. 
Ekkortól a helyi újság és a – talán 

– legolvasottabb rovat elválaszt-
hatatlanná vált. A 6. oldal riport-
jainak sora akkor is fennmaradt, 
amikor új szerkesztők kerültek a 
lap élére. Mára már a Kőszeg és 
Vidéke és a Kávészünet egysé-
ge elválaszthatatlan a várostól is, 
amely – mostantól – az értékeit 
ilyen módon is fel tudja mutatni. A 
kötet szociográfiai értékekkel is bír. 
A benne felsorakoztatott százhet-
venhat riport, ami a 2003 márci-
usától 2022 szeptemberéig terjedő 
időszakot öleli át, kötetté rendezve 
különös kincset tár elénk. A város 
– Kőszeg – nemcsak az épített és 
természeti értékeitől kedvelt, igazi 
ereje az ott élők kezében van. Erre 
mutat rá a „lexikonként is használ-

ható kiadvány. Sokan kimaradtak, 
hiszen a húsz esztendő nem ad 
lehetőséget a teljességre. Nem vé-
letlen az egészséges irigység, ami a 
többségben felötlik: „De kár, hogy 
én nem szerepelek benne!”
A nagyszámú „közönség” ellenére 
családias rendezvény tanúi lehet-
tünk. A mindig kiváló minőségű 
könyveket létrehozó kiadó – Farkas 
Csaba / Szülőföld – elsőként pol-
gármesterünket, Básthy Bélát kérte 
szólásra, aki méltatta a szerző és a 
kiadó munkáját. „Nagy alázatról, 

nagy hitről és nagy elszántságról 
tanúskodik ez a könyv” – mondta 
és felidézte a rájuk is jellemző Gár-
donyi/Dobó-megállapítást: „A fa-
lak ereje nem a kövekben, vagyon, 
hanem a védők lelkében.”
Németh János tanár úr is meg-
szólíttatott. „Hagyjunk nyomot!” 
– mondta. Kiss János és az általa 
könyvbe foglalt riportalanyok im-
már megfelelő nyomot hagytak. 
Felidézte a szerzővel való első ta-
lálkozásának az emlékét. A könyv 
kapcsán pedig azt mondta: a ripor-
ter egy nyomkereső, a nyomok pe-
dig most rögzültek, megmaradnak 
az örökkévalóságnak.
Tóthárpád Ferenc, akit annak ide-
jén Kiss János hívott a Kőszeg és 
Vidéke szerkesztőbizottságába, a 
vele való ismeretségéről, barátsá-
gáról beszélt, és arról, hogy minden 
könyvnek – mint ennek is – ugyan-
úgy, mint a benne szereplőknek, 
megvan a maga útja. A Kávészü-
netnek is megvan a maga útja, 
méghozzá a kőszegiek szívéhez.
Bariska István, aki „nagyon akar-
ta”, hogy a Kőszeg és Vidékében 
hónapról hónapra megjelenő rovat 

könyvvé válhasson, kiemelte: „A 
legnagyobb erénye az igazmon-
dás.” Külön köszöntötte a legtöbb 
fénykép készítőjét, Németh Ivánt. 
Általuk „ez a Könyv mesél” – 
mondta. A benne leírtaknak súlya 
lett. Több, mint 150 foglalkozás 
szerepel a lapokon, érdekes em-
berek, érdekes történetek. Végül 
újra hangsúlyozta: „A könyv egyik 
legnagyobb erénye, hogy hiteles”. 
Farkas Csaba röviden ismertette a 
szerző életrajzát, Kiss János pedig 
felidézett egy-egy „történetet” a 
százhetvenhat közül. 
Az este dedikálással fejeződött be. 
(A rendezvényen közreműködött a 
Budaker Gusztáv Zeneiskola nö-
vendéke Scheer Félix Dominik, 
tanára Nagy Bálint, valamint az 
iskola igazgatója, Szász Judit.)
(Kiss János: Kávészünet / Ven-
dégeim voltak. Szülőföld Kiadó, 
2003, 547 o.)

Tóthárpád F.

A köny megvásárolható a Líra 
könyvesboltban. További infor-
mációk: +3670/902-6395 vagy 
+3630/939-2323

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

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

infó: +36 20 468 1191
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A 80. 
Köztiszteletben álló személy, dr. 
Bariska István 2023. február 12-
én ünnepelte a 80. születésnapját. 
Nemcsak a gyermekei, unokái kö-
szöntötték azon a napon, hanem 
85 éves Szombathelyen élő Ilona 
nővére, Svájcból hazajött a 87 éves 
Miska bátyja, Budapestről Kőszeg-
re utazott a 90 éves Piroska nővé-
re. Másnap ünnepelték az egykori 
diákjai. Bariska István osztályfő-
nökként a Jurisich Gimnáziumban 
csak egyetlen osztályt vezetett el 
három éven át az 1969-es érett-
ségihez. Kőszeg város díszpolgárá-
hoz ajándékokkal érkezett Básthy 
Béla polgármester a városvezetés 
tagjaival, és az ünnepelt szakmai 
társai kiséretében. Február 23-án 
arra kértük dr. Bariska Istvánt, 
hogy tekintsük át az életművét. 
Az értékes szakmai, kőszegi életút 
töredékét tudjuk ezen írásban to-
vábbadni.
Szombathelyen született, a Nagy 
Lajos Gimnáziumban érettségizett, 
majd megszerezte magyar-német 
szakos középiskolai tanári diplo-
máját. A kezdetekről így beszélt:
– Az első munkahelyem örökre be-
vésődik az emlékezetembe. Szeren-
csésnek éreztem, amikor 1966-ban 
fiatal tanárként a Jurisich Gimnázi-
umba kerültem. Akkoriban a politi-
ka kíméletlen módon rajta tartotta 

a szemét az embereken. Borítékolni 
lehetett a konfliktusokat. Így 1970 
februárjában megragadtam a fel-
kínált lehetőséget, elfogadtam a 
Szombathelyről Kőszegre költöz-
tetett, a város történelméről szóló 
dokumentumokban bámulatosan 
gazdag levéltár vezetését.
Dr. Bariska István csúcsra járatott 
pályafutásának kiinduló időpontja 
volt 1971, amikor megnyílt Kő-
szegen a Lábasházban a Levéltár. 
„Onnét nem mozdultam ki 2006 

év végéig, nyugdíjazásomig”. 
A konfliktusok egyik forrásáról így 
fogalmazott:
– Amikor megérkeztem a gimná-
ziumba, hát én féltem Kőszegen 
lenni.  Mert, amikor a gyermekeim-
mel kimentem a gesztenyefáig, ott 
álltak a katonák „davaj gitárral”, 
mondták „nyet” tovább. 
A „bámulatosan gazdag levéltár 
vezetés” rendkívüli lehetőséget 
adott Dr. Bariska István szakmai 
pályafutásához. Ehhez megszerez-
te a levéltáros oklevelet. A köznapi 
ember nem tudja, hogy középkori 
és kora újkori kézírásos anyagok 
latin, német, magyar nyelven törté-
nő olvasása komoly felkészültséget 
követel. 1984-ben társszerzővel 
megírták a „Német forrásszöveg 
olvasási gyakorlatok” című, ma is 
hiánypótló jegyzetet. 
A történeti kutatásai révén 1976-
ban kiérdemelte a doktorit, majd 
PhD fokozatot a kőszegi, majd a re-
gionális, történeti témakörökben a 
15 – 17. századra vonatkozóan. Ez 
utóbbi 2008-ban kiadványi Nívó-
díjban részesült, 2004-ben elnyerte 
a legmagasabb szakmai kitüntetést, 
a Pauler Gyula-díjat.
– Hogyan jutottál el nemzetközi 
tudományos szintre?  – kérdeztük 
a nyugalmazott, de nyugalomban 
nem lévő főlevéltárost.  
– Nemzetközi tájékozottságomat 
négy tényező segítette: az ausztriai 
(bécsi, gráci) levéltári kutatások, 

továbbá az, hogy 1971-2012 kö-
zött résztvevője és előadója let-
tem a Mogersdorfi Nemzetközi 
Kultúrtörténeti Szimpozionnak, 
amelynek 4 évente Kőszeg adott 
otthont. Ide kívánkozik az, hogy 
1983-2013 között magyar rész-
ről szervezője és előadója lettem 
a közeli osztrák Szalónaki Beszél-
getések – történészkonferenciának 
(Stadtschlaininger Gespräche). 
Különleges tapasztalatokat szerez-
tem egy szombathelyi és egy sop-

roni kollégával, amikor 1993-2012 
között Kismartonban (Eisens-
tadtban) rendeztük az 1921 előtt 
keletkezett, magyar vonatkozású, 
levéltári anyagokat. 2012-ben az 
önkormányzati levéltárak és Buda-
pest Fővárosi Levéltára gondozá-
sában jött ki az 1993-2012 között 
rendezett magyar vonatkozású bur-
genlandi anyag ismertetője, ame-
lyen hárman dolgoztunk.
A levéltárosi munkája mellett 
1982-2005 között tanított a 
Szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola Történelem 
Tanszékén. Munkájára felfigyelt a 
szakma. Budapest Főváros Levél-
tára 1985-86-ban megbízást adott 
a török kiűzése európai levéltári 
forrásainak kiadására, amit két 
társával készített el. Egy kutató 
munkáját minősíti a tudományos 
publikációinak száma. Dr. Bariska 
István első kutatási eredményei 
1971-ben jelentek meg írásban 
hazai és nemzetközi (magyar, oszt-
rák, német, szlovén, horvát, erdé-
lyi) folyóiratoknak, kiadványoknak. 
Eddig 15 önálló kötet szerzője, 
társszerkesztője, szerkesztője, 405 
írása és tanulmánya látott napvilá-
got, ebből 31 idegen nyelven. Csak 
egy feltételezés: kevés olyan kő-
szegi család létezhet, akinek nincs 
a lakásában dr. Bariska István ne-
vével fémjelzett, Kőszegről szóló 
könyv. A könyveit, írásait a szakma 
hivatkozásokban használja.

Nyolcvan éves korában is tevékeny. 
Ahogy mondta: „munkán kívül 
bohó voltam”. 1999 óta három bu-
dapesti és két kőszegi szakemberrel 
ma is dolgozik Kőszeg Művészet-
történeti Topográfiája nevet viselő 
munkacsoportjában. 2010-2015 
közötti kutatások alapján elkészült 
a Magyar Várostörténeti Atlasz 6. 
sz. darabja, amely a Magyar Tudo-
mányos Akadémia gondozásában 
2018-ban Kőszeg főcímmel jelent 
meg magyarul és angolul.  2022-
ben a Szőlőföld Kiadónál jelent 
meg a „Történetek könyv – Tá-
vol a Szent Koronától” c. könyve, 
amely lényegében történetkutatói 
tevékenységének összefoglalása. Ez 
utóbbira, ahogy mondta: „nagyon 
büszkén gondolok”. 
Akik köszöntötték a születésnapján, 
és még többen, akik akkor nem 
látogatták meg, ugyancsak büsz-
kén gondolnak dr. Bariska István 
Kőszeg díszpolgárára, amely címet 
munkájáért megkapta 1999-ben.
A kutató, kőszegi főlevéltáros több 
elismerésben is részesült.
2011-ben a VMOSZ Vas Megyei 
Szervezete Művészet és Közműve-
lődési kategóriában Príma-díjban 
részesítette. 
2018-ban kiérdemelte a Bősze 
Sándor-díjat. 
2019-ben Vas Megye Közgyűlése 
Gróf Batthyány Lajos életmű-díjat 
adományozott dr. Bariska Istvánnak. 

KéV

AKTU
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A Kőszegi Városi Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár hírei
A könyvtárunk ismét meghirdette hagyományos olvasásnépszerűsítő aka-
dályversenyét általános iskolásoknak. Az Irány a Könyvmoly-galaxis! 
című könyves játékra olvasni és játszani szerető négyfős csapatok jelent-
kezhetnek. További részletek az intézmény facebook-oldalán olvashatók.
Március 29-én, szerdán 10.00 órakor várjuk a legkisebb korosztály tag-
jait Baba-mama játszóházba, a könyvtár gyermekrészlegébe. Mondó-
kákkal, gyermekdalokkal, közös játékkal töltjük az időt, és természetesen 
nem marad el a könyvajánlás és a kölcsönzés sem.
Április 6-ig látogatható a Chernel nyomában című fotókiállítás a 
könyvtár rendezvénytermében - nyitvatartási időben. A tárlaton az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület fotópályázatára Vas megyei iskolák tanulótól beér-
kezett díjnyertes fotók tekinthetők meg.
Április 13-án (csütörtök) 16.30-kor kerül sor a Költészet napja meg-
ünneplésére a könyvtár rendezvénytermében. A Petőfi 200 emlékév kap-
csán dr. Fűzfa Balázs, irodalomtörténész Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 
életének hétköznapjaiba vezet be „Szerelmem, Júlia” című előadásával.
 

Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
2023. március 23-án az egykori téglagyári munkatáborban mártír-

halált szenvedett munkaszolgálatosok emlékére
rendezett programokra

11.00 óra  Kőszeg, Alsó körút 50. 
 Munkaszolgálatos Emlékút séta L. Kiss Csaba veze-

tésével
12.00 óra  Megemlékezés és koszorúzás a munkaszolgálatosok 

emlékhelyén. Beszédet mond: Latorcai Csaba, a Mi-
niszterelnökség parlamenti államtitkára, a Területfejlesztési 
Miniszter hivatalának miniszterhelyettese

Délután a felújított Zsinagóga épületének vezetett bemutatása

Programajánló
Március 14.  Nemzeti Ünnep – Művészeti Szemle Gála 
Március 15. 10.00-16.00 kézműves foglalkozás a Jurisics 

várban  
Március 18.  17.00 Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara 

tavaszi koncertje – Dr. Nagy EGYMI díszterem
Március 21-22-23. Petőfi200 vetélkedő iskolásoknak – KÖSZHÁZ
Március 29.  10.00-18.00 Városi Véradás – KÖSZHÁZ
Április 1. Húsvéti Kézműves foglalkozás – KÖSZHÁZ
 Kőszegi Vonósok koncertje
Április 7. KUKMA kiállításának megnyitója – lovagterem
Április 14.  Vas Megyei Borverseny – lovagterem
Április 15. Szőlő és Klíma Konferencia – Zwinger

Natúrparki programok
• Március 15. (szerda) „Mária úton” a Péruska kápolnához. 
Vezetett túra. Indulás: Tourinform Iroda, Kőszeg, Fő tér 2.  Táv: 18 km; 
Időtartam: 7 óra; Túravezető: Hegyvári Ferenc (30/396-8050)
• Március 18. (szombat) Tavaszi szellő túra 
Vezetett túra. Találkozó: 9.00, Jurisics vár (Kőszeg, Rajnis u. 9.) Táv: 20 
km; Időtartam: 7 óra; Túravezető: Láng Zoltán (70/403-3219); 
• Március 22. (szerda)  Települési természetvédelem az Írottkő Na-
túrparkban
Helyszín: Kőszegi Evangélikus Középiskola, Árpád tér 1.; Időpont: 14.30; 
Odú festés és odú barkácsolás. Vedd észre, a természet közös lakóhelyünk!
• Március 25. (szombat)  Túra a paradicsom(os)on túlra
Vezetett, nehéz túra!; Emelkedő: 700 m; Időtartam: 8 óra; Túravezető: 
Nardai Károly (30/975-2151); Találkozó: 9.00 óra, Kőszegi Tourinform 
Iroda (Kőszeg, Fő tér 2.)

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök

A pápalátogatásról
„Krisztus a jövőnk” ez lett a hivatalos jelmondata Ferenc pápa magyaror-
szági látogatásának, amelyre április 28-30. között kerül sor Budapesten. 
Adódik a kérdés, hogy vidéki helyszínek miért nem szerepelnek a prog-
ramban? Az előzetes tervek így kerültek benyújtásra a Vatikán illetékes 
szervezőbizottsága felé. Meg kell értenünk a döntés okát: a pápa jórészt 
tolószékhez van kötve, nem lehet terhelni hosszabb utaztatással. Hogy 
miért jön mégis újra Magyarországra?! Igaz, hogy 2021 őszén, az Eu-
charisztikus Kongresszus végén megígérte, hogy el fog jönni még egy-
szer, de ez sokaknak udvariassági formulának tűnt. Nemzetközi szinten 
is meglepő ez a mostani út: ez lesz a 41. külföldi útja, de olyanra nem 
volt példa, hogy újra visszamenjen egy már meglátogatott országba! Kissé 
irigykedve is néznek ránk, miért döntött így Ferenc pápa. Találgatásokba 
nem bocsátkoznék, csupán buzdítanék minden magyart, határon innen és 
túl, hogy személyes jelenlétünkkel fejezzük ki hálánkat ezért a különleges 
pápai gesztusért. Ezen sorok írásával egy időben zajlik a Püspöki Konfe-
rencián a részletek egyeztetése. Így letisztult, konkrét információkkal még 
nem tudok szolgálni lapzártáig.(március 8.) A látogatás központi üzenete 
a Szentatya részéről a magyar egyházi és állami vezetőkön túl a szegé-
nyekkel, a betegekkel, a fogyatékkal élőkkel, a fiatalokkal és hívekkel való 
találkozás. A célcsoportokon belül a fiatalok és hívek számára lesz lehető-
ség nagyobb számban részt venni az eseményen. 
Az ifjúság április 28-án délután találkozhat a pápával, a Papp László 
Sportarénában. Ez regisztrációhoz lesz kötve, amelyre az online felü-
let hamarosan elérhetővé válik. A zarándokokat április 30-án, vasárnap 
5.30-tól várják a Kossuth térre és környékére, a 9.30 órakor kezdődő 
pápai szentmisére. A regisztrációs felület is hamarosan megnyílik. Mivel 
maximálisan 20.000 ember fér el a téren, ezért a regisztrált helyek be-
töltése után a környékbeli utcákon és a Szabadság téren is állhatnak az 
emberek, ahol kivetítőkön követhetik az eseményt. Már most szervezzük a 
hangosítást, valamint a szentgyónás-szentáldozás elvégzéséhez szükséges 
sátrak helyét. Figyeljük a friss információkat, és találkozzunk Budapesten!
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GARÁZS KIADÓ KŐSZEGEN, a Gyöngyös utcában.
Tel.: 06 30 501 2081

Szent Korona emlékek
Március 26. (vasárnap) A Szent Korona nyomában Kőszegen
Helyszín: Koronaőrző bunker; Időpont: 14.00 óra; Helytörténeti séta; 
vezetés és megemlékezés a koronaőrző bunkernél; Woth Imre előadása. 
Közreműködnek: Honvéd Koronaőrség, Magyar Koronaőrök Egyesülete

Felhívás
A Kőszegi Polgári Kaszinó, valamint a Magyar Királyi Koronaőrök 
Egyesülete tisztelettel kéri azon kőszegi polgárokat, akik rendelkez-
nek tárgyi emlékkel (fotó, viselet, fegyver), esetleg érdekes történettel 
(visszaemlékezés, napló, szóbeli anekdota) a Szent Korona kőszegi 
tartózkodásával kapcsolatban és ezt felajánlaná egy gyűjtemény szá-
mára, az jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken: 
koszegipolgarikaszino@gmail.com ; (30) 958 9656
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Labdarúgás: Rajtol a bajnokság
A Megyei III. Szombathelyi csoportjában március 19-én elrajtol a tavaszi 
szezon. Őri Gábort a Kőszegi Lóránt FC edzőjét kérdeztük a felkészülésről, 
terveikről.
– Hogyan készült fel a tavaszt harmadik helyen váró csapat a bajnok-
ság folytatására?
– Január 24-én megkezdtük a felkészülést. Heti két edzéssel, hétvégen-
ként edzőmérkőzéssel készültünk a tavaszi szezonra. Eleinte hosszabb fu-
tásokkal javítottuk az állóképességet, majd, ahogy a pálya talaja engedte, 
a labdás foglalkozásokra helyeztük a hangsúlyt. 
– Kikkel játszottak edzőmérkőzést? Mik a tapasztalatai?
– Jól kezdődött: február 4-én a Soproni VSE ellen, műfüves pályán 2:2 lett 
a végeredmény. A nyáron ugyanettől a csapattól nagyarányú vereséget 
szenvedtünk. Több új játékosunk is bemutatkozott. Jól mozgott a csapat. 
Kőszegszerdahelyt és Szombathelyen a Spartacust meggyőző játékkal, 
egyaránt 6:1-re győztük le. A lendület Répcevis ellen sem tört meg. 5:1-
re nyertek a kőszegiek. 
– Hogyan változott a játékoskeret?
– Kovács Zsolt Lukácsházáról, Marti Raphael Kőszegfalváról, Molnár 
Csaba Söptéről tért vissza. Varga Dávid Simaságról, Mézer Viktor a Győri 
ETO FC-től érkezett. Folyamatban van Khidirov Olmosbek (Üzbegisztán) 
leigazolása, aki a Pannon Egyetem hallgatójaként Kőszegen tanul. Távo-
zott Kolarich György és Kolarich Vilmos. Mindketten Kőszegszerdahelyre 
igazoltak. 
– Mit vár a bajnokság második félidejétől?
– Bizakodva várjuk a tavaszi folytatást. A visszatérő és új játékosokkal 
határozottan erősödött a csapat. Célunk egyértelműen a bajnokság meg-
nyerése. A célok megvalósításához nagyon fontos, hogy újra jó az öltözői 
hangulat. Jó kőszegi labdarúgónak lenni!

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 bronzérmet 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.

Kőszegiek a „Bocskai-n”
Kontinensünk egyik rangos ökölvívó tornája, a Bocskai István Nemzetközi 
Ökölvívó Verseny 67. alkalommal hívta ringbe a sportág klasszisait. Febru-
ár 7-től 12-ig zajlottak a küzdelmek Debrecenben. A Fitt-Box ÖE három 
versenyzője lépett küzdőtérre. Hámori Luca (női 66 kg) pontos bunyója 
az első napon egyhangú pontozásos győzelmet hozott a szerb Nikolovski 
ellen. Második mérkőzésén igazi nagy hal állta útját. A kétszeres EB ezüst-
érmes, lengyel Rygielskát nagy küzdelemre kényszerítette. Feszített tempó, 
folyamatos ütésváltások után a pontozók véleménye sem volt egységes, 
de osztott pontozással a lengyel lányt ítélték győztesnek. Buza Rafael (férfi 
67 kg) a svájci Meier ellen határozottan, technikásan indított. Lendülete 
később alábbhagyott, de így is uralta a ringet, s jutott a legjobb nyolc közé. 
Az elődöntőbe jutásért a szlovén Nejccel mérkőzött. Buza végig „odatette” 
magát, de kissé fáradtnak tűnt. Koncentráltabb öklözéssel a győzelem is 
meglehetett volna. Jankó Krisztián (férfi 71 kg) a világbajnoki cím tulaj-
donosával, az ukrán Vyurii-vel mérkőzött. Nem adta könnyen a győzelmet, 
de ellenfele érvényesítette a papírformát.

Boksz: Rába Noémi újabb sikere
Rába Noémi (junior 52 kg) és Gombai Dominik (junior 37 kg) a Fitt-Boksz 
ÖE versenyzői a Magyar Válogatott tagjaként vett részt Aradon, a „Dracula 
Open” nemzetközi ökölvívó tornán. Rába az elődöntőért a szerb Dzida-t 
győzte le 4:1-es pontozással. A döntőt Chirichles ellen az első menet-
ben kiharcolt döntő fölénnyel érte el. A fináléban sem tudták megállítani. 
Antonia Hadert (Lengyelország) magabiztos 5:0-lal múlta felül. Gombai is 
érmet szerzett: bronzérmet harcolt ki. A M.D. Liviut (Románia) döntő fö-
lénnyel győzte le, s a görög Achilleast is egyhangú pontozással múlta felül. 
Az elődöntőben viszont nem bírt a Jgheban Andrei Iulian-nal (Románi a).

Foci: Utánpótlás számokban
A kőszegi utánpótlás eredményessége azt mutatja, hogy az egyesület jó 
munkát végez a játékosok kiválasztása, tanítása, fejlesztése terén. Remél-
jük, hogy a kinevelt játékosokat majd meg is tudja tartani a klub! 
U15 MLSZ Regionális Bajnokság, „Nyugat B” A KLFC csapatai közül 
jelenleg a 15 évesek játszanak a legmagasabb osztályban, az MLSZ Regi-
onális Bajnokságában. Nagyon jól rajtoltak. A szezon második felére alább 
hagyott a lendület, de így is a középmezőnyben végeztek ötven százalék 
közeli mérleggel. Tabella: 1. KLFC 14 /6 /1 /7 /33:34 /19 pont. Legjobb 
góllövők: Nagy Adrián, 7 gól, Csutorás Mátyás és Kelemen Gergő 5-5 gól.
U16 „Észak” A kőszegi csapat, a sárváriakkal azonos pontszámmal, az 
első helyen várja a tavaszt. A tízcsapatos mezőny két részre szakadt: Az 
első négy csapat rendre 22-22-21-21 pontot ért el, és az ötödiknek is 18 
pontja van. Utánuk nagy a szakadék: a táblázat kilencpontos együttessel 
folytatódik. Tabella: 1. KLFC-VAFA 9 /7 /1 /1 /55:6 /22 pont. Legjobb 
góllövők: Bauer Marcell 14 gól, Lakatos Kristóf 10 gól.
U14 „Észak” A csapat Celldömölkkel azonos pontszámmal áll a tabella 
élén. Egyetlen vereségüket, az 5. fordulóban, a harmadik helyen telelő 
Gérce ellen szenvedték el. Összesen négy gólt engedélyeztek ellenfeleik-
nek. Hármat a Gérce rúgott, egyet a rumiak juttattak a kőszegi kapuba. 
A többi ellenfelet sikerült lenullázni. Csupán a Gérce elleni vereség (2:3) 
és a legfőbb vetélytárs, Celldömölk elleni győzelem (1:0) mutat szoros 
végeredményt. Három mérkőzésen is kétszámjegyű győzelmet arattak. A 
többi mérkőzésen legalább három volt „közte”. Tabella: 1. KLFC 9 /8 /0 /1 
/51:4 /24 pont. Legjobb góllövő: Zsoldos Szebasztián 15 gól.
U13 „Kőszegi”. A labdarúgó szövetség újítása szerint tabellát nem ve-
zetnek. A csoport három csapata (Kőszegi LFC, Büki TK, Csepregi SE) négy 
teljes kört játszott. A kőszegiek mutatója szinte hibátlan. Egy szoros vere-
ség Bük ellen lóg ki a sorból. A bajnokság tavasszal rájátszással folytató-
dik. Mérleg: KLFC 8 /7 /0 /1 /41:12 /21 pont. Legjobb góllövő: Horváth 
Krisztián: 6 gól.



 XXXV I . ÉVFOLYAM, 3 . S ZÁM   2023 . MÁRC IUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

31

SP
O

RT

Diáksport
Regionális úszás Sopronban
A 2022-23-as tanév rosszul kezdődött a diáksportban. A Magyar Di-
áksport Szövetség pénzügyi problémák miatt olyan sportágakban nem 
hirdette meg a Diákolimpiát, mint úszás, labdarúgás, atlétikai pályabaj-
nokság. 2023 jó hírekkel indult. Az Magyar Úszó Szövetség vállalta a 
Diákolimpia megrendezését, de a lebonyolítás módját megváltoztatta. A 
felmenő rendszerű verseny nem a megyei erőpróbákkal, hanem regioná-
lis rendezvénnyel indult. Vas- Zala- és Győr-Moson-Sopron megyék úszói 
Sopronban (január 28.) csaptak össze, hogy kivívják az országos döntőn 
indulás jogát. Az utaztatás okozott nehézséget, de az Árpád-házi iskolából 
így is népes csapat rajtolt. Ketten a Jurisich gimnáziumot is képviselték. 
Az Árpád-házi iskolából Komjáthy Dávid, Básthy Katalin és Hóbor Enikő 
a dobogó legfelső fokára állhatott. Az iskola versenyzői három ezüst és 
hat bronzérmet is gyűjtöttek. A Jurisichnak két ezüstérem jutott. A ver-
senybírók nagyon szigorúan betartották a versenyszabályokat. Szabályta-
lan forduló vagy célba érkezés miatt hat kőszegit is kizárással sújtottak. 
A versenyszámok első három helyezettje szerzett jogot a március 31-én, 
Budapesten, a Gyarmati Dezső uszodában rendezendő országos döntőre.

Kőszegi dobogósok 100 m hátúszás 3. kcs. fiú 1. Komjáthy Dá-
vid 1:41,49, 4. kcs. 3. Hóbor Álmos 1:21,94, 5-6. kcs. 3. Hóbor Le-
hel 1:13,77, leány 2. Ürmös Panna 1:34,31, lányok 3. Kiricsi Flóra 
1:34,46, 5-6. kcs.1. Básthy Katalin 1:24,11, 2. Stumpf Anna 1:27,55, 
100 m mellúszás leány 5-6. kcs. 2. Fekete Kata/JMG 1:38,80, 100 
m gyorsúszás leány 3. kcs. 1. Hóbor Enikő 1:14,58, 2. Ürmös Panka 
1:21,08, 3. Kiricsi Flóra 1:23,46, 4. kcs. 2. Kovács Fanni/JMG 1:16,32, 
5-6. kcs. 2. Stumpf Anna 1:10,40, 4x50 m gyorsúszás váltó fiú 3. 
kcs. 3. Árpád-házi 2:53,89 (Gurisatti Péter 37,26, Komjáthy Dávid 
43,65, Kovács Levente 42,70, Stumpf Vince 50,18) leány 3. kcs. 1. 
Árpád-házi 2:24,27 (Hóbor Enikő 34,27, Jelencsics Alíz 36,06, Kiricsi 
Fanni 37,16, Kiricsi Flóra 36,78).

Asztalitenisz Bersek-Kupa

Február 27-én rendezte a Bersek iskola hagyományos asztalitenisz verse-
nyét, a Bersek Kupát adózva az intézmény névadójának emléke előtt. A 
megnyitót Terplán Zoltán alpolgármester, az iskola korábbi tanára, a ren-
dezvény megálmodója, létrehozója tartotta. A Megyei Asztalitenisz Szö-
vetség által is támogatott versenyen 44-en álltak asztalhoz. A szövetség 
képviselője, Tihanyi Tibor versenybíró kiemelte, hogy az esemény méltó 
volt a kőszegi pingpongos hagyományokhoz. 

Dobogósok Fiúk II. korcsoport 1. Vers Balázs/BE, 2. Schatzl Bálint/
BA, 3. Katona Gergő/BE, és Alasz Bence/BE, III. kcs. 1. Csánits Máté /

BA, 2. Bakai Noel/BE, 3. Horváth Bendegúz/BA és Major Róbert/BE, 
IV. kcs. 1. Alasz Marcell/BE, 2. Tengelics Dominik/BA, Tuczai Erik/BA és 
Tóth Tamás /BA. Lányok II. kcs. 1. Ódor Hajnalka/BA, 2. Rádi Boros-
tyán/BA, III. kcs. 1. Nagy Maja/BA, 2. Garamszegi Abigél/BE, 3. Pintér 
Adrienn/NL (Dr. Nagy L.) és Mozsolicz Jázmin /BE, IV. kcs. 1. Polyák 
Mercédesz/BA, 2. Bóczán Lili/BA, 3. Bak Emma/BE.

Lecsúsztak a döntőről
A Jurisich Miklós Gimnázium fiú „B” kategóriás (nem igazolt játékosok) röp-
labda csapata, a lányokhoz hasonlóan megnyerte a Csató-Kupát. Nagyon 
bíztak benne, hogy a Diákolimpián is sikerül odaérniük a legjobbak közé. Az 
első lépést a megyei elődöntő szombathelyi csoportjában  kellett megtenni-
ük. Vép ellen megbotlottak, de a megyei döntő ezzel még nem úszott el. A 
celli csoport legjobbjával kellett megmérkőzniük, hogy az esély megmarad-
jon. A tét nem tett jót a csapatnak: két szoros végeredményű játszmában 
vereséget szenvedtek. Csalódottan vették tudomásul az eredményt.

Eredmények Megyei elődöntő, csoport Sárvár, (2023. február 
9.) Jurisich-Körmend, Kölcsey 2:1, 67:47 (25:9, 27:29, 15:9), -Vép 
1:2, 58:60 (22:25, 25:20, 11:15). Megyei elődöntő, döntő Sárvár 
(2023. február Celldömölk, Berzsenyi 0:2, 43:50 (22:25, 21:25). Fel-
készítő: Terplán Gabriella.

 Lóránt FC: atlétika OB-k
A 49. Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokságon. (Nyíregyháza 
2023. február 19.) KLFC-ből Kiricsi Berill indult. 60 méteres gátfutásban 
állt rajthoz. Kisebb rontás miatt nem sikerült az egyéni csúcsdöntés. 9,14 
mp-es idővel a 10. helyen zárt.
Az U16-os Magyar Bajnokságon (Budapest, 2023. február 4.) Bognár 
Liliána képviselte a szakosztályt. 60 m gáton 26. helyen végzett (10,80), 
300 méteren a 36. helyet szerezte meg (50,15).
Az U18 és U20-as Magyar Bajnokságon (Budapest, BOK Sportcsar-
nok, 2023. február 25-26.) a Lóránt FC hét versenyzője indult. Sáray 
Péter 400 méteren bronzérmet vehetett át, s 200 méteren is csak egy 
helyezéssel maradt le a dobogóról. Gulyás Zóra és Tóth Gréta 60 m gáton, 
korosztályában a legjobb hat között zárt. Az eredményes felkészülést 11 
egyéni csúcseredmény igazolja.

Eredmények U20 férfi 60 m 10. Sáray László 7,20, 20. Mesits Maxim 
7,61, 200 m 21. Sáray László 24,13, női 200 m 15. Boros Abigél 
27,33, 20. Gulyás Zóra 27,98, 400 m 7. Boros Abigél 62,54, 60 m 
gát 6. Gulyás Zóra 9,68 (ief. 9,64), U18 férfi 200 m 4. Sáray Péter 
23,07, 400 m 3. Sáray Péter 51,59, 10. Béry Bálint 53,24, 800 m 
18. Béry Bálint 2:07,47, női 200 m 11. Tóth Gréta 26,75, 60 m gát 
5. Tóth Gréta 9,12.

Diáksport örömhír
Rosszul indult a 2022-23-as tanév a diáksport résztvevői számára: Sok 
testnevelő őszinte megrökönyödésére, pénzügyi megfontolásból kikerültek 
a Diákolimpia versenykiírásából olyan alapsportágak mint az úszás, az at-
létikai pályabajnokság, vagy több korcsoport labdarúgó versenye. 2023-ra 
szerencsére derűsebb lett a kép. A Magyar Úszó Szövetség vállalta, hogy 
megrendezi a Diákolimpiát, igaz az utaztatás és az országos döntő ne-
vezési díjai plusz nehézséget jelentettek a résztvevőknek. Szerencsére a 
döntéshozók is felismerték, hogy mekkora károkat okozhat az iskolások 
sportjának, ha a Budapesti Atlétika VB évében elmarad az atlétika pá-
lyabajnokság. (A legjobbak az egyetemi felvételi többletpotok megszer-
zésének lehetőségétől is elestek volna.) A Magyar Diáksport Szövetség 
a központi költségvetésből többletforráshoz jutott, így a tanév versenyei 
a sokéves versenyrendszernek megfelelően hiánytalanul megrendezhetők. 
A tanév második félévében az iskolák készülhetnek az atlétikai pályabaj-
nokságra. A IV. és V-VI. korcsoportos labdarúgók is megmérkőzhetnek a 
Diákolimpia különböző szintjein. 

Február 27-én rendezte a Bersek iskola hagyományos asztalitenisz verse-
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5. adás 15 000 Ft

3. adás 12 000 Ft
4. adás 12 000 Ft

2. adás 12 000 Ft
1. adás 12 000 Ft

Csatlakozz hozzánk
és segíts Te is másokon!

ELÉRHETŐSÉGEINK, IDŐPONTFOGLALÁS

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