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Beszámoló 

Kőszegszerdahelyi batyus piknik és közösségi kiállítás 

2019. szeptember 14. 

 

A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 számú, Kőszeghegyaljai identitás-megyei kohézió című projekt 

keretében 2019. szeptember 14-én, egy napsütéses szombat délutánon összegyűlt Kőszegszerdahely apraja-

nagyja. Erre a napra kiállítást és pikniket szerveztünk. A közösségi akció előkészületei nyáron kezdődtek. 

Mindenképpen szerettünk volna a település életébe valami olyan hagyományteremtő rendezvényt hozni, 

ami maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. 

A rendezvény 16 órakor kezdődött. A közösségi ház nagytermében Németh Szilvia rádió gyűjteményéből 

néhány csodálatos tárgyat mutatott meg az érdeklődőknek. Németh Szilvia Kőszegszerdahelyen él 

családjával. Nagyon szereti a régi, antik rádiókat, hatalmas megtiszteltetést jelentett számunkra, hogy 

bemutatta ezeket a kincseket, melyeket féltve őriz otthonában.  

Bíró Brigitta keramikus ismert és elismert alkotóművész a Kőszeghegyalján. Kőszegszerdahelyen kezdték 

férjével Bíró Sándor festőművésszel közös életüket, mindkettőjük szívesen, első kérésre elfogadták 

megkeresésünket. Brigitta fantasztikus ékszereket készít kerámiából. Használati eszközöket, vázákat, 

tányérkészleteket, teás- és kávéskészleteket is elhozott a kiállításra. Férjével Bíró Sándorral közös 

alkotóteremben dolgoznak. Sándor számára igencsak megható volt a felkérés, mert pontosan abban a 

teremben kezdte munkásságát, ahol ezalkalommal kiállításra kerültek festményei. 

Kőszegszerdahelyen él a Kuntner család. Kuntner István fafaragó művész, náluk családi hagyománnyá vált 

a fa szeretete. Fia is ezen az úton ment tovább. Az édesapa csodálatosan megmunkált használati eszközöket 

tükröt, kínáló tálakat, vágódeszkákat hozott a kiállításra, fia azonban modernebb formába öntötte a fa iránti 

vonzódását. Szemüvegkereteket készít, munkáit ismerik a tengerentúlon is. Munkásságát 

Kőszegszerdahelyen kezdte, ezután Angliában próbált szerencsét, sikerei ellenére azonban a szíve haza 

hozta. A fakeretes szemüvegeket most Kőszegen készíti. 

Megemlékeztünk Iker Jánosnéra, akit a településen mindenki ismert, nem csak azért, mert szemet 

gyönyörködtető hímes tojásokat készített, melyek húsvéti képeslapokon is szerepeltek és ezáltal 

megcsodálhatta az egész ország, hanem azért is mert embersége, szeretete, kedvessége mindenkire hatással 

volt a településen. Lánya mesélt a  

népművész életéről, tevékenységéről. A kiállítást követően fantasztikus  

kulináris élményekben volt részünk. Kőszegszerdahely Annus  

nénije rétest készített a vendégeknek, a település legújabb  

lakói pedig pörkölttel készültek a résztvevőknek.  

 

A kellemes beszélgetések és a vacsora után,  

mikor már a Nap szép lassan nyugovóra  

tért megérkeztek a település önkéntes  

tűzoltói, akik hatalmas máglyát  

készítettek, hogy egy tábortűzzel koronázzuk meg  

a szemet-lelket gyönyörködtető kiállítást és a  

kulináris élményeket. 
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Mikor már a tábortűz leégett kis kupacokban parazsat húztak a tűzrakóhely széléhez, ahol a batyuban hozott 

szalonnákat sütöttük, közben énekeltünk, beszélgettünk.  

A résztvevők számát tekintve és a visszajelzések alapján elmondható, hogy egy sikeres közösségi akció 

valósult meg.  

Ez a rendezvény más település számára is adaptálható. 

 

Beszámolót készítette: 

Kovácsné Riepl Tímea 

szakmai vezető 


