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A Velemi Gesztenyeünnep 
megnyitása

Kovács Ferenc, 
a Vas Megyei Közgyűlés 
elnökének megnyitó 
beszéde

Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak! 
Immár 21 éve, ha itt az október, el-
kezd érni a gesztenye, és ha elkezd 
érni a gesztenye, akkor itt az ideje a 
Kőszeghegyaljai Velemi Gesztenye-
ünnepnek. Hál’ Istennek ez a ren-
dezvény most már intézményesül. 
Nélküle kevesebb lenne Vas megye 
élete, Vas megyének a közszolgálta-
tási köre, Vas megyének a kulturális 
élete, és a vásározók és a vásárt lá-
togatók miatt talán az egész közéle-
tünk. Szép hagyományt teremtettek 
meg itt, akik kitalálták ezt. És ahogy 

elnézzük ennek a forgatagnak, a  so-
kaságnak a jövését-menését, lassan 
szűk lesz Velem ennek a nagy ren-
dezvénynek. Hála Istennek sokan lá-
togatják meg. Ma is nagyon sok ven-
déget köszönthetünk itt. Én nagyon 
szépen szeretném megköszönni a 
polgármester úrnak, a  képviselő-tes-
tületnek, az egész hivatalnak, az 
MMIK valamennyi munkatársának, 
akik igazából bölcsős kora óta ápol-
ják ezt az érett férfi vá vált ünnepet, 
hogy létrehozták és működtetik ezt a 
rendszert. Én úgy gondolom, ez egy 
olyan érték, amelyre méltán büszkék 
lehetnek, akik itt élnek, és méltán 
büszkék vagyunk mi is valamennyi-
en Vas megyeiek. Szeretném elmon-
dani Önöknek, hogy a közelmúltban 
Budapesten be kellett mutatkozni a 
Magyar Értéktár Program keretén 

belül megyei látványosságokkal, me-
gyei értékekkel is. Sajnos olyan nagy 
volt a kínálat, hogy nagyon-nagyon 
keveset tudtunk csak ott bemutatni, 
és hát nagy megtiszteltetés, hogy sok 
barátunk, aki ott volt, személyesen 
megtiszteli ezt a rendezvényt is, és 
valóban rácsodálkozhat arra, hogy 
milyen csodálatosan szép a mi Vas 
megyénk. Biztos hallották, hogy van 
Vas megyének egy himnusza, amely-
nek nincs szövege. Ennek az a törté-
nete, hogy a Vas Megyei Közgyűlés 
megrendelte, egy zeneszerző meg-
pályázta, megkomponálta a szerze-
ményt, két költő pályázott és megír-
ta rá a verset. Egyik Sülyi Péter volt, 
aki Őrségben a Teleházat működteti 
Őriszentpéteren, az Omegának volt 
szövegírója. És Balogh József tanár 
úr, aki egy kis faluban kezdett peda-
gógusként, élete végéig Szombathe-
lyen tanított, és rengeteg szép verset 
írt. Két döntést kellett volna hoznia a 
közgyűlésnek. Első, hogy melyik vers 
legyen a szövege a himnusznak. Nem 
tudtunk dönteni, ezért felkértünk egy 
zsűrit. A  zsűri döntött, ők úgy dön-
töttek, hogy Sülyi Péternek a szövege 
lenne jó. Előadásra, felvételre került 
ez a szöveg, a  vers énekelve elhang-
zott mind a két változatban. A  köz-
gyűlés Balogh József tanár úr versét 
választotta. A  végén, mert a zsűri 
véleménye a zeneszerzőjével passzolt, 
a  közgyűlés döntése meg ellentétes 
volt, nincs a mai napig se szövege a 
Vas megyei himnusznak. Talán azért 

Velemi Gesztenyeünnep 2013

A  Kőszegi- hegység legjellegzete-
sebb növénye a szelídgesztenye, 
a  vonzó és értékes helyi termék. 
A  Gesztenyeünnep 21. alkalommal 
a Velemi Továbbképzőház területén 
a Népi Kézműves Műhelyrendszer 
hangulatos épületei között és Velem 
községben megrendezésre kerülő 
két napos kulturális, gasztronómiai, 
hagyományőrző ünnep, amatőr mű-

vészeti csoportok bemutatóival, hagyományőrző programokkal, világzenei 
koncertekkel, vásári komédiákkal és mesejátékokkal.
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nem tetszett az akkori ítészeknek 
különösebben Balogh tanár úr ver-
se, mert ő az utolsó refrénbe, utolsó 
strófába azt írta le, hogy „Itt él az én 
szép Vas megyém Isten tenyerén”. Pe-
dig gyönyörű gondolat, nagyon szép 
kép. És ha belegondolnak, valóban. 
Isten tenyerén élünk, olyan szép he-
lyeinkkel, mint például Velem. Kö-
szönöm a fi gyelmüket.

Ágh Péter országgyűlési 
képviselő köszöntője

Tisztelt hölgyeim és uraim! Jó na-
pot kívánok mindenkinek. Mint bizo-
nyára tudják, szinte minden dologhoz 
köthető valamilyen szimbólummal 
bíró érték, egy jelentéstartalom. Így 
van ez a gesztenyével is. Délelőtt, 
amikor ide készültem, akkor meg-
néztem egy Mit jelentenek az álmok? 
című könyvben azt, hogy ha valaki 
gesztenyével álmodik, akkor mire 
kell következtetni, mit üzen a tudat-
alatti. Eszerint a gesztenye jelentheti 
például azt, hogy szerelmesünk szá-
mára igyekszünk nélkülözhetetlen-
né tenni magunkat. Jelentheti azt is, 
hogy ha gesztenyét látunk, nagy pénz 
áll a házhoz. Hogyha sült gesztenyét 
eszünk vagy eladunk, szerencsét fog 
eredményezni. Gesztenyét enni az 
álomban nagy sikert jelent. A  gesz-
tenyefa árnyékában feküdni, csalódá-
sok után öröm és megelégedettséget. 
Ezek a példák jól rámutatnak arra, 
hogy a gesztenye pozitív jelentéstar-
talommal bíró növény. Olyan, ami 
itt Kőszeghegyalján fogalommá vált 
ennek a fesztiválnak köszönhetően. 
Magyarország egyik kincses doboza 
Kőszeghegyalja, és ennek egyik ki-
emelkedő helye Velem, ahol évről-év-
re megrendezésre kerülhet a Gesz-
tenyeünnep. Azt gondolom, hogy 
mindannyiunk nevében köszönetet 
kell mondani azoknak, akik lehetővé 
tették, hogy idén is létrejöjjön ez az 
ünnep, és ismét több tízezren lehes-
senek itt. Jómagam szeretném kö-
szönetemet kifejezni Kovács Ferenc 
elnök úrnak, hogy ezt biztosította, 
ahogy Horváth Miklós polgármester 
úrnak is köszönet jár. A Nemzeti Mű-
velődési Intézet munkatársai számára 
azt gondolom, fontos, hogy kifejez-
zük az elismerésünket, így Závogyán 

Magdolna főigazgató asszonynak és 
Zotterné Boda Erzsébet Vas megyei 
irodavezetőnek. Mindannyian együtt 
dolgoztak azért, hogy most itt együtt 
jól érezhessük magunkat, és a szívünk, 
a  lelkünk, a  gyomrunk is jól tudja 
érezni magát ebben a két napban. Ne 
felejtsék el, hogyha gesztenyét látunk, 
szerencsét jelent. Azt kívánom, hogy 
mindenki nagyon jól érezze magát, és 
sok szerencsés élménnyel tudjon tá-
vozni Velemből. Minden jót kívánok!

Bejelentés a Nemzeti Ér-
téktár térképéről és nem-
zeti értékeink fontosságá-
nak megerősítéséről

Műsorvezető: A  köszöntők után 
elnök úr és országgyűlési képvise-
lő úr is kifáradnak a busz-fordulóba, 

és erre biztatom Önöket is, hiszen 
itt van a Nemzeti Értéktár térképe, 
amely térkép először Budapesten, 
a  Bazilika előtt a Magyar Értékek 
Ünnepén szerepelt*. Ez egy hatalmas 
10  ×  6 méteres térkép, amelyre uj-
jukkal pecsételve ismerhetik el, hogy 
fontosnak tartják nemzeti értékeinket. 
Az ország megyéi közül, amelyeket 
felrajzoltak a térképen, itt Velemben a 
Vas megyei részre tesszük a jelünket. 
Az ország első megyei helyszínére, 
ahova eljutott a térkép a helyi érték 
rendezvényre, a  régió egyik legjelen-
tősebb őszi gasztronómiai és kulturá-
lis eseményére. 

ZOTTERNÉ BODA ERZSÉBET a Nemzeti Művelődési Intézet főosztályvezető-helyet-
tese. Másfél évtizedig a szombathelyi Megyei Művelődési és Ifj úsági Központ gazdasági 
és műszaki igazgatóhelyettese, majd igazgatóhelyettese és 2013. január 1-jétől megbízott 
igazgatója. 2013. április 1-jétől a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájának a 
vezetője. Főtanácsosi címmel rendelkezik.
 Jelentős tapasztalatra tett szert a vezetés, szervezés terén, valamint a hazai és az Euró-
pai Uniós pályázatok tervezésében és megvalósításában. Tanulmányait a Jannus Panno-
nius Egyetemen és Budapesti Gazdasági Főiskola Zalaegerszegi Karán folytatta. Humán-
szervező végzettsége, pénzügyi és vállalkozás szakértői diplomája mellett közművelődési 
szakember, közösségfejlesztő szakképesítést szerzett, felnőttképzési referens. Uniós pályá-
zatírói, közművelődési intézményvezetői továbbképzéseken vett részt. Vas megye Önkor-
mányzata elismeréseként Vas Megye Ijfúságáért, valamint Szombathely város elismerése-
ként a Kultúra támogatásáért díjat kapta.

* Első és hátsó belső borítónkon ké-
pek láthatók az ünnepről, s az elsőn 
a térképről is, amint egy népviselet-
be öltözött fi atal rányomja kézjegyét.

A Velemi Gesztenyeünnep rendezői Horváth Miklós, Zotterné Boda Erzsébet, 
Závogyán Magdolna


