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Megalakult a kőszegi képviselő-testület
V Á RO SHÁ Z A

Az október 13-án megválasztott
képviselők október 28-án tartották
az alakuló testületi ülést. A Himnusz eléneklése után Raposa Helga
a választási bizottság elnöke ismertette a leadott szavazatokból származó eredményeket. Először arról
beszélt, hogy Helyi választási Bizottsághoz a kampány időszakában
egy kifogást nyújtottak be, amelyet
érdemi vizsgálat nélkül utasítottak
el. A választást követően egy másik
kifogást is elutasított a bizottság.
A legtöbb szavazatot kapott, így
a megválasztott polgármester,
Básthy Béla vette át az alakuló
ülés levezetését. Az első mondataiban gratulált az eredményekhez
a képviselőknek, munkájukhoz jó
egészséget, lelkesedést kívánt, és
kérte, hogy segítsék a városvezetés
munkáját. Jelezte, hogy nemcsak
ünnepi, hanem ’munkás’ napirendi

November 28-án a testületi ülés élőben megtekinthető. A részleteket keresse
a www.koszeg.hu oldalon.

pontokat is tárgyalnak
az ülésen, mindehhez
az „élet adta napirendi program” is társult
rendkívüli előterjesztés
formájában. Ennek részeként a képviselők az
ülés előtt kapták kézhez
a közétkeztetés változó
nyersanyag normájáról
szóló előterjesztést.
A kibővült napirendi
pontok tárgyalását –
első döntésükként –
egyhangúan fogadták
el a képviselők. Az új
városvezető javaslatára a képviselők nem
egyidőben, hanem egymást követően mondták az eskühöz tartozó
szövegben a nevüket. „Én …. becsületemre és lelkiismeretemre
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez
hű leszek. … Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”.

Miután elhangzott Básthy Béla
polgármester eskütétele, kérdezte

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám december 16-án jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Básthy Béla polgármester

a képviselőket a napirendhez kapcsolódó módosító javaslatokról.

Megkezdődtek a kérdések
Táncsics Péter a Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ) beszélt. Szeretné szabályozni Kőszeg
város közösségi oldalakon való

megjelenését, hiányolta a testületi ülések televíziós közvetítését,
valamint a városüzemeltetés
fajsúlyosabb megjelentetését
a bizottsági munkában, javasolta a városházán kívüli,
kihelyezett testületi ülések
lehetőségét. Ez utóbbihoz
kapcsolódva
nevesítette
Kőszegfalvát és a lakótelepet. A rendkívüli előterjesztés
kapcsán kérte, hogy ne az
ülés előtti percekben kapják
meg a képviselők az előterjesztést, mert nem tudnak
így átgondolt döntést hozni.
További kérése volt, hogy legyen az önkormányzat papírmentes, és az előterjesztések
elektronikus úton érkezzenek
meg a képviselőkhöz. Ezt követően a képviselő javasolta az
SZMSZ többi pontjának az elfogadását.
Básthy Béla polgármester elmondta, hogy ’papírmentes’ a testületi
ülés, mert a korábbi ciklusokban is
e-mailen kapták meg a képviselők
az előterjesztést.
(Folytatás a 3. oldalon)

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: november 27.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: december 11.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: november 20., december 18.
DR. NAGY EDINA aljegyző: november 27.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
FEKETE-PATAKI EDIT az 5. sz. vk. önkormányzati képviselője
november 27-én (szerdán) 16.30 és 18 óra között,
valamint december 11-én (szerdán) 16.30 és 18 óra között,
KISS ZOLTÁN a 2. sz. vk.önkormányzati képviselője
december 12-én (csütörtökön) 16.30 és 18 óra között tart
fogadóórát a Városháza tanácskozó termében.
VELKYNÉ BALL ANDREA a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője,
HARKAI NORBERT és TÁNCSICS PÉTER önkormányzati
képviselők együttesen tartanak fogadóórát november 29-én
(pénteken) 9 és 10 óra között Kőszegen, a Városháza tanácskozó
termében, 10 és 11 óra között Kőszegfalván a Klubhelyiségben.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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(Folytatás a 2. oldalról)

Majd dr. Zalán Gábor jegyző válaszolt a jogokat érintő felvetésekre.
Kőszeg város közösségi oldalakon, facebookon való megjelenése nem kötelező tartalmi eleme
az SZMSZ-nek, de ez egy döntés
kérdése, hogy oda bekerüljön
vagy nem. A jegyző álláspontja
szerint: „Azt gondoljuk: nem biztos, hogy ezt a SZMSZ-ben kell
szabályozni”. Bizottsági, testületi

ülések kihelyezésére korábban is
volt igény, meg lehetett szervezni, erre vonatkozó akadály nincs.
A Városüzemeltető Kft. az önkor-

Fekete-Pataki Edit
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mányzat 100%-os
tulajdona. Ha konkrét javaslat lesz,
akkor arról a képviselő-testület hozza
meg a döntést. Az
elhangzottak szerint
a rendkívüli előterjesztés nem tartozik
a kedvelt megoldásokhoz, az étkezési
norma változásáról
szóló kérést október
25-én kapta meg a
szolgáltatótól az önkormányzat. A normatíva igénylésére
Terplán Zoltán alpolgármester
az államkincstárnál
november 4-ig van lehetőség. Ha (Az „élet adta napirendi program”
elfogadja a testület, akkor no- részeként egyhangú szavazással a
vembertől az emelt normatívával testület elfogadta az étkezési norlehet biztosítani a közétkeztetést. ma növelését, amelynek célja volt,
Májusban is igényelhető vissza- hogy továbbra is változatlan minőmenőleges hatállyal, de akkor ségi ételeket kapjanak a közétkeza városnak kell előfinanszírozni. tetés résztvevői.)
Majd a jegyző arról beszélt, hogy
vannak olyan események, pályá- Lesz lehetőség
zatok, amikor a törvényi határidőkhöz kell igazodni, és emiatt A javaslatokra adott válasz után
szükség lehet a rendkívüli előter- polgármester elmondta, hogy a
jesztésre.
testületi ülések napirendi pontja-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

iról, az anyagok kiküldését követően nem érkezett visszajelzés, és
a jövőben is lesz arra lehetőség,
hogy a testület SZMSZ módosításával foglalkozzon. Javasolta
a képviselőnek, hogy az írásban
megfogalmazott előterjesztését a
bizottsági ülést követően tárgyalja
majd a testület. Rába Kálmán – az
SZMSZ-ben rögzített – „alapos
indoklás” kifejezésre kért magyarázatot, mindez arról szól, hogy
a polgármester alapos indoklás
esetén mentheti fel a képviselőt a
bizottsági, illetve a testületi ülésen
való részvételtől. Szavai szerint az
SZMSZ kitér a rendzavarásra, és
ezért arról kérdezett, hogy van-e
a városvezetésnek tudomása arról,
hogy valaki meg akarja zavarni a
testületi üléseket. A felvetésekre
dr. Zalán Gábor jegyző elmondta,
hogy az „alapos indok” jogi szabályozás, és a véleményezés a polgármester jogköre. A munkahelyi
elfoglaltság, mint a távolmaradás
oka a havonkénti üléseknél nem
alapos indok, igény esetén a képviselő kieső bérét az önkormányzat
megtéríti.

V Á RO SHÁ Z A
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(Folytatás a 4. oldalon)

Novemberben az év legjobb ajánlatai
kifutó benzinmotorokra!

Ford Kuga Business
1.5 EcoBoost 150 LE M6 2WD
téli csomaggal

6.440.000 Ft

*

Finanszírozás esetén további kedvezmény!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
*

Az ajánlat érvényes Ford Kuga Business 1.5 EcoBoost 150 LE M6 2WD (kétkerék-meghajtású) modellre, téli csomaggal, fehér színben,
készpénzes vásárlás, 2019.11.01-2019.12.13-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig érvényes.
Ford Credit ﬁnanszírozási akciók további vételár-kedvezményt jelentenek. A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!
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(Folytatás a 3. oldalról)

A rendzavarással a korábbi SZMSZ
is foglalkozott, az új szabályozásban
megtörtént a pontosítása, mert az
előző ciklusban egy külsős megjelenő zavart keltett a testületi ülésen.

V Á RO SHÁ Z A
Gelencsér Attila

Básthy Béla elmondta, hogy a képviselők az ülésekről való indokolatlan távolmaradásának szankcionálását a korábbi SZMSZ is a polgármester határkörébe utalta. Ezt
követően Táncsics Péter a szóban
elmondott javaslatait visszavonta,
és jelezte, hogy azt írásban teszi
meg. A testület egy nem és 11 igen
szavazattal elfogadta az SZMSZ-t.
A rövid szünetben Básthy Béla
polgármester a választásokon induló minden képviselő nevében
megköszönte a választási bizottság munkáját, mindezt jelképez-

Harkai Norbert
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ve virágcsokrot adott át Raposa
Helga elnöknek. Harkai Norbert a
mandátumhoz jutott hölgy képviselőknek gratulált egy-egy csokor
virággal.
A következő napirendi pont részeként Básthy Béla polgármester javaslatot tett a tiszteletdíjas
alpolgármester személyére. Erre a
feladatra Terplán Zoltán képviselőt

nevezte meg, azért is, mert korábbi
ciklus időszakában képviselőként
is jó munkát végzett, az október
13-án tartott választásokon a körzetében jelentős támogatást kapott. Az alpolgármester választása
nyílt ülésen, és titkos szavazással
történt. Egy érvénytelen, egy nem
és tíz igen szavazattal Terplán Zoltán kapta meg az alpolgármester
feladatát, amit eskütétellel erősített meg.
A tapssal kísért döntés után a
korábbi képviselő-testületi tagok
munkáját oklevéllel köszönte meg
Básthy Béla. Az önkormányzati
munkát befejezők közül először
Huber Lászlóhoz fordult, akivel
„együtt sok munkát készítettünk
elő, amelynek szalagjait később
vágjuk át” – hangzott el indok-
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Kiss Zoltán

önkormányzat pénzügyi helyzetére
vonatkozó indoklással háromhavi
végkielégítésről szólt a javaslat,
amit a testület egyhangú döntéssel
fogadott el.

lásként. A városvezetésből távozó
Huber László megköszönte mindenkinek a segítséget, és kiemelte
Kiss Péter, Keszei Balázs munkáját,
akikkel három cikluson át együtt
dolgozott.
Majd a városvezetők illetményéről
döntöttek a képviselők, amelynek
törvényi szabályai az államtitkári
illetményhez igazodik. A testület csak ezt erősíthette meg. Ezek
szerint a polgármester havi illetménye 698 000 Ft, költségtérítése
104 700 Ft és idegennyelv-tudás
pótléka 46 380 Ft. A képviselők
elfogadták az alpolgármester törvényi szabályozáshoz igazodó havi
illetményét, amely 314 100 Ft, és
ennek 15%-a a költségtérítés.
Básthy Béla polgármester javaslatot tett a leköszönő polgármester
végkielégítésére. A törvényi előírások háromhavi illetményről szólnak, amelyet a képviselő-testület
további, legfeljebb három hónapra
szóló összeggel kiegészíthet. Az

(Folytatás az 5. oldalon)

Bizottságok alakultak
A testületi ülésen a három szakbizottság tagjainak megválasztása
a polgármester javaslata alapján
történt. Ezek szerint a körzetükben
mandátumot szerzett képviselők
két bizottságban, a listáról bejutottak egy bizottságban tevékenykedhetnek. Előzetesen a városve-

Kiss Péter

zető minden képviselőtől bekérte
a bizottsági részvételre vonatkozó
igényét, és ez a javaslatában érvényesült. A külső szakértői tagokra
vonatkozó ajánlással együtt a képviselők elfogadták az előterjesztést.
(Ennek névsorát a Bizottságok írás
tartalmazza.)
A szavazás előtt Rába Kálmán arról
érdeklődött, hogy mennyi „csapat”
dolgozik Kőszegen, majd kifejtette:
az is érdekli, hogy milyen szempontok, képzettség, alkalmasság
alapján történt meg Terplán Zoltán
alpolgármesterként való jelölése.

Rába Kálmán

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Folytatódik az
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
és szaktanácsadás

üzleteinkben előzetes bejelentkezés alapján!

MINDEN SZEMÜVEGKERET
és
MULTIFOKÁLIS
szemüveglencse

30% kedvezménnyel
az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

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

(Folytatás a 4. oldalról)

Hivatkozott az öt évvel korábbi
helyzetre, amikor Básthy Bélát
javasolták alpolgármesternek, és
akkor elhangzott indoklások után
azt nyilatkozta Rába Kálmán, hogy
szakmailag a feladatra alkalmasnak

ról sem tudott a képviselő, hogy a
bizottsági helyek elosztási rendszeréről lenne törvényi előírás.
Básthy Béla elmondta, hogy az alpolgármester megválasztása előtt
valóban nem kérte a képviselők
véleményét, kérdések feltételére
vonatkozó igényét, de az indoklást
szívesen megteszi. Elmondta, hogy
az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése, illetve a
munkájának segítése. Az elhangzottak szerint, olyan személyt keresett, akinek a családi és munkahelyi elfoglaltsága lehetővé teszi a
feladat elvégzését, akinek van már
képviselő-testületi tapasztalata, és
olyan személy, akiben megtalálja a
maximális bizalmat. Mindezt erősíti
Terplán Zoltán felsőfokú végzettsé-

Sas Norbert

találja a jelöltet. A mostani helyzetre visszatérve nem tudta azt, hogy
Terplán Zoltán milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, milyen
területen tudja helyettesíteni a városvezetőt. Rába Kálmán elmondta,
hogy azért szavazott érvénytelenül,
mert nem tudta mire szavazzon. ArPénzügyi, Jogi és Rendészeti
Bizottság
Elnök: Sas Norbert
Képviselő tagok: Kiss Zoltán,
Takácsné Varga Ágnes, Táncsics
Péter, Velkyné Ball Andrea.
Külső szakértők: Horváth Ferenc, Schwahofer Péter, Solymosi Tamás, Németh Bálint.
Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és
Vagyonügyi Bizottság
Elnök: Kiss Péter
Képviselő tagok: Gelencsér Attila, Harkai Norbert, Rába Kálmán, Takácsné Varga Ágnes.
Külső szakértők: BodorkósGelencsér Júlia, Harsányi Zsolt,
Stampf Ervin.
Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság
Elnök: Fekete-Pataki Edit
Képviselő tagok: Gelencsér
Attila, Kiss Zoltán, Velkyné Ball
Andrea.
Külső szakértők: Keszei Balázs,
Molnár Zoltán.

Takácsné Varga Ágnes

ge, és a polgármester számit az
alpolgármester szociális területen
meglévő tapasztalataira, azért is,
mert a jövőben nagyobb gondot
kell fordítani a hátrányos helyzetben élőkre. Az alpolgármester
részletes feladatai a jövőben kerülnek pontosításra. Az elhangzottak
alapján Básthy Béla polgármester
jogosnak tartotta Rába Kálmán felvetését, és elmondta, hogy minden
képviselőnek egy bizottsági helyről
szól a törvény rendelkezése. Racionális megközelítésnek nevezte azt,
hogy a körzetben győztes jelölt két
bizottság munkájában vegyen részt.
Fontos szempont volt az is, hogy a
bizottságok külső szakértői közül a
többség a korábbiakban részt vett
a munkában. Táncsics Péter arról
beszélt, hogy a városban többen
is élnek, akik a bizottsági munkára
alkalmasak. A „csapat”-ra vonatkozó felvetésére a polgármester azt
mondta: „ne legyünk álszentek,
mindannyian csapatokkal indul-
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megjegyzés. Előre vetítette, hogy
a jövőben több más személlyel is
együtt működik majd az önkormányzat.
Az ünnepi üléshez kapcsolódva
Táncsics Péter azt mondta, hogy
„kaptunk egy gyönyörű lapot Ágh
Péter országgyűlési képviselőtől,
amit szeretnénk Önnek átadni,
mert ez Önnek szól, és Tisztelt
Polgármester Úr megszólítással
kezdődik”.

V Á RO SHÁ Z A
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Táncsics Péter
tunk a választásokon, amikor hivatkozunk arra, hogy csapatként
indultunk, akkor az nem annak
üzenete, hogy a bekerült képviselőket ne tekintenénk ugyanolyan
képviselőnek, mint másokat. …
Ahogy képviselő-testületi ülésen
kívül dolgozunk, és tesszük fel a
kérdéseinket, úgy mutatkozzunk
a testületi ülésen is. … Azt gondolom, hogy ha nemcsak itt az asztalnál, hanem azon kívül is igy
teszünk, akkor ez működni fog”.

A vita során Harkai Norbert kifogásolta, hogy az általa javasolt
külső bizottsági tagok nem kapták
meg a polgármester támogatását,
és nem lettek jelölve a feladatra.
Básthy Béla a felvetésre azt mondta, hogy a legjobb belátása szerint
tette meg a javaslatát, és hangsúlyozta, hogy a jelöltekről nem érkezett alkalmatlanságra vonatkozó

Velkyné Ball Andrea

A lap átadása után Básthy Béla a
következőt mondta: „Nem hiszem,
hogy csak nekem szól. A levél így
fogalmaz: Tisztelt Polgármester
Úr! Megválasztásához Önnek, és
a képviselő-testület valamennyi
tagjának gratulálok. Munkájukhoz sok sikert, és jó egészséget
kívánok”.

Kámán Z

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599

Anyakönyvi hírek
Születések: Kotecz István és Csébics Kiara lánya Zoé Kiara, Takács
Csaba és Horváth Enikő lánya Elena,Talabér Zsolt és Dóra Vivien fia
Zalán, Csukovics Ármin és Muik Dzsenifer fia Kolin.
Házasság: Takács Noémi Renáta – Domonkos Miklós, Csehi Noémi –
Kiss József, Török Mariann – Földes József, Németh Rebeka – Bogdán
Gábor, Kiricsi Viktória – Udvardy Ádám Dávid.
Halálozás: Kiss Gyuláné szül. Kincses Irén, Mojzer Antal, Kollár Márta
Ibolyka, Schatzl Brúnó, Forgó György, Polgár Dezsőné szül. Ferenczei
Margit Anna.
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Kávészünet dr. Bariska István nyugalmazott főlevéltárossal
A történelemnek két szeme van: az idő és a tér
KÁ V É SZ Ü NE T
6

A Vas Megyei Közgyűlés a Megyeházán
2019. október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésen dr.
Bariska Istvánt – „Vas megye általános fejlődését, szellemi értékeinek gyarapodását
szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül - Gróf Batthyány Lajos - Életmű Díj”
kitüntetésben részesítette. A történész a
rendszerváltozáskor egy cikluson át Kőszeg
alpolgármestere volt, ma a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának nyugalmazott vezetője.
Német-magyar szakos diplomájával 19661970 között tanított a Jurisich Miklós
Gimnáziumban. 1970-2006 között a Vas
Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltára vezetőjeként tevékenykedett, majd 1974-ben
az ELTE posztgraduális képzésén okleveles
levéltáros diplomát is szerzett. PhD diszszertációját 2002-ben Debrecenben védte
meg. 1971-1991 között először a kőszegi,
majd a Vas megyei honismereti mozgalom
vezetését bízták rá. Az 1970-es évektől tudományos előadásokat tartott, több száz
tanulmány szerzője. Kőszeggel és a történeti Nyugat-Magyarországgal foglalkozó
témákat dolgozott fel. Kiváló nyelvtudásának és paleográfia, írástörténeti tapasztalatainak köszönhetően a 16-18. századi
német nyelvű források egyik legelismertebb hazai kutatója. Kőszeg város történetét ismertető kötetek, útikönyvek szerzője.
Számos értékes építészettörténeti adatot
publikált. Legutóbbi nagy munkája a 2019.
szeptember 23-án a Zwinger előadótermében bemutatott, általa írt és összeállított
Kőszeg várostörténeti atlasza, melynek
közreműködői: B. Benkhard Lilla, Ivicsics
Péter, Kovács Viktória, Mentényi Klára,
Söptei Imre és Szilágyi Magdolna. A munka bevezető tanulmánya magyar és angol
nyelven tárja az olvasó elé, mi minden történt Kőszegen 1246-tól 2000-ig. Közreműködő társaival karöltve 2010 óta dolgozott
a Kőszeg-atlasz munkálatain. Büszke arra,
hogy ezt a művet nulla forintos szerződéssel vállalta el.
Az Életmű Díjról beszélgettünk kávézás közben.
– Az Életmű Díj nem jelenti azt, hogy ennyi volt
és nincs tovább. Már dolgozom a következő
témán, melynek munkacíme: Történetek könyve – Kőszeg. Az intellektuális igényt nem feledve - a dolgokat elmesélhetővé kell tenni, hogy
az olvasó a maga teljességében élvezhesse az
elmondottakat. Olyan formán, hogy magukénak vallhassák az egészet. A magyar történet-

tudomány egy kicsit idegenül tekint erre, mert
a téma nagyon oda van kötve a történeti Nyugat-Magyarországhoz. Megtanultam, hogy a
történelemnek valóban két szeme van: az idő
és a tér. A térérzékünket először Trianon miatt
veszítettük el. Ez európai léptékben is hatalmas
veszteség egy országnak. A második ok pedig,
hogy az egyetemeken a térbeli látást nem tanították. Ez a két szempont uralta az oktatást,
vagyis a történelem az egyik szemét lehunyta.

– Kőszeg történetét 1971 óta kutatom. A város,
a trianoni térveszteségeivel vesztette el piaci és
járási funkcióit is. Az Európai Várostörténeti Atlasz kiadott adattára 24 főcímet határozott meg.
A könyv eme sorvezetőjében rengeteg szempont
és alszempont van megadva, ezeket mind fel
kellett tölteni, azóta, amióta a 13. században
először megjelent a város, vagy a folyója neve:
Kőszeg vagy Güns formában egészen 1950-ig.
Az adatolás vagy irodalmi anyaggal, vagy forrásanyaggal történt. Ekkor vált világossá számomra is, hogy Kőszegről több, mint 40 német
nyelvű publikáció tőlem származik. Mindezzel
és 2 további, angol nyelvű szöveggel sikerült
a várost közép-európai kontextusba helyezni,
mégpedig a szlovén, a horvát, a stájer, az alsóausztriai és a magyar szövegkörnyezetbe. Jobbára 1971 óta folyamatosan tartott mogersdorfi
és a szalónaki konferenciák, illetve intézeti évkönyvek keretein belül. Idővel beszerveztem a
budapesti művésztörténész Mentényi Klárát is a
szalónaki konferenciákba, neki is számos kőszegi tanulmánya jelent meg így a városról.
– Az Atlasz nagy szerepet játszhatott az Életmű Díj odaítélésében.

– Az 1999 óta folyó művészettörténeti topográfia készítés közben megtanultunk mindent kihalászni a hazai és a külföldi forrásokból, aminek

csak jelentősége volt. Söptei Imrével folytatott
kutatásainkat Mentényi Klára foglalta keretekbe. Térképre vitte az adatainkat, ma már 15501950 között mindent tudunk a belváros összes
házára vonatkozóan. Minden lakót, minden
tulajdonost felderítettünk. Azt is tudjuk, hogy a
katolikusok, vagy az evangélikusok, továbbá a
nemesek melyik utcában, melyik házban laktak.
– Kiderítettük azt is, hogy az ipari övezet hogyan épült ki a Gyöngyös két ágának partjain.
A térképek a város teljes fejlődését mutatják.
Azt gondolom, hogy az Életmű Díjban az elmúlt
40 évnek az összes hozadéka benne van. Egyértelművé vált, hogy még Sopron sem tudta felhasználni a nemzetközi kapcsolatait, úgy mint
Kőszeg. Nekünk 1447-1647 között volt Habsburg zálogkorszakunk, ennek kapcsán megtanultunk „osztrák szemmel” is gondolkodni.
Megtanultunk a tartományok nyelvezetében,
kormányzati, jogtörténeti, helyi szabályzatalkotási rendszerében vitatkozni és értelmezni. Amikor 1648-ban visszakerültünk Magyarországhoz
és szabad királyi város lettünk, sok tekintetben
korszerűbbek voltunk, mint azelőtt. Azonban
az országgyűlésben az összes szabad királyi
városnak csak egyetlen szavazata volt. A követeik megismerték egymást. Létrejött az a háló,
amely összefogta a városokat.
– Amikor végiggondolom az Életmű Díjat, akkor
a mogersdorfi és a szalónaki konferenciákra
gondolok, valamint azokra a külföldi intézetekre,
ahol gyakorlatilag létrejött egy város, meg az
ott kutatók találkozása. Benne van, hogy az
ellenreformáció idején a felekezeti küzdelem
hogyan szorította ki az evangélikusokat a Sziget városrészbe. Benne van, hogyan foglalta el
a várost a nemesség. 1723-ban Kőszeg kerületi táblabírósági színhelye lett. Itt tárgyalták a
60 forint érték feletti birtokpereket. Széchenyi
Ferenc – Széchenyi István apja – is idejárt, a
Sigray család pedig itt is élt.
– A Várostörténeti Atlasz elkészítésében részt
vett kollégák is büszkék lehetnek arra, hogy
Kőszeget beillesztettük a közép-európai értékrendbe. Együttműködésünkből korszak lett. A
magyar műemlékvédelem védnöksége mellett
indult a kőszegi topográfiai kutatás, az Atlasz
viszont az MTA gyermeke lett. Erre azért is vagyunk büszkék, mert Vas megyében ez első történeti munka, mely az Akadémia égisze alatt
látott napvilágot.
– Félve jegyzem meg, hogy nagy hasznom
származott abból, hogy ilyen rálátásom lett a
régióra. A Századok című folyóiratba – amely a
Magyar Történelmi Társulat periodikája, és 1867
óta jelenik meg – két tanulmányom is bekerült.
Ez ritka elismerés a szakmában élők számára.
Kiss János

„Te kicsi ország”
Október 22-én a lovagteremben
kevés érdeklődő előtt a művészi
értéket tartalmazó irodalmi öszszeállítás az ’56-os forradalom és
szabadságharcról szólt. A kőszegi
vonósok zenéje a korszakot idézte,
minderről a verses összeállítás előadása Horváth Nóra, Czirók Tamás,
Prikazovics Ferenc érdeme. „S fogadalmat: te kicsi ország, /el ne felejtse, aki él, / hogy úgy született a

A lábnyom
November 9-én a Hunyadi-parkban kezdődött a „Szent Márton
nyomában Kőszegen” rendezvény,
amit az Ostromnapok Egyesület
szervezett. A püspök nevét viselő
– 2017-ben, Szent Márton évfordulón elültetett – emlékfa mellett
egy kőtömbön lévő kicsi lábnyom
jelképezi a szent tiszteletét. A kőtömb aznapi odaszállítását Horváth
Gábor, Németh Gábor, Polák Norbert és Móricz Imre végezte.

szabadság, / hogy pesti utcán hullt
a vér”. (Tamási Lajos: Piros vér a
pesti utcán).
Básthy Béla polgármester beszédében felidézte a megváltozott
Budapestet, és azokat a napokat:
„A rendületlen egyhangúsággal
haladó időből kiemelkedik egy
óra, egy nap, vagy néhány hét
történelemmé válik, megdicsőül
és megváltoztatja a következő ge-
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nerációk életét. Az adott történet
véget ér, de nem múlik el, hanem
átformálja nemzetünket, az ifjakat,
akik az apáktól fiúknak átadott történeteket hallgatva acélos lelkeket
örökölnek a magyar szabadság hőseitől”. Majd arról beszélt, hogy a
szabadság élményét nem lehetett
elfelejtetni: „Október 23-a szabadság napja lett, és ennek jelentősége már nem függött a szabadságért
vívott harc sikerétől vagy a szabadság megtartásától”.

Azt kérte mindenkitől: „Induljunk
el a 63. évvel ezelőtti kőszegiekkel, a gimnazistákkal, akik bátran
átlépték a határt, és átsétáltak a
szabad világba. Higgyünk a társainkban, városunkban és a nemzetünkben”.
1956 által megfogalmazott szabadságot egy kőszegi paptanár
írta le levelezőlapon, amit a Terror
Házában őriznek: „Nem szabadon
tudjuk meg, hogy mit jelent a szabadság”.
KZ

A Kőszegi Darabontok,
és a közeli települések
hagyományőrzői vettek részt a családiassá
vált rendezvényen.
Básthy Béla polgármester gondolattársítása szerint Jurisics
Miklós és Szent Márton összetartozik. „Hi-

munkra Jurisics Miklós és Szent
Márton, aki katona és szent. …
A pici láb alkalmas arra, hogy a
keskeny úton járjunk. Jézus Krisztus szerint a mennyek országába
keskeny út vezet”.

tünk szerint, Szent
Márton idejött közénk, amikor legnagyobb szükség volt
rá. … Örökség szá-

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

X X X I I . É V F O LYA M , 1 1 . S Z Á M

A Szombathelytől Tours-ig vezető
zarándokút hossza 2500 km – erről beszélt Orbán Róbert, a Szent
Márton Intézet munkatársa. Még
esőmentes út vezetett a Jurisics
várba, ahol a hagyományőrzéshez
tartozott a borkóstoló, puskalövések zaja mellett.
KZ

NOVEMBER 16-TÓL KARÁCSONYI HANGULATBAN
VÁRJA A BOZSOKI KEREKES ÜZLETHÁZ VENDÉGEIT!
Ajándékboltunk különböző stílusban elkészített fenyőfákkal segít
az angyaloknak a díszítésben
Cukrászdánk karácsonyi finomságokkal vár
A már ismert és megújult ünnepi aprósütemények kiállítása,
megrendelése
Adventi Kuckónk nyitva keddtől vasárnapig, 10 és 18 óra között

Legyen vendégünk és készüljünk
együtt az ünnepekre!
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Királyi Városnap kitüntetettjei 2019

Ü NNE P

November 6-án, a Királyi Városnapon 16 órakor kezdődött a képviselő-testület ülése. A szabad királyi város napjának ünnepléséről a
döntés 1998-ban született meg,
és arról is, hogy a legkiválóbb polgároknak az elismeréseket ezen a
napon adják át. A lovagteremben
az ünnep résztvevői közösen énekelték el a Himnuszt. Básthy Béla
polgármester köszöntötte a vendégeket. A városvezető az alkalomhoz
méltóan viselte az ezüstből készült
polgármesteri láncot, az azon lévő
medált a városi címerrel és a „Kőszeg Polgármestere” felirattal.
Révész József múzeumigazgató bemutatta a városvezetést jelképező
kulcsot, szablyát és a buzogányt
a jelenlévőknek. A város kulcsa a
jegyzői hivatalhoz tartozik. 1818ban I. Ferenc császár Kőszegen járt
és a protokoll szerint megkapta a
város kulcsát, mivel az uralkodó

békés szándékkal jött, vissza is
adta, így maradt Kőszegen a kulcs.
A buzogány a városkapitány jelképe, csak 1724-ben döntött úgy a
város, hogy a buzogányt kiegészíti egy szablya. Ettől kezdve lett a
buzogány a polgármester jelképe,
a szablya pedig a városkapitányé.
Így kötődik ma a három tárgy a
jegyzőhöz, a polgármesterhez és a
rendőrkapitányhoz.
Az ünnepi ülésen a városhoz kötődő két elődás hangzott el.
Először dr. Bariska István nyugalmazott főlevéltáros beszélt az általa írt és összeállított Kőszeg város
atlasza, a Magyar Várostörténeti
Atlasz sorozat 6. kötetének keletkezéséről, annak fontosságáról. (6.
o. Kávészünet)
A második előadásban dr. Poczai
Péter a Festetics-rejtélyt tárta fel
a hallgatóságnak, a kutatásait,
tapasztalatait összefoglalva meg-

állapította, hogy Festetics Imre
használta először a genetika kifejezést. A kőszegi tudós a juhnemesítésben ért el jelentős eredményeket.
A családi hagyományokat folytatva
1803-tól ő is juhtenyésztésbe fogott egy kis merinó nyájjal. 15 évnyi szigorú beltenyésztési program
után elérte, hogy nem tudott jobb
tenyészállatokat vásárolni a sajátjainál, és erre az eredményeire mások
is felfigyeltek. Viselkedési megfigyeléseivel az etológusok előfutára.
1814 óta részt vett Morvaország fővárosában, a Brünnben összegyűlő
„Juhos Társaság” találkozóin, ahova
„bundás-gyapjas” kedvenc állatait
magával vitte, és ott vásárolhatott
is tenyészkosokat és anyajuhokat.
Második feleségével, Vízkeleti Borbálával részben birtokain, részben
a kőszegi Festetics-kastélyban és
Kőszegpatyon élt.
Kiss János

Kőszeg Város Posztomusz Díszpolgára
Jenkei Ede

Kedves Olvasó!
Hitünk szerint egy ember életének
értékét nem feltétlenül, és cseppet
sem kizárólagosan jelenti a kortársak elismerése. Ugyanakkor az
egyén számára rengeteget jelent a
körülötte élők részéről feléje sugárzó tisztelet. Úgy vélem édesapám
ez utóbbinak cseppet sem volt híján, a most megítélt cím pedig egyértelműen bizonyítja, hogy életével,
tevékenységével, kivívta a kőszegi-

ek megbecsülését. Mindig is fontos
volt számára a város – annak egy-

Kőszeg Városért Díj
dr. Schrott Géza
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Kedves Kőszegiek!
Bennem egy űr, egy hiányérzet, az
igazságnak a keresése élt a férjemről, dr Schrott Gézáról. Ő az,
aki megmentette a Concordia kórus létét, igazgatóként átformálta
a Bersek József Általános Iskolát,
sokat utazott, tolmácsolt, rengeteg
ismerőst, barátot, segítőt szerzett a
városnak az 50 év munkájával.
Először a Concordia-Barátság kórus

160. évi ünnepségén, amikor felszólítottak, éreztem, hogy valami
megváltozik. Egy kis időre rá, jött
egy levél, majd telefon, hogy vegyek részt a Királyi Városnapon,
az ünnepi képviselői-testületi
ünnepen. Meglepetésként ért
a névre szóló ülőhely. A sok kitüntetés átadása közben egyszer
csak hallom dr. Schrott Géza
nevét. Kimentem, de már nem
tudom hogyan, és Tamás fiam-

kori és mai lakói iránti kötődése –,
és ezt számtalanszor kinyilvánította. Büszke kőszegi volt
gyermekként a Sáncárok utcában, majd
fiatalon, földműves
szülei földjein dolgozva a Kőszegi-hegyek
lábánál. Rengeteg erőt
adott számára ez az
érzés a II. világháború
harcterein, majd hadifogolyként is. Később,

Emlékülés
November 6-án, a Királyi Városnapon a Chernel Kálmán Városi
Könyvtárban tartott történelmi emlékülés a Rákóczi-szabadságharc
Kőszeget érintő kérdéseit tűzte napirendre. Ebben a témakörben több
előadás is elhangzott. A Rákóczi-év
ünneplése a Kárpát–medencében
témakörről Gaal Gergely, a Rákóczi
Emlékév Tanácsadó Testület elnöke
tartott előadást. A Rákóczi-emigráció jelentőségét prof. Dr. Tóth Ferenc
történész tárta a közönség felé. A
Rákóczi-szabadságharc és Kőszeg
kapcsolatáról Simon Zsófia régész,
majd Bezerédy Imre, mint a vesztesről dr. Bariska István beszélt. A
szabadságharc a képzőművészetben
való megjelenését dr. Basics Beatrix,
művészettörténész, az ifjúsági regényekbe történt megfogalmazását dr.
Bokányi Péter elemezte. Paulik Ákos
karvezető a népzenében való elfordulását fogalmazta meg.
élete következő szakaszaiban, a
Nemezgyárban, a futballpályán,
aktívan megélt idős korában sem
változott ez meg. Gyermekeibe,
unokáiba is átültette kőszegi identitását. Fiaként, én személy szerint
ezen a téren is rengeteget kaptam
tőle.
Ezért is nagy büszkeség számunkra
és tölt el örömmel bennünket, hogy
a városa ezen a napon megtisztelte
emlékét a posztumusz díszpolgári
címmel, amit a szűkebb és tágabb
család nevében is hálásan köszönünk!
Jenkei András
mal átvettük a Kőszeg Városért Díj
posztumusz kitüntetést.
Olyan boldogságot, megnyugvást
éreztem, hogy az szinte hihetetlen.
Egy szó jutott eszembe: Sikerült!
Köszönöm férjem és családom
nevében is az önkormányzatnak,
barátoknak, ismerősöknek, hogy
nem ment feledésbe egy ember
neve, aki Kőszegért élt! Köszönöm
a Concordia kórus dalosainak a sok
munkát. Köszönöm azt a csodálatos percet, amit átélhettem.
dr. Schrott Gézáné
dr. Bognár Ildikó

Kőszeg Város Polgármesterének
Elismerő Oklevele
Iker Natália
Kisgyermekként sorra nyerte az
osztrák utcai futóversenyeket, 13
évesen Magyarország 2018. évi
Újonc Atlétikai Bajnokságán az
1000 m-es akadályfutáson aranyérmét szerzett. Ez után bekerült a
Magyar Atlétikai Szövetség „Te-

hetségből felnőtt versenyző” akadályfutó programba. Győztes lett
Bécsben a 18 év alattiak 3000
m-es versenyén. Ezüstérmes lett a
Serdülő Mezei Liga sorozat összesítésében az 1500 m-es akadályfutásában. Edzéseit Lengyák György
és Kamarás Ákos irányítják.

Szilágyi Imre
25 évig dolgozott gyermekvédelemben. Nagyfokú türelme, empátiája
és a segítő munkában való jártassága segítette ebben a vállalásban.
Kőszeg Város közéletében is aktív

szerepet vállalt. Alapító tagja, majd
elnöke a Kőszegi Baráti Körnek.
Negyven éve énekese, 2013 óta
elnöke a Concordia-Barátság Énekegyesületnek, mely ebben az évben
ünnepli a 160 éves jubileumát.

Kőszeg Város Önkormányzatának
Kitüntető Oklevele
Bogáti András
Igazi természetjáró. 2006-tól
Írottkő Natúrparkért Egyesület önkéntes túravezetője, programokat
szervező polgári természetőr. Az
Írottkő Natúrpark Egyesület tagjaként, majd később természetvédelmi alelnökeként végzi tevékenységét. Az új ötletekkel jelentkező,
fáradhatatlan önkéntes tenni akarása példaértékű, a közösségért
végzett munkát sokszor a saját
érdekei elé helyezi.
Vértes Ildikó
1998 óta tagja, 2007 óta pedig alelnöke az Írottkő Natúrpark
Egyesületnek. Évtizedek óta (pedagógusi munkája mellett) mézeskalácsok készítésével, díszítésével
foglalkozik, szívesen tanítja az
érdeklődőket a szakma fortélyaira.
Sokat tesz azért, hogy a gyerekek megismerkedjenek az Írottkő
Natúrpark értékeivel. Rendszeres
résztvevője, segítője és szervezője
az Írottkő Natúrparkért Egyesület
rendezvényeinek. Munkája, önkéntes segítségnyújtása példaadó.
Bertáné Horváth Ágota
Főtanácsos, nyugalmazott magyarének-zene szakos tanár. Szakmai
pályafutását a soproni Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban kezdte,
2004-ben visszajött Kőszegre és

csatlakozott a Concordia-Barátság
Énekegyesülethez. 15 év alatt
kiemelkedő munkát végzett az
énekkarban. Dr. Schrott Géza mellett helyettes karnagyként tevékenykedett, majd öt évig a kórus
elnökeként szervezte a kórus életét. Kiemelkedő érdeme volt a 150
éves évforduló előkészítésében és
lebonyolításában.
Tóthné Pintér Gyöngyi
30 éve tagja a Bersek József Általános Iskola nevelőtestületének.
Felkészítő munkájának is köszönhető, hogy tanítványai tanulmányi,
művészeti versenyeken kimagasló
eredményeket. A 2018-19-es tanévben a nevelőtestület szavazata
alapján átvehette a „Bersek József
Általános Iskoláért” bronz emlékplakettet. Kőszeg város gyermekeiért több évtizede végez kiemelkedő
oktató-nevelő munkát.
Barabás Krisztián
1992 óta a Kőszegi Sport Egyesület Kosárlabda Szakosztályának kezdetben játékos edzője,
majd játékosa, 2000 óta pedig a
Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Klub
kosárlabda szakágának vezetője. A
kosárlabda szakág megalakulása
óta számtalan értelmileg sérült,
normál sportolót edzett szabadidejében. Számos hazai versenyen ér-
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tek el első helyezést, többen pedig
nemzetközi versenyekre is eljutottak. 2010-ben egyesített csapatot
is alakított, ahol integráltan edzhetnek a tanítványai, akik példaképnek tekintik.
Molnár Sándor
Közel 20 éve a KSE tenisz szakosztályának tagja. Előbb aktív
játékosként, majd sérülését követően a szakosztály támogatójaként
szerzett elévülhetetlen érdemeket.
A kőszegi tenisz szakosztály mindig
komoly segítséget kapott Molnár
Sándortól. Így többek között fontos támogatója volt a 4 teniszpálya
teljes felújításának; az automata
öntözőrendszer kiépítésének; két
pálya lefedésének; klubház-öltöző
kialakításának; valamint a mobil
lelátó felállításában is nagy segítséget nyújtott.
Virág Zsuzsanna
Kőszegi Béri Balog Ádám Általános
Iskola magyar nyelv és irodalom,
népművelő, mozgókép- és médiakultúra szakos tanára. Az iskolai
közösség innovatív, aktív és kezdeményező tagja. Magas színvonalon
végzett tanári és nevelői munkája
mellett az iskolai kulturális élet-
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ben, a versenyszervezésekben is
meghatározó szerepet vállal. Több
évtizedes, magas színvonalon végzi
pedagógusi munkáját.
Győrffy Gábor
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület
turisztikai menedzsere óriási lendülettel és fáradhatatlan kitartással
szervezi Kőszeg város turizmusát.
Kiemelkedő a 2019. évi Fő téri
Zenés Esték megszervezésében
vállalt aktivitása, a kezdeményező,
szervező és lebonyolító munkája. A
rendezvénysorozatnak köszönhetően Kőszeg főtere a nyári időszakban a szokottnál vonzóbb, barátságosabb és élőbb arcát mutatta,
kivívva a kőszegiek és a vendégek
elismerését.

A KT U Á LI S
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Közösen a Kutyákkal Egyesület
A Közösen a Kutyákkal Egyesület
2019-ben üstökösszerűen robbant
be közösségi életbe. Mindent felülmúl a közösségi programokba fektetett energiája. Az egyesület olyan
nagy ívű elképzelésekbe fogott,
mint a Kutyastrand létesítése az
Abért-tavaknál, vagy a Csónakázótó melletti kutyafuttató kialakítása.
A lelkesedés remek szervező munkával is párosult.

„Pro Communitate Díj”
Cserkutiné Stipsics Edina
(közigazgatási tagozat)
1992. január 1-gyel kezdte meg
pályáját a közigazgatásban. A
velemi polgármesteri hivatalban
pénzügyi és adóügyi ügyintézőként helyezkedett el. 1997 áprilisától egy éven át megbízott
jegyzőként ellátta a hivatalvezetői
teendőket is.
A Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. január 1-i megalakulásával a pénzügyi osztályra került át, majd 2017. október
1-től a Pénzügyi és Gazdálkodási
Osztály osztályvezetője.
Munkáját kezdettől fogva felelősségteljesen, nagy szakértelemmel
és hivatástudattal végzi. Szakmaszeretete példaértékű, a jogszabályismerete mindig naprakész.
Rendkívül megbízható, munkájában is nagyon igényes.

Bakos Zoltán
(oktatási-kulturális tagozat)
2000-ben polgári szolgálatra felvételt nyert a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházba, majd
2001. március 1-től szakalkalmazott. 2005-ben végzett a Berzsenyi
Dániel Főiskola művelődésszervező
szakán. Kőszeg Város Fúvószenekara
tubása és elnökségi tagja. Nevéhez
fűződik a Fúvósfarsang – Giccs Party
rendezvény megálmodása. A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület elnökségi
tagja, a Cáki Kulturális Egyesület
aktív tagja, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes műsorainak műszaki vezetője, Kőszegi Várszínház műszaki
ügyeinek felelőse, műszaki vezetője.
Munkahelyén a legkorábban kezdő
és a legtovább maradó kolléga, aki
mindig szeretné fejleszteni az aktuális rendezvények színvonalát. Fáradhatatlanul készül az intézményben
fellépő produkciók, iskolai csoportok
fellépésének előkészítésén.
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Jugovics Eszter
(egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi tagozat)
Szombathelyen született, de tősgyökeres kőszegi. A nagycsaláddal való törődés már kiskorában
kitöltötte mindennapjait. Sokszor
vigyázott a nagyobb testvérek gyerekeire. Öt éves lehetett, amikor
édesanyja lebetegedett, a kislány
ápolta. Akkor érezte meg, hogy
az ő jövője a segítő szakma. Az
Entzbruder Dezső Szakiskolában
végzett általános ápoló- és as�szisztensként. Kőszegen kezdett
dolgozni a Református Csecsemőotthonban, majd 1987-től a 2-es
körzetben dr. Pusztai Szilveszter
munkáját szívvel és lélekkel segíti.
A páciensek jó szívvel emlegetik
segítőkészségét és mindig nyugodt,
vidám természetét.

Szilágyi Miklós
(oktatási-kulturális tagozat)
Szombathelyen ének-zene tanár,
karvezetés, majd egyházkarnagydiplomát szerzett, elvégezte a
Debreceni Egyetem karmester,
fúvószenekari karnagy szakát. 22
évesen egymásra találtak Kőszeg
Város Fúvószenekarával. Az elmúlt
tíz évben bizonyította, hogy lelkesedésével és szakmai tudásával
képes új utakra vinni a zenekart.
Munkájának köszönhetően Kőszeg
Város Fúvószenekara az ország
5 legjobb zenekara közé tartozik. 2013 februárjában átvette a
Concordia-Barátság Énekegyesület
szakmai vezetését. Az elmúlt közel
7 év során nagyon sok újítás került
a kórus repertoárjába is, többek
között a 160 éves évfordulóra rendezett kórusfesztiválra is.

Kőszeg Város Díszpolgára
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Jenkei Ede
(posztumusz)
Sportember, helytörténeti kutató.
Kőszegen született 1925. március
20-án. Aktívan 1940-ben kezdett
futballozni. Négy év múlva katonai
kiképzésben vett részt Csáktornyán
a Szent László hadosztályban.
Megjárta a frontot és hadifogoly is
volt. 1946-ban, a leszerelés után a
Nemez Posztógyárban kezdett dolgozni, a festöde üzemrész vezetője
volt. Ez volt az egyetlen munkahelye, innen ment nyugdíjba. A gyár
csapatában, majd különböző nevű
kőszegi egyesületekben focizott a
megyeiben és az NB III-ban. Száznyolcvanöt meccsen összesen 110
gólt szerzett. Játékos-edzőként
kezdte a kispadon, majd önálló
edzőként dirigálta a helyi csapatokat. A kispadon 1908-szor ült, hat
bajnokságot nyert futballcsapattal.
Az NB III-ban 13 évet töltöttek,
egyszer ezüstérmet is szereztek.
Leghíresebb játékosa, akire mindig
is büszke volt, a 37 válogatottságig
menetelő Kereki Zoltán.
Írásai elsőként a Kőszeg és Vidéke újság sportrovatában jelentek meg. Összegyűjtötte a város
sporttörténetének adatait, s olyan
sportolókét is, akik csak kötődnek
Kőszeghez.
Gyűjtőmunkájának
eredményeként a 75 éves a Kőszegi SE, Kőszeg város története és

100 éves a KSE kiadványait neki
köszönhették a sportrajongók. Az
unokája segítségével állította ös�sze a Ki-kicsoda Kőszeg sportéletében című könyvet. Munkahelyén
és a sportban kifejtett tevékenységéért is számos elismerést kapott.
Jenkei Ede egy alkalommal így
emlékezett életútjára:„Az olimpiai
bajnok Lóránt Gyulával jó barátságban voltam. Egy alkalommal
még ellenfélként is találkoztunk,
amikor Ő már a Szombathelyi
FC-ben játszott. A futballpályán
a posztom meghatározatlan volt,
igazán védőt játszottam, de ha
kellett, előre küldtek, az ellenfél
kapuja előtt is feltaláltam magamat. Ezt góljaim is igazolják.
Már aktív koromban sok mindent
gyűjtöttem, még az edzésnaplóim
is napra pontosan megvannak ma
is. Nyugdíjas éveimet is a kőszegi
sporttal, a kőszegi múlttal kapcsolatos történések, eredmények töltik ki. A múzeumba gyűjtésemnek
csak egy része került be, a többit
otthon a pincében őrzöm. Így teljes
a (sport)életem”.
Jenkei Ede Kőszeg egyik színes életű, és gazdag szellemű egyénisége
2018. november 24-én 94. életévében hunyt el. Kőszeget szerető,
magyarságát büszke szerénységgel
megvalló személyisége tükröződik
életútjában.
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Gerd Maisch
2006. szeptember 1-jén lépett hivatalba Vaihingen an der Enz testvérvárosunk főpolgármestereként.
Kőszeggel a kapcsolatot elkötelezettséggel ápolja, gondozza, a
két város közötti kapcsolat erős és
életteli, és ebben jelentős szerepet
vállalt Gerd Maisch főpolgármester.
(A kitüntetés átadása szeptember
28-án történt a kapcsolatok 30.
évfordulójának ünnepén.)

Dr. Schrott Géza
(posztumusz)
1960-ban, 20 évesen a Concordia
kórus másodkarnagya, majd két
év múlva Barátság Kórus vezetője.
A Jurisich Miklós Gimnázium tanáraként a Gimnázium kórusával ért
el sikereket. Ezt követően a városi
gyermekkórus megszervezése és
vezetése tette teljessé karnagyi
tevékenységét. Huszonhárom évig
volt a Barátság Vegyeskar karnagya,
koncertek, rádiófelvételek erősítették a szakmai munkát. 1985-ben –
a két kórusból alakult - Concordia-

Barátság Énekkar vezetője lett.
Erősítenie kellett a kétkedőket,
hogy egymást megértve, segítve,
csak együtt lehetnek sikeresek.
Mindezt segítette intelligenciája.
Mindkét kórus megtartotta hagyományait, melyek közül kiemelkedik
a Concordia Bál, valamint a Karácsonyi koncert. Mindig kereste a jó
megoldásokat, az új lehetőségeket.
Fáradtságot nem kímélve erősítette
a kórus érdekében a kapcsolatokat.
Lelkesedéssel szervezte a Baráti Városok Dalos találkozóját, amelyen a
vendégkórusok új színfoltot jelentettek a kórusmuzsikát kedvelő közönség számára. A hazai és külföldi
kórusokkal való kapcsolatartásban
oroszlánrészt vállalt. Bárhol járt
a városban mindenütt kollégák,
ismerősök, tanítványok vették körül. A családja volt a legerősebb
támasza. A szerepléseket követően
Ildikó véleménye meghatározó volt
számára. Önzetlen segítő szándéka
városszerte ismert volt. Igazi barát, igazi tanító. Mindig tudott újat
mondani, oda kellett rá figyelni.
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„Jó tanuló, jó sportoló” elismerés

Virilisek

Ökoiskola

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola:
• Róka Bora
• Dance Jam tánccsoport 3.
évfolyam (Nagy Réka, Németh
Mira, Gergye Liliána, Novák Írisz,
Jakab Luca, Füzi Dalma, Pásztor
Nina,Temesi Fanni, Flasch Natali)
• II. korcsoportos leány mezei
futócsapat (Pápai Nerina, Szabó Tamara, Gérnyi Zoé, Kullai
Petra, Piros-Wurst Amira)

Kőszeg város legjobb adófizetőit
köszöntötték, november 6-án a
Királyi Városnapon. Az önkormányzat költségvetésébe legtöbb adót
befizetők kiérdemelték a köszönetet kifejező oklevelet, amit Básthy
Béla polgármester adott át.
A cégek, vállalkozások közül a kiemelt adófizetők:
Kromberg és Schubert Kft.;
Wienerberger Zrt.;
TESCO-Globál Áruházak Zrt.;
Magyar Telekom Nyrt.;
Szerencsejáták Zrt.
Az egyéni vállalkozók listája:
Wurst Sándor,
Tóth András,
Zsigmond Tiborné,
Dr. Radák Péter,
Kalászi Gergely Imre.

Örökös Ökoiskola lett a Bersek.
Október 18-án Budapesten, a
Balassi Intézet színháztermében
az Örökös Ökoiskola címet László
Tibor Zoltán környezetvédelemért
felelős helyettes államtitkártól vehette át az 52 intézmény, amelyek
már legalább 6 éve folyamatosan
és minden szinten kiemelt figyelmet szentelnek a fenntarthatóság
ügyének: kiemelkedő munkájukkal,
sokszínű és egyéni ökoiskolai tevékenységükkel példát mutatnak.
Vilits Katalin tanárnő sikeres pályázatíró munkájának is köszönhetően
a Bersek József Általános Iskola is
elnyerte az Örökös Ökoiskola címet,
amelyre okkal lehetnek büszkék diákok és tanárok.

Bersek József Általános Iskola:
• Harkány Júlia
• Lovagi Amanda
• Tiéd a Szó-tár verseny csapata (Kovács Szilárd, Lovagi
Amanda, Géró Balázs Levente)
Árpád-házi Szent Margit Óvoda,
Ált. Isk. Gimn. és Kollégium:
Általános Iskola:
• Tenisz Diákolimpia leány csapat
(Bariska Fruzsina, Jelencsics Alíz)
• Fiú atlétika csapat (Hóbor Lehel,
Laki Barnabás, Medvegy András)
• Kondics Lilla

Gimnázium:
• Hóbor Eszter
• Palatkás Anna
Jurisich Miklós Gimnázium és
Kollégium:
• KEBA országos pénzügyi verseny csapata (Döbörhegyi Máté,
Herczeg Emese, Zrinszki Ármin)
• Fiú atlétika csapat (Pethő Márton, Sárközi Dominik, Pászner Benedek, Kovács Máté, Iker Flórián,
Németh Szabolcs, Windisch András, Al-Rashed Hamza Ahmed,
Fekete Gellért, Kővári Bence)
• Bognár Bálint
• Pethő Márton
Evangélikus Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és Informatikai
Szakképző Iskola és Kollégium:
• Prácser Roland
• Kiss László
• Ecker Dávid
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Dr. Nagy László EGYMI:
• Dudás Dávid
• Benhart Dávid

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
www.narathaimassage.com
Nyitva / offen / open / otevřeno: 9.00–20.00
e-mail: narathaimassage78@gmail.com • Tel.: +36 20 441 4850
ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna
Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž
Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže
Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel
Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž
Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž
Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž
Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny
Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž

30 perc

Minutes / Min

60 perc

90 perc

120 perc

Minutes / Min

Minutes / Min

Minutes / Min

3.900 HUF
13 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
6.900 HUF
25 €
7.900 HUF
27 €

–

–

–

9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
11.900 HUF
40 €
12.900 HUF
45 €

–

–

–

–

–

14.900 HUF
49 €

14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
15.900 HUF
55 €
16.900 HUF
57 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €

18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
20.900 HUF
70 €
21.900 HUF
75 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €

×5* ×10*

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli
25% Kedvezmény/Rabatt!
Hétfőtől–Péntekig • Montag–Freitag • Monday–Friday • Pondělí– Pátek (9–15h): 20% Kedvezmény/Rabatt!
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KŐSZEGI AKCIÓ

2019. NOVEMBER 18 - NOVEMBER 26.
1.699

149

Ft
kg

Kométa Mindennap Finom!
Soproni Vagy Zala Felvágott

1.099

Milka Mixbag

79

Ft
db

159

Tchibo Family Espresso Kávé
250 g, 1996Ft/kg

199

Balaton Töltött Ostya

Kakaós étbevonóval vagy Tejbevonóval mártott
vagy Kókuszos 30 g, 2633Ft/kg

Sport szelet

31 g, 2548Ft/kg

199

Ft
db

Ft
db

Ft
db

Coop Cola ízű
szénsavas üditőital

Bomba Energia Ital

Classic vagy Bodza vagy Mohito 250 ml, 636Ft/ l

2,5 l, 80Ft /l

Ft
db

599

Ft
db

Ft/db

219

Ft
db

Steffl Sör Dobozos
4.2% 0,5 l 438Ft/ l

79

Ft
db

1.099

24 db vásárlásával
SPÓROLJON
TÖBBET!
398Ft/l

Ft
kg

Ferrosüt Félbarna Kenyér

2,8% dobozos 1 l

50 g, 7980Ft/kg vagy 45 g, 8667Ft/kg

Ft
db

299

Ft
db

Magyar Esl Tej

20% 140 g, 1064Ft/kg

Milka Hóember vagy Mikulás Tejcsoki

2019 126 g, 8722Ft/kg

499

Magyar Tejföl

399

Ft
db

239

Ft
db

Regina Vera Toalettpapír
3 réteges 110 lap 24 tekercs, 46Ft/ db

Lenor Öblítő

Sensitive/Gentle Touc 930 ml, 644Ft/l

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090
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A natúrpark ízei

Eredmények
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület
meghirdette az „Ízek az Alpokaljáról” elnevezésű versenyét. Az
ajándékokat az egyesület biztosította, támogatást nyújtott a
Biotéka és Demeter Ágnes.
Reformétkek: 1. Alaszné Róth
Szilvia – Zöldfűszeres vargányakrém • 2. Gelencsér Ildikó – Tökmagolajos babkrém • 3. Rosta Tamás – Lilahagymás padlizsánkrém
ízletes rizikével
Gyümölcskészítmények:
1.
Alaszné Róth Szilvia – Izabella
szőlő alma-dió zselé • 2. Dr. Mentes Katalin – Erdei gombasaláta •
3. Vértes Ildikó – Gyógycsepp (18
féle gyógynövénnyel és körtepálinkával) • Különdíjas: Kovács Dávidné – Gesztenye étcsokoládé
Lekvár: 1.Tézsula Hagyományőrző
Egyesület – Eperfa-szeder lekvár
• 2. Mezei Klára – málna lekvár •
3. Bokorné Csercsics Szabina – rumos szilvareszter
Édes sütemények: 1. Mezei Klára
– Somlói revolúció • 2. Orbán- Tóth
Adrienn – gesztenyés legyezőtorta
• 3. Ávár Imréné – meggyes gesztenyetorta • Különdíjas: Kovács
Dávidné – Sárgabarackos máktorta • Stefanich Petra – Narancsos
répatorta.
Sós sütemények:
1. Bönditzné Siwiec Magdalena –
Hajdinás-húsos töltött pierogi •
2. Vértes Ildikó – Napraforgómagos csavart sajtosrúd • 3. Tézsula
Hagyományőrző Egyesület – Libazsíros lilahagymás pogácsa

Kínáló vendégek is érkeztek, Nyárádról. A Pápa melletti község is
tagja a Városok Falvak Szövetségének. A polgármester, Pajak Károly: „Helyi termékeket hoztunk.

E GYE B E K

Mi szem s szájnak ingere megvolt a belvárost elfoglaló a 18.
Orsolya napi vásáron. Vaddisznópörkölt vargányán (Hajnalcsillag),
csülökpörkölt túrós mácsikkal
(Tézsua), Csevap (kőszegi horvátok), cicege (ifjúsági tűzoltók), csülök babos káposztával (IPA), pejsli
(Kőszegfalvi SE), szüreti kolbászos
leves (borbarát hölgyek), csülkös
káposzta (ipartestület). A jóllakott
vándor „jogosítványbarát”, pirkadatkor készült mustot is (evangélikus gimnázium) kóstolhatott.

Foglalkozunk az állattartástól
kezdve a növénytermesztésig
sok mindennel.” Amellett, hogy

ízletes falatokkal kínálták az arra
járókat, saját alapanyagból pusztagulyást főztek, és bemutatták
a nyárádi értékeket. A bevételt a
Hajnalcsillag Néptánccsoportnak
ajánlották fel!
Básthy Béla polgármester a sátrak
közt járt, és: „Kicsit bibliai hangulata támadt”. Mint mondta, jutott
az asztalokra és jutott a poharakba,
a kőszegi közösségek is erősödtek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ
szervezésével az év talán leglátogatottabb hétvégéjét tapasztalhattuk meg október 19 – 20-án. A
„natúrpark ízei” és mellettük a civil
szervezetek főzőversenye számos
kőszegi és környékbeli résztvevőt
mozgósított.
Vasárnap Bakos György elnök
ismertette az Ízek az Alpokaljáról verseny eredményeit. „Minél
többen, minél többet tudjanak
meg erről a területről” – mondta

– amely 1997. április 17-e óta az
Írottkő Natúrpark területét jelenti
tizenhat településsel, közel huszonkétezer lakossal. A két nap óriási
sikere segítette a kitűzött cél elérését, ami nem más, mint „a helyi
termékek minél szélesebb körű
piacra juttatása”. A főzőverseny

bíráinak (Básthy Béla, Keresztes
Nóra és Barabás Zoltán a Magyar
Gasztronómiai Szövetség alelnöke)
sem volt könnyebb dolga. „Talál-

koztam olyan ízekkel, amelyekkel korábban még sehol sem” –

hangsúlyozta Barabás Zoltán.
Hatalmas embersereg lepte el a
várost. A Fő tértől a várig hömpölygött a tömeg, különösen
szombat délután. A külső várudvar
főszereplői a Natúrpark árusai voltak. Vasárnap itt kínálták portékáikat a Nyugdíjas Pedagógus Klub
tagjai is. Kedves, jól ismert arcok.
„Évek óta itt vagyunk. Igazi nagy-

mamik sütik a finomságokat. Az
innivalót pedig a nagypapik biztosítják” – mondta Wächterné Föl-

desi Ildikó. És csakugyan: szívvel
készített sütemények csábították
a vásárlókat, no és a „nagypapik”
pálinkája. Az öröké fiatal nyugdíjasok nemes célt is felvállaltak.
„Apró lépésként Levi gyógyulásáért” gyűjtötték az adományokat.
Bakos Mártont a Natúrpark standjánál szólítottam meg: „A szomba-

ti nap a többségében sós keverékek, készítmények napja volt,
a vasárnap kiemelt kínálatát a
sütemények és torták jelentik. Itt
van a megunhatatlan gyógytea
is.” A Natúrpark követendő példá-

val állt elő. Az adományokból öszszegyűlt tőkét gyümölcsfák vásárlására, ültetésére fordítják. A vásár
érdekessége volt: őshonos fajták
facsemetéit árultak.
A Natúrpark ízei, Orsolya napi
vásár hírét messze vitték a városból hosszú sorban hazainduló
konvojok.
Tóthárpád F

Egy történet!
Az Orsolya napi vásáron előkerült egy történet. Így szól. Egy
kőszegi lakos, akiről annyit tudunk, hogy motorversenyző volt
Ausztriában, a kutyája révén lett
„híres”. Fogadást kötöttek vele
a Kulacs Étteremben. Hogyha
az eb a királyvölgyi bungijából
elhoz valamit neki, akkor királyi
módon megvendégelik a kutyáját. A hűséges állat nem hagyta
szégyenben a gazdáját, a fogadást megnyerték. A kutyát az
asztalra ültették, ott fogyasztotta a finom éttermi falatokat.
Valaki lefényképezte a jelenetet. Annak idején, ha „a kulák
így zabáltatta a kutyáját”, nem
maradt következmény nélkül! A
gazdi számára sem végződött
vidáman a történet, hiszen elüldözték, meghurcolták.
A történet a kőszegi gimnáziumban végzett Buzás Mihálytól ismert, akiről a Kis utazás
c. film rendezőjeként is hallhattunk. Aki tudja, kiről szól
az eset, kérem, jelentkezzen a
szerkesztőségben!
Tóthárpád F.
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Építés előtt Bringautak
A KT U Á LI S
14

A következő évben, várhatóan
nyolc hónap alatt újítják fel a Kiss
János utcát. November 13-án a városházán erről tartottak fórumot az
érintett lakosság részvételével. Az
ott elhangzott tájékoztatás szerint
vegyes forgalmi út lesz gyalogosok,
kerékpárosok és autósok részére.
Az úttest és a járda egymástól kis
emelkedővel válik el, de fel, illetve
lehajtás kerékpárral vagy babakocsival is egyszerű lesz. A Kiss János
utca kiépítése hasonlít az ősszel
elkészült Forintos Mátyás utcához.
Középen építik ki az esővíz elvezetését szolgáló folyókát, betonkockakövet raknak le, a járdára
nagyobb méretet, az úttestre – a
Diáksétányon már jól bevált – kockakövet helyeznek el.
Megszűnnek a villanyoszlopok, illetve csak egy lesz a bevezető oldalon,
földkábelon viszik be az áramcsatlakozást a házakhoz. Ezt a beruházást az Eon saját költségén végzi.
A zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben sorra érkeztek a kérdések,
ezek középpontja lett a parkolás,
közlekedés problémája az építkezés időszakában. Egyik lakó javasolta annak vizsgálatát, hogy a
Táncsics Mihály utca, illetve a park
irányából is be lehessen hajtani az
utcába. Az elhangzott válasz szerint megvizsgálják ezt a lehetőséget, ugyanakkor a Dr. Nagy László
EGYMI irányából való megközelítésről megkezdődtek a tárgyalások.
Jó példaként hangzott el a Forintos
Mátyás és Gábor Áron utca építésénél szerzett tapasztalat, amikor
az építők rugalmasan kezelték
a lakosság ilyen irányú kéréseit,
problémáit. A malomárok, illetve a
régi malom közelében élők keserűen vették tudomásul, hogy a belső
terület felújítása nem történik meg.
Egyik férfi szerint oda hótoló sem
megy be, mert az nem része az utcának. A kérésre elhangzott felelet
szerint novemberben elvégzik a terület kátyúzását, és megvizsgálják
a két db száraz fa kivágását.
Egyik érintett férfi szerint örülnek
a felújításnak. Kérdésként hangzott
el: hogyan tudnának ebben segíteni. A válasz rövid volt: türelemmel
és megértéssel.
KZ

Akár autóval, akár gyalog vagy
kerékpárral, de egyre több helyen
találkozhatott már az olvasó a városban a változás jeleivel. A Velemi
és Pogányi úton, a Forintos és Gábor Áron utcákban, Kőszegfalván
és a Piac környezetében több kilométernyi kerékpáros infrastruktúra
épül ki és kerül felfestésre még
tavaszig. Vannak, akik örömmel veszik és várják, hogy kész legyen, és
vannak, akik picit értetlenül állnak,
hogy mi is ez? Hogy is kell használ-
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ni? A legfurább újdonság ezek közül a nyitott kerékpársáv, ami bár
közel tíz éve szerepel a KRESZ-ben,
sokak számára ismeretlen még.
A nyitott kerékpársáv és a kerékpáros nyom - piktogram - lényege a
figyelemfelhívás. Jelzi az összes közlekedőknek, hogy a bringásoknak is
van helye az úton az autók mellett a
számára kijelölt sávban. Ezek a felfestések lehetővé teszik, hogy akár
autóval, akár bicajjal közlekedve
egyszerűbben vigyázzunk egymásra!
Ha a bicajost a szaggatott vonalon
kívülről kerüljük el, kisebb eséllyel
sodorjuk el a tükörrel. Ha erre nincs

hely a szembejövő miatt, akkor pedig türelmesen pár másodpercet
mögötte haladva biztonságos marad
mindenki számára! Bringán ülve is
nagyobb biztonságban érzi magát
mindenki, ha tudja hol a helye.
A nyitott kerékpársáv nem azonos a
hagyományos kerékpárutakkal, nem
is pótolja azokat, de egy lépés a biztonságosabb közlekedés érdekében!
A fejlesztések célja olyan bringás
útvonalak kialakítása Kőszeg déli
városrésze és a városközpont között, amelyek a Rákóczi utat elkerülik.
Katona Szilveszter
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Aki nap, mint közlekedik – netán
csúcsidőben – autóval Kőszeg és
Szombathely között, annak fontos az új 87-es út építése. Mindez
november 11-én a parlamentben
ismét fontos téma lett Ágh Péter
országgyűlési képviselő kérdése
alapján. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
államtitkára a 3200 milliárd Ft-os
útprogramról beszélt. Ebbe beletartozik az új 87-es út építése is.
A Kőszeg és Szombathely közötti
új útra novemberig elkészült a bírálati, valamint a környezetvédelmi
terv, kiválasztották a megvalósításra javasolt nyomvonalat. Ennek
megfelelően 14 kilométer hosszban 2x2 sávos, fizikai elválasztással rendelkező főút épül. Ezen kívül
2x1 sávos főútként valósul meg a
Kőszeget keletről elkerülő, országhatárig tartó 4,7 kilométer hosszú
útszakasz. A projekthez tartozó

több feladat elvégzése után az építési engedélyek megszerzése 2021
második felében várható.
2021-ben fejeződik be a 87-es
határmetszési pontjánál épülő útszakasz, amely a Rőtfalvánál lévő
körforgalomhoz, a B61a jelű úthoz
csatlakozik. A kőszegi oldalon kétszer
egysávos 825 méter hosszú út épül
meg, amelyből 625 méter új nyomvonal lesz, kettőszáz méteren új járófelületet. Ennek építése látványosan
halad, teherautók szállították a téglagyár területéről az agyagos földet.
A határátkelő jobb oldalán a domboldalt már legyalulták, feltöltötték az
építők, baloldalon lesz egy szervizút,
amely az építés időszakában biztosítja a közlekedés lehetőségét. A
munkálatok júliusban kezdődtek, az
alapkövet június 28-án rakták le, és
annak a helyét mostanra már csak a
térképészek ismerik.
KZ
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Áprilisban elkészül
Az építés alatt lévő Városmajor óriási teret mutat. November elején a
készültsége – Szárnyas János szavai szerint – bőven meghaladta az
50%-ot. Áprilisban biztosan elkészül, most novemberben befejezik a
térkövezést, és az utak aszfaltozását
is. A fotó mutatja az egykori tűzoltó szertár előtti teret. A vasállvány
alatt lesz az oldalt nyitott piac 120
méter hosszú, műkőből készült
árusító pultokkal. Ennek tetőrésze
vaslemez lesz, a felső világítást az
áttetsző lexán lemez biztosítja. Az
egykori tűzoltó szertárakból téli időszakban alakítják ki a zárt piacteret.
A Kossuth utcából az U-alakú út
vezet be a parkolókig, illetve kifelé.
Ide csatlakozik egyirányú forga-

lommal a Táncsics Mihály utcából
induló útszakasz. Mellette lévő
szép, új kerítésen elkészült a kapu,
amely a Bersek iskola pályájára
vezet, mert ott városi rendezvények
idején lehet majd parkolni. Nemcsak járda, kerékpárút épül, hanem
lesz bőven zöldterület. Az egykori
lángosos, illetve a virágbolt melletti fa megmaradt. Az új növények
ültetését a tavasszal végzik. Az
óriási platánfa mellett sétáló utak
épülnek, nyugodt csendes területe
lesz a belvárosnak. November 15én nyilvános WC villamos szerelése
történt. Mellette van a régi épületből kialakított tűzifatároló, amely a
lakok érdekeit szolgálja.
KZ
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Jog szerint jogtalanul
Ausztria felől a városba vezető
Sziget utca felújítása nagyon jól
sikerült, mostanra már természetes, pedig a kezdet kezdetén
hangzottak el a felújítás ellen
szóló érvek. Sokan várták, volt aki
alig hitte, hogy egyszer elkészül
a körforgalomtól a lakótelep felé
vezető Pogányi út. November első
hetében az ott haladó bicikliút a
Gábor Áron utca irányába vezető
szakaszát járólapozták. A többi
szakasz addigra már elkészült.
Papírforma szerint nincs készen a
Pogányi út, az átadásra még várni
kell, az autósok és biciklisek pedig
természetességgel, de nem rend-

szeresen használják a lakótelep
irányába. Mindezt a jog szerint
jogtalanul, a saját felelősségükre
teszik meg. Kifogástalan és hasznos a város elkerülését szolgáló
útszakasz. Több oldalcsatlakozást
megépítettek, ebből sejthető, hol
lesznek majd utcák és hol a lakótér. Bicikliút vezet a lakóteleptől a
raktársor kezdetéig, innét át a felújított Gábor Áron útra. és mindez
nagyszerűen képviseli a biciklisek
érdekeit.
Novemberben leaszfaltozzák Kőszegfalvánál, a vasútvonal mellett
épülő bicikliutat.
KZ
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működő iskolát felkérték, hogy
műsorral fogadja az ólmodi templomban a vándorokat. Mindezt úgy,
hogy a szereplő gyerekek is végig
gyalogolják ezt a távot. Minden évben más-más műsorral készülnek a
gyermekek, idén Tóth Adrienn taní-

tó állította össze, Nagy
Istvánné, Edit néni
segített begyakorolni.
Ezt a komplett műsort
tette egyedivé az idei
év szomorú eseménye, Szlávich Antal
(Anton Slavić) ólmodi
származású pap és
költő halála. Az atya
válogatott verseinek
előadásával idézték fel
az emlékét még a vasárnapi búcsúi
misén is. A gyermekek a műsorukkal kiérdemelték az elismerést. A
hagyományos program idén is Ólmodon, a kultúrotthonban vendéglátással folytatódott.
Szabó Lajosné

érdeklődők. Sok visszatérő vendég
kereste fel a standot. Könnyű volt
megtalálni, hisz az idei évben is sok
energiát fordítottak a megjelenésre.
A zsűri a lekvár kategóriában I., sós
sütemény kategóriában III., az ételekre pedig a „Remek Hagyomány”
díjat kaptak. Ezúton is köszönjük a
sok pozitív visszajelzést és mindenkinek a munkáját, amivel hozzájárult a színvonalas megjelenéshez.
Október 23-án 14 órától a csipkebogyó lekvár készítésének fortélyait

mutatja be a Tézsula Hagyományőrző Egyesület. Sok szeretettel
várnak minden kedves érdeklődőt
a Faluházba.
Október 27-én Halloween bulival
készültek a szervezők. A gyermekek
sem maradhattak ki a mókából A
rendezvényre sokan eljöttek, volt
családi tökfaragás, ügyességi játékok csoki gyűjtéssel, csillám tetko és
finom sütemények. Nagyon sok szép
emlékkel tértek haza a résztvevők.
Szerdahelyi-Bánó Irén

ezt a kifejezést is ő írta le először, s Mendel felhasználta
az eredményeit. Festetics Imre
1818-ban Kőszegpatyon tenyészállat-kiállítást szervezett).

• út és járdák felújítása, temetővel
szembeni parkoló kialakítása
• a közösségi ház funkciójának
bővítése.
Milos Lászlóné

Lámpás menet

VIDÉK

Ólmod-Horvátzsidány:
Szent
Márton Ólmod védőszentje, templomának oltárképe is a szentet ábrázolja. Több mint tíz éve alakult ki,
hogy Horvátzsidányból indul a lámpás menet a négy km hosszú úton.
Előtte az óvodában és az iskolában
lámpásokat készítenek a gyerekek
kézműves foglalkozáson, ezeket
viszik magukkal az esti sötét úton.
Az idei november 8-án a szemerkélő esőben tartott lámpás menet jelezte a Szent Márton iránti
tiszteletet. Horvátzsidányból 17
órakor hosszú sorban, legalább
kétszázan indultak Ólmod felé.

Onnét kisebb falu lévén,
egy sokkal kisebb csoport Horvátzsidány felé,
fogadni az érkezőket.
Régi hagyomány, hogy
a két csoport találkozik
a „hármashatár”-nál, a
két falu és Peresznye határának metszéspontján.
A vendégfogadók közül néhányan
előre siettek, hogy a hármashatárnál
tüzet gyújtva jelezzék az irányt,
a várakozást az érkezőknek. Innét a két falu lámpásai együtt
indultak az ólmodi templomhoz.
Mintegy 8 éve a Horvátzsidányban

Nemescsó hírei
Október 19 -én a kőszegi Orsolya
napi vásáron vett részt a Nemescsói
Tézsula Hagyományőrző Egyesület.
A tagokon kívül több fiatalasszony
is csatlakozott, ezzel segítve az
egyesület munkáját. A kondérban
csülökpörkölt és halászlé rotyogott.
Előbbihez túrós mácsikot is kínáltak, melyet helyben gyúrtak. Arató
levest és gáncát, mint régi hagyo-

mányos ételt is kínáltak kóstolásra.
A kisgyermekes anyukák dísztárgyakat készítettek, ezzel még színesebbé téve az egyesület kínálatát.
A finom lekvárokon, szörpökön,
gesztenyén túl közel 50 féle édes és
sós süteményekkel várták a vendégeket. A legjobban keresett lekvár
a csipkebogyó volt, melyet hájas
kráflival meg is kóstolhattak az

Megalakult a testület
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Kőszegpaty: október 24-én megtartotta alakuló ülését a képviselő–
testület. Vaskó János jegyző és Horváth Judit, a választási bizottság
elnökének ismertetője után került
sor Májerhoffer Attila polgármester
és az önkormányzati képviselők –
Kovács László, Lada Attila, Milos
László István és Rigó József – eskütételére. Alpolgármesternek Milos
László Istvánt választották, aki az
elmúlt 5 évben is ellátta ezt a feladatot. Az alpolgármester eskütétele és a megbízólevelek átadása után
a polgármester, az alpolgármester és a képviselő-testületi tagok
tiszteletdíjának megállapítására,
megszavazására került sor. A képviselő-testületi ülésen elfogadták a
Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását.
A polgármester mindenkinek megköszönte a szavazáson való részvételt, függetlenül attól, hogy melyik
jelöltet támogatták. Ugyancsak

köszönetet mondott az elmúlt 5
évben kapott támogatásért, amely
szükséges volt az elért sikerekhez.
Hétfőnként a fogadóóráján várja az
észrevételeket, javaslatokat.
A polgármester ismertette 24 pontból álló programját. Ebből néhány:
• fiatalok itthon maradásának és
letelepedésnek támogatása
• az egyházzal és Kőszegpaty Jövőjéért Egyesülettel a megkezdett közös munka folytatása
• a szomszédos településekkel a jó
kapcsolat folytatása és bővítése
• a kiserdő legyen közösségi tér
• Festetics Imre örökségének
ápolása (A kastélyban élt és
alkotott gróf Festetics Imre
(1762-1847) genetikus, az
öröklődéstan törvényszerűségeinek kutatója, állatnemesítő.
A világ ugyan úgy tudja, hogy
Mendel a genetika atyja, de
valójában előtte Festetics Imre
már foglalkozott genetikával,

Orsolya nap
Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület
harmadik alkalommal vett részt
Kőszegen a „Natúrpark Ízei” Orsolya napi vásáron. Az idén töltött káposztával, sztrapacskával és 24 féle
süteménnyel vártuk a látogatókat.
Összeszokott csapatunk izgatottan

készítette az ételeket és kínálta a
zsűrinek és támogatóinknak. Bebizonyosodott, hogy nincs az a nagy
üst és fazék, amit ha csordultig főzünk, akkor elég lenne a kóstolni
vágyóknak. Az eredményhirdetéskor a „Házias, hagyományos ízek”
díját igazoló Oklevelet és ajándékcsomagot vehettük át.
Milos Lászlóné

Lukácsháza
Október 17-én megtörtént Lukácsháza közvilágításának LED-es
lámpákkal való kiépítésének műszaki átadása. Az eddigi 196 lámatest helyett 256 fényforrás biztosítja
az éjszakai fényeket. Megújultak
a szakrális épületeket megvilágító
lámpatestek is. Az új rendszer 23.00
óra és 04.00 óra között automatikusan 75 %-os fényerővel működik.
Október 26-án benépesült a
Csömötei szőlőhegy, a Lukácsházi
Borbarát Hölgyek Egyesülete által
rendezett pincés kemencés őszi
hegybejáráson. 17 pincés kemencés helyszínen várták a vendégeket
a gazdák, érkeztek is több százan
a ragyogó napsütésben. Sláger volt
a langalló, és sok más finomság,
nem maradhatott el az aszalt gyümölcsök kóstolása sem.
November első hetében az óvodában Szent Márton témahetet
tartottak. Az épület daloktól volt
hangos, a csoportok eljátszották
Szent Márton történetét. A nagycsoportosok átsétáltak Gyöngyösfalura, a Szent Márton-templomba,

ahol Porpáczy József esperesplébános beszélt a püspök életéről. November 8-án meghívták a szülőket,
velük készítettek lámpásokat, amit
magukhoz vettek és énekelve egy
kisebb sétát tettek a faluban, és ezzel ért véget az óvodai Márton hét.
III. Amatőr színjátszó találkozót
tartották november 9-én a Közösségi Házban. Virág János polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a megyében kiemelkedő
szerepe van ennek a rendezvénynek, amelyre hét csapat nevezett.
Jelentős érdeklődés mellett mutatták be a színdarabjaikat az amatőr
színészek.
A Gyöngyösmenti Dalosegylet
a Megjött a levél című produkcióval az I. világháború 100 éves
évfordulójára emlékezett H. Nagy
Katalin rendezésében. Az Alternatív Képszínház megható
előadását értelmi fogyatékos szereplőkkel mutatta be. Sok könny
kicsordult a nézők szeméből. A Kék
HollóTársulat Kőszeghegyaljáról
érkezett Dinnyék című előadással.
A kőszegszerdahelyi Kaméleon
Színjátszókör hölgyeitől már
megszoktuk a vidám kabaréba illő

Beszélgetős délután
Kőszeghegyaljai identitás erősítése
projekt keretében a Vas Megyei Önkormányzat konzorcium vezetésével október 26-án Kőszegdoroszlón egy igazi csapatépítő programot szerveztek. A pályázat
célja a mikrotérség lakosságának
erősebb összefogása, a társadalmi
élet élénkítése, a civil- és lakossági
kezdeményezések támogatása, és
az is, hogy a települések lakói jobban megismerjék egymást.
„Szegről, végről, rokoni alapon is
összetartozunk itt a Hegyalján”
– fogalmazta meg Joó Tamás, az
ismét megválasztott polgármester.
Majd hozzáfűzte, hogy idő nincs a
beszélgetésre, és keresni kell erre
az alkalmat. És ezúttal olyat találtak, aminelyen több mint százan
vettek részt. Olyan jól sikerült, hogy
– a polgármester szándéka szerint –jövő ősszel talán gesztenyés
napot szerveznek, hasonlóképpen,
mint az idén.
A faluvezető a meghívás szándékával bekopogott a házakhoz, és

gyorsan kapta az igenlő válaszokat. Úgy a hatvadik tájékán arra
gondolt, hogy a személyes meghívásnak nagyobb az ereje. Azt már
minden résztvevő észlelte, hogy a
személyes találkozó fontos számára. Reggel kilenckor a faluházban
Kovács-Lukács Renáta a Hegyalja növény és állatvilágáról tartott
előadást. Majd a nagycsapat lassú,
beszélgetős tempóban elindult a
Pogányok felé. Egy-egy pohár borra betértek Bognár József, Haramai
István, Petrovics István borosgazdák
pincéjébe. Beszélgetés közben alig
vették észre, úgy múltak el a percek. Kora délután értek vissza a
Faluházba, jutott mindenkinek harapnivaló, és különböző kulturális
programok mellett sötétedés után
indultak haza a résztvevők.
Ez nap talán nem volt más, mint
régen, ahogy a faluvezető fogalmazott, mert akkor a lakosok kiültek
az utcán egy padra, és találkoztak,
beszélgettek, pihentek.
KZ
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jelenet előadását. A pletykás aszszonyok hozták a vidám perceket.
Majd a büki Sok-Szín-Pad társulat János, a vitéz előadása elvarázsolta a nagyérdeműt. A találkozót
a lukácsházi nyugdíjas színjátszók fergeteges előadása zárta. Ők
Lőrincz Miklós: A butaság széruma
című darabját dolgozták át, és állították színre Németh Lászlóné
rendezésében. A bemutatókat a
Devecsery László és Varga Bodó
Anita értékelte.
Október 22-én tartotta alakuló
ülését Lukácsháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete.
A polgármester javaslatára Dr.
Vágó Attila Lászlót a képviselő testület egyhangúlag megválasztotta
Lukácsháza alpolgármesterének.
A jogi és ügyrendi bizottság elnöke Pungor László, tagjai Molnár
Zsolt és Kovács Ildikó képviselők. A gazdasági bizottság elnöke
Csejtei Péter, tagjai Pungor László és Albert Mónika képviselők.
A Gyöngyösmenti Nonprofit Kft.
Felügyelő bizottságába elnöknek
Csejtei Péter, tagjainak Kovács Ildikó és Albert Mónika képviselőket
delegálták.
November 14-én megtörtént
Lukácsháza Kisposta u. ivóvíz és
szennyvízhálózat
kiépítésének
munkaterület átadása. A munkát

Vargáné Pálfi Éva egyéni vállalkozó nyerte el. A munka elvégzésének
határideje 2019. december 16.
November 16-án a Közösségi
Házban tartották az Idősek napja
rendezvényt. A műsort a Gyöngyház Óvoda Csibe csoportja, a Dr.
Tolnay Sándor Általános Iskola 2.
osztályos tanulói, a Derű néptánc
csoport és a Nyugdíjas színjátszók
szolgáltatták. Virág János polgármester köszöntötte az időseket. A
beszédét követően a település 70,
75, 80, 85 éves születésnaposai az
önkormányzat ajándékát vehették
át. A legidősebb lakó a 93 éves
Bilics Miklósné személyesen nem
tudott jelen lenni. A jó hangulatú
rendezvényen a zenét Bakos Roland szolgáltatta.
December 1-én, 8-án, 15-én
és 22-én a Szombathelyi utcai fa
haranglábnál kerül sor az adventi
gyertyagyújtásra a Közösségi Ház
szervezésében.
December 7-én a Közösségi Házban a Borbarát Hölgyek Lukácsházi
Egyesülete szervezésében megtartják az Új bor dicsérete rendezvényt,
a gazdák bemutatják az új boraikat.
December 15-én a Közösségi
Házban tartja adventi hangversenyét a gyöngyösfalui Szent Márton
Kórus, amelyre tisztelettel várják az
érdeklődőket.

Telekommunikációs
területre keresünk
MUNKATÁRSAT,
betanított munkára
Kőszeg és környékéről.
Munkavégzés helyszíne: változó
Elvárások: – B kategóriás jogosítvány
Jelentkezni lehet a 06-20/923-4307-es
telefonszámon.
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A Kőszegi Farkasok komolyan gondolják!
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Idén harmadik szezonját kezdi meg
a Kőszegi Farkasok Jégkorongszakosztály – tudtuk meg Soós Attilától a csapat vezetőjétől. A kőszegi
Jégpályán edző gyerekek idén 3
korosztályban vesznek részt a Jégkorong Szövetség által rendezett
tornákon. Augusztus óta folyik a
munka a pályán és egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek a professzionális képzésre. Ennek érdekében 2
új edző is érkezett Kőszegre. A cseh
származású Vaclac Novak edző igazi „legenda”, aki több évnyi profi
játékos múlttal kezdett edzői karriert építeni.

Novak Gyergyószentmiklósról érkezett Kőszegre, hogy segítse az
itteni munkát. A cseh szakember

Kutatók a közösségért
„Az egyetlen dolog, amit biztosan
tudnod kell, az a könyvtár helye.”
(Albert Einstein)
A Jurisics tér emblematikus épülete
a Sgraffitós ház a múlt év tavaszán
új köntösbe öltözött. Befejeződött a
homlokzati felújítása és otthont ad
a Társadalom- és Európa Tanulmányok Intézete Alapítvány (ISES) valamint a Felsőbbfokú Tanulmányok
Intézete (FTI) Könyvtárának. Létrehozása és a törzsállomány kialakítása magyar és európai projektek
(többek között Norvég Alap) keretében valósult meg, bővítése folyamatos a Kormány támogatásával.
A könyvtár számos információforráshoz biztosít hozzáférést a
használók kutatási, tanulási és művelődési igényeinek kielégítésére.
Állományában csaknem 10.000
kötet található, leginkább angol,
kisebb részben német és magyar
nyelven állnak az olvasók rendelkezésére főként a társadalomtudományok területéről. Az elmúlt

18

évben a könyvtárunk természettudományi, pedagógiai művekkel
és művészeti albumokkal is gazdagodott. Szótárak, enciklopédiák,
lexikonon segítik a naprakész tájékozódást, emellett klasszikus és
szórakoztató irodalomi alkotások
is megtalálhatók az állományban.
Ezen kívül nyomtatott és elektronikus folyóiratokkal, előfizetett hazai
és nemzetközi adatbázisokkal is
állunk az olvasók rendelkezésére.
Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatásaink közé tartozik az állomány helyben
használata, a napilapok és folyóiratok helyben olvasása, valamint a
számítógéphasználat.
A könyvtárba való beiratkozás
után a következő szolgáltatások
válnak elérhetővé: könyvek, napilapok és folyóiratok kölcsönzése,
adatbázisokhoz való hozzáférés,
különgyűjtemények
használata,
valamint a könyvtárközi kölcsönzés
és a szaktájékoztatás.

gyerekkora óta csak a jégkoronggal foglalkozik, több mint 600 első
osztályú mérkőzésen vett részt.
Többszörös cseh bajnok, cseh válogatott és számos díj tulajdonosa.
Játékosként megfordult Európa
legnagyobb bajnokságában az
orosz bázisú KHL-ben is. Évekig
volt a magyar MOL Liga egyik
meghatározó alakja, majd felnőtt
csapatok edzőjeként is bemutatkozott.
Novak óriási lehetőséget lát a
Kőszegi csapatban és egy 3 éves
szerződéssel kötelezte el magát. A
román női válogatott edzői posztjá-

val szemben választotta a Farkasok
edzői ajánlatát. Soós Attila azt is
elmondta, hogy ilyen képességekkel rendelkező profi edzőt nem találunk Magyarországon utánpótlás
nevelésben. A hosszú távú célok
között szerepel, hogy a gyermekek
létszámát szeretnék növelni, később elindítani az U14-es korosztályt és egy női csapatot is.
A Kőszegi Farkasok egyesülete várja a sportot kipróbálni szándékozó
gyermekeket 5 éves kortól 9 éves
korig. Az edzések kedden, szerdán
és pénteken vannak 17.00-tól.
További információkat kaphatnak az érdeklődők a következő
elérhetőségen: Bosnyák Márkó:
+36302919391

Az FTI könyvtárában többféle
különgyűjtemény is megtalálható,
melyek egy része kölcsönözhető, míg
a többi helyben használható. Ezek a
következő neves személyek hagyatékai: Hankiss Elemér, Borsody István, Nemeskürty István, Hernádi
Gyula, Georg Süßmann.
A könyvtár hétköznapjairól, az újonnan beszerzett dokumentumokról,
különböző könyvtári programokról
az érdeklődők a könyvtár Instagram
oldalán tájékozódhatnak; profilunk
a @iasklibrary néven található.
Az online katalógus és az adatbázisok linkje a www.iask.hu/hu/
konyvtar címen érhető el.

Könyvtárunk állománya és szolgáltatásai mindenki számára elérhetők!
Részletes tájékoztatást adunk személyesen vagy library@iask.hu
e-mail címen. /Kőszeg, Jurisics tér 7./
Mindenkit szeretettel várunk az FTI
könytárába.
Dóka Henrietta, Takács Eszter
FTI könyvtárosok
Fotó: Gaál Bence

Kőszegfalva

Az ünnepet a falu szolgálatában 42
éve álló Gyarmati Kálmán vezette
le, és amíg bírja, vállalja a feladatot. Az óvodások kedvesen, németül
énekeltek a nagyszülőknek. Az aszszonykóros több tagja gyászolt, ezért
Náraiból érkezett énekesek daloltak
az időseknek. Terplán Zoltán alpolgármester verssel és egy – tapsot
kiváltó – idézettel köszöntötte a
szépkorúakat. Az est a Baráti Kör
munkája és több támogató segítsége révén valósult meg.
KZ

November 16-án az időseket köszöntötte a Kőszegfalvi Baráti Kör. Közel
félszázan vettek részt a vacsorával
egybekötött, énekszóval eltöltött,
késő estig tartó baráti találkozón. A
falu legidősebb lakója, Rábai József
nem tudott részt venni. Ott voltak
a friss nyugdíjasok: Szőlősi Antalné,
Rábai Józsefné, Mailach Gáspárné,
Rábai József, Kenyeres Gábor, Tas
János, Gulner Mihály, Mersich László.

Nyitvatartás:
Szorgalmi időszakban:
H-P: 8.00 – 22.00
Vizsgaidőszakban és nyáron:
H-P: 8.00 – 17.00
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A képviselő-testület augusztusban hozott határozata alapján az
önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz
rendkívüli szociális támogatásra.
A miniszteri döntés szerint Kőszeg
9 423 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a szociálisan
rászorulók megsegítésére. A fenti összeg 2019. december 31-ig
használható fel egy meghatározott
rendszer szerint.
Október 28-án a képviselő-testület
döntése szerint segélyt kapnak azok
a családok, akik 2019. január 1. és
2019. október 27. között általános

települési támogatásban, rendkívüli települési támogatásban vagy
gyógyszertámogatásban részesültek, ideértve ezek természetben
nyújtott formáit is, továbbá az a
személy, akinek a háztartása 2019.
szeptember hónapban lakásfenntartási támogatásban részesült. Ez
a döntés az érintett családok további segítését szolgálja. A támogatás
megállapítására hivatalból kerül
sor, azt kérvényezni nem kell. 2019.
december 31-ig postai úton 363
család kap egyenként 25 960 Ft
támogatást.
KZ

Város Bora

cészetet – mondta a borosgazda.
– A szőlő, amiből a nyertes bor
készült, a Borsmonostori dűlőben
termett, de van még Cabernet
Sauvignon, Kékfrankos, Chardonnay és Sauvignon Blanc szőlőnk is.
Hat pincészet tizenhárom borából
választottak a képviselők. Véleményük megegyezett a Vas Megyei
Borverseny zsűrijével. Ők is ezt a
bort találták a legjobbnak!

Évente a szüreti rendezvényen a
képviselő-testület választja meg titkos módon Kőszeg Város Borát. Idén
Jagodics Attila 2018-as Blauburgere
kapta a rangos minősítést.
– Édesapám, Jagodics Tamás húsz
éve kezdte a borászkodást. Halála
után – két éve – vettem át a pin-

November 11-én a lovagteremben
a Kőszegi Borbarátok Egyesülete
ismét megtartotta a Márton naphoz
kötődő borkóstolót. Az ünnepnaphoz kapcsolódóan, bevezetésként
Szent Márton életéről beszélt dr.
Bariska István. Alasz László az
egyesület nevében az idei jó termést emelte ki. Kőszeg, Lukácsháza
és Csepreg 16 borosgazdája 26 féle
idei bort mutatott be. Az evangélikus iskola pincér tanulói elegánsan
kínálták, töltögették a poharakba
az ízletes nedűket, amelyek még
nem érték el a borversenyre alkalmas állapotot. A kóstoláson bárki
részt vehetett. Miközben újbor ke-

rült a poharakba, a gazdák beszéltek a szüret időpontjáról, helyéről, a
borkészítés körülményeiről.
Az Árpád-házi iskola tanulói
november 11-én a Jézus Szívetemplomban tartott szentmisével
emlékeztek meg az egyházmegye
védőszentjéről, Szent Mártonról.
Az iskolától énekelve lampionokkal
vonultak a templomhoz. A kisebb
diákokat a 7. és 8. osztályosok sorfalat állva várták, és együtt vonultak be a templomba. A közös énekben kérték: „Szent Márton püspök
példaképünk, segíts meg minket,
hogy célt érjünk”.
KZ

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

363 család kap támogatást Kétféle megemlékezés

Dance Jam sikerei!
November 6-án, Soroksáron az
MTMSZ őszi kupán vett részt a
Dance Jam tánccsoport. A lányok
tizenkét koreográfiája lett érmes.
Negyedik osztályos szólótáncosok
közül Novák Írisz „Kalandos utazás”
bemutatásával a második, Gergye
Liliána negyedik lett az „Emberi
érzések” tánccal, míg Nagy Réka
„Az én utam” produkcióval az
ötödik, Németh Mira „Szellőlány”
színpadra vitelével a hatodik helyen végzett. A trió – Füzi Blanka,
Nagy Réka, Németh Mira – „Hála”
című koreográfiája az első, míg az

„Álomkór” csoportos formáció a
második helyet szerezte meg.
A felsőbb évesek közül 11. helyen
végzett Tulok Laura a „Édes és keserű” táncával, illetve kivívta a győzelmet Avar Sarlott, Randweg Mila,
Sodics Alíz az „Együtt, boldogan”
koreográfiával.
Csoportos táncukkal az „Emlékképek” és a „Segíts!” bemutatásával
ezüstérmet szereztek. A középiskolásoknál 6. helyezett lett Németh Anna
az „Egy élet álma” táncával, míg
csoportban az „Egy böröndnyi élet”
3. helyezést érte el. Gratulálunk!

Laki kertigép
Új és használt motorfűrészek akciós árukészletével
várjuk kedves vásárlóinkat. Vásárlás
esetén régi gépét beszámítjuk.
Szerviztevékenységünk bővült, kerti gépek
javítása mellet Simson és Babetta kismotor felújítását
is vállaljuk. rövid határidővel, garanciával.
9700 Szombathely, rumi út 311. tel: 94/327-496
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SS-páncélos lövészezred és a Hősök tornya
A KT U Á LI S
20

„Mindenből kifosztva mentünk el
innét„ – mondta a harmadik generációs professzor Dr. Müller Ferenc.
Akkor 1953-at írtak, és egy kőszegi kilencszobás házból egy nádtetős
épületbe, Vonyarcvashegyre költöztették a négygyermekes családot. A
80 éves egyetemi tanár, vívásban
veterán magyar bajnok november
8-án a Királyi Városnaphoz kapcsolódva visszatért Kőszegre, egy
csoportnak városvezetést tartott.
Előtte a múltról hosszasan beszélgettünk, a jövőről szólva örömmel
mondta, hogy a fia, IV. Müller Ferenc is építész, és magyar földön
az ötödik generációs fiú is erre a
pályára készül.
A professzor építészmérnök sokat
tett Vonyarcvashegyért és kiérdemelte a díszpolgári címet, jelenleg
a település főépítésze. A 80 éves
férfi, a Müller család mozgalmas
életének biztos pontja Kőszeg,
ahova rendszerint együtt is visszatérnek, a találkozót a Jézus Szívetemplomban misével kezdik. A két
meghatározó műemlék – templom
és a Hősök tornya – építése az I.
illetve a II. Müller Ferenc nevéhez
kötődik.
A nagyapa, I. Müller Ferenc és bátyja Ede a Szudéta-Németországból
származik. Miután az idősebb testvér Bécsben megszerezte az építész
diplomáját, Kőszegre költözött, és
megalapította az Andráskay – Müller Építőipari Vállalatot. Egyre több
megbízást kaptak a megyében, és
elnyerték a Jézus Szíve-templom
kivitelezését (1892). Az Ede testvérnek egyre több volt a feladata,
így bevonta a templomépítés vezetésébe a friss diplomás nagyapát, I.
Müller Ferencet. A szép emlékeket
hordozó feladatból megmaradt egy
szerencsés kimenetelő rémtörténet is. A professzor szavai szerint
a templom jobb oldalhajójában a
második boltozat építés közben
beszakadt, mert a kőművesek elfelejtették berakni a boltívbe a
zárókövet.
A nagyapa, I. Müller Ferenc önálló
vállalkozó lett, feleségül vett egy
kőszegi tanítónőt. Apósának malma volt a mai Dózsa György út
és a Malomárok sarkán. Az akkor
még hagyományos vízi meghajtású

malom helyére egy korszerű fűrészüzem majd egy faárugyár épült. Az
1920-as évek végén egy modern
Siemens turbina már „saját” árammal látta el a fűrészüzemet és a
város éjszakai áramellátásából is
kivette a részét.
Az apa, II. Müller Ferenc 1927-ben
kapta meg az építész diplomáját,
folyamatosan átvette a gyárak vezetését, és bővítette építőiparral.
Munkájuknak jó volt a híre, ezért
elnyerték az 1932-ben megépült
Hősök tornya kivitelezését. Az adatok szerint az építéshez a család
sok pénzzel járult hozzá.
A család dokumentumainak egy
része, a családi könyvtár és a képgyűjtemény 1953-ban odaveszett,
akkor 24 óra alatt a négy gyermekkel el kellett hagyniuk a Müller-házat, Kőszeget. Alig tudtak valamit
magukkal vinni. A családot az első
csapás az üzem 1948-as államosításakor érte, két évvel később a
nagypapa örökre eltávozott, nem
tudta elviselni ötven év munkájának semmivé válását.
A háborúban a villát a német városparancsnokság használta. Az
üzem hadi célokat szolgált. Az apa
hadmérnökként dolgozott Kőszeg
környékén, részt vett a Szálasibunker környékén lévő védőállások építésében. A Müller-házban
elszállásolt német Wöltz ezredestől
tudta meg: ha elkészül a védvonal,
akkor Grazból egy SS-páncélos lövészezred érkezik ide, az oroszok
Bécsújhely felé való haladását itt
akarják megállítani. Az apa tudta, ha a védvonal árokrendszerét
elárasztják vízzel, akkor az nem
lesz használható. Aztán megtörtént
az, hogy „véletlenül”, lazább lett
egy zárófedél, és az árokrendszer
megtelt vízzel. A javításra már nem
volt idő. Arra igen, hogy II. Müller
Ferenc a nyilas számonkérőszék elé
kerüljön. Életét Wöltz közbenjárásának köszönhette.
III. Müller Ferenc ott volt az apja
és nagyapja barátjának, Kiss János altábornagynak a temetésén.
Nem felejti, amikor Székely László
apátplébános a kriptánál így fogalmazott: „Ez a sír mindenkit

A Müller család egy változó korszak tanúja, menekülniük kellett
Kőszegről, de megtalálták helyüket. III. Müller Ferenc 1964 –72
között a műegyetemen tanított, a
párttól távol állt, és ott magasabb
oktatói fokozatot nem érhetett el.
Tanácsra megpályázta és elnyerte
a Pécsi Műszaki Főiskola Tervezési
Tanszékének vezetői állását. Öt év
múlva visszatért Budapestre, dolgozott egy tervezés automatizálásával foglalkozó kutatóintézetben,
ezt követően 12 évig intézetigazgató és rektorhelyettes, majd megbízott rektor volt az Iparművészeti
Egyetemen.
Pécsen írta meg a tervezésinformatikával foglalkozó első jelentős
tankönyvet, egy felmérés szerint
ő volt az első, aki számítógépen
tudta elkészíteni egy épület alaprajzát, ebben a témakörben írta
meg nagydoktori disszertációját
is. A mesterséges intelligencia
kutatása mellett az ipari formatervezés szakterülettel foglalkozott. Nyugdíjba ment 66 évesen,

emlékeztessen a becsületre és a
hazaszeretetre”.

9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.

most, 80 éves korában a Műszaki
Egyetem terméktervező fakultásán
diplomáztatja a mesterképzős hallgatókat. 2019. augusztus 20-án
Magyarország köztársasági elnöke,
Áder János a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje (polgári tagozat)
kitüntetést adományozta az államalapítás ünnepe alkalmából Dr.
Müller Ferenc építészmérnöknek.
Kámán Zoltán
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Lusztház a hegyoldalban
„Köszönjük Krisztián!” – mondta az
alakuló testületi ülésen. Básthy Béla
polgármester, miután Juhász Gergő
tulajdonát képező (fotó) faszerkezetű
szerszámtároló ingyenes elfogadásáról döntöttek a képviselők. Schlögl
Krisztián, illetve a GesztenyeKék
Egyesület által a Hideg-völgyben elvégzett önkéntes munka miatt hangzott el az elismerés.

Sikeres pályázat és az önkormányzat önrésze alapján a Hideg-völgyben megvalósult a – kőszegi mezőgazdasági kultúra bemutatását
szolgáló – Ciszterci gyümölcs- és
szőlőskert. Ezen kívül a Kálváriautcából induló Hideg-völgy utcát is
felújították. A gyümölcsöskert alsó
részén helyezték el a szerszámtárolót.

Óriás gesztenyefa
A Királyvölgyben lévő fél évezredes
gesztenyefa emlékhelyét tervezi
rendbe tenni a – természet értékei
iránt elkötelezett – GesztenyeKék
Egyesület. Már többször szerepeltek
eredményesen a TESCO-GLOBAL
Zrt. „Ön választ, mi segítünk” című
pályázatán. Az elnyerhető, vissza
nem térítendő támogatás összege
helyezéstől függően 400, 200, 100
ezer Ft. Amennyiben az egyesület
bejut pályázatával a 2. körbe, úgy
a TESCO áruházakban lehet majd
támogatni a projektet a leadott vásárlói zsetonok bedobásával. Kérjük, figyelje az erről szóló híreket,
aztán szavazzon, hogy az önkéntes
természetvédők még többet tehessenek a gesztenyefa környezetének
megóvása érdekében. Sikertelen
pályázat esetén is végeznek majd
állagmegóvó, felújítási munkálatokat, csak alacsonyabb műszaki
tartalommal.
Az óriás gesztenyefa emlékhely állagmegóvó felújítása közé tartozik
a lépcsősor, a védőtető felújítása,
valamint a fatörzs darabjainak
megtisztítása és rögzítése. A következő terv a tavaszig biztosan megvalósul. A még élő gesztenyefát
ábrázoló képeslapról már elkészült

egy nyomtatott tábla, ennek díszes,
faragott, széles keretét Gudricza
István fafaragó mester készíti el
önkéntes felajánlással.
KZ
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Ezek a faépületek a gyümölcsöskertek jellegzetes „tartozékai” voltak az elmúlt században, egy korszak jellegzetességét őrizték meg. A
szerszámtároló elnevezése újkeletű,
lusztházként volt ismert, amely a
„lustige Haus”-ból származik. A
déli időben az egykori hegygazdák
megpihentek az ott elhelyezett fekvőhelyen, de szolgált más célokat
is. Ebből az utókornak megmaradt
a szerszámok tárolása.
A GesztenyeKék Egyesület alapos
munkája alapján maradhat meg az
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utókornak Juhász Gergő ajándéka.
A lusztházban megtalálhatók az
abban fellelt, bemutatásra alkalmas
eszközök, valamint id. Schlögl Ferenc hagyatékából származó szerszámok, használati tárgyak. Ugyanitt, szabadtéren áll egy boroshordó
és egy kisebb szőlőprés is.
A lusztház része lett a Kálvária-hegy
újra életre keltésének, amelyben
részt vettek az önkormányzat, dolgozói, a Szőlőtermelők Szövetkezete és a GesztenyeKék Egyesület.
Kámán Z
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A gesztenyefa sorsa 1964-ben végleg megpecsételődött, akkor már
egyetlen ága sem hajtott ki. A korhadó fát konzerválni nem tudták,
ezért 1981 februárjában kidöntötték. A fa épebb részeiből rakták ki a
fotón is látható darabokat. A kivágott fa kerülete 1050 cm volt, belső
része elkorhadt. A látható évgyűrűk száma 330 volt, a korhadó rész
sugara alapján további 151 évet számoltak hozzá a korához. Az adatok
alapján a fa 1482-ből származik.

A SCHOTT HUNGARY KFT. lukácsházi gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat
gyártó üzemébe várunk Téged

CSOMAGOLÓ munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok?
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség megelőzése vagy egészségünk fenntartása
érdekében használunk.
Mi 100%-os felelősséget vállalunk azért, hogy a termékeinkbe kerülő készítmények
biztonsággal felhasználhatók legyenek.
Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy termékeinket az előírásainknak megfelelően
csomagolod.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és vizuális ellenőrként folytathasd nálunk a
munkád.
Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét, 1 évre előre megadott fix munkarendet, havonta 2 szabad hétvégét, számos programot, valamint béren kívüli
juttatási csomagot nyújtunk számodra.
Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely,
gyere és csatlakozz hozzánk!
Tel. +3620 8527 939
Email: karrier.pph@schott.com
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Biego
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Október 21–22-én Milánóban vett rész Tovmaszjan
Adibeg Biego a Pizzasütő Európai Bajnokságon. A nevezéses versenyen 59 fő indult,
a kőszegivé vált, Örményországból származó Biego
rangsor szerint 10. és 20.
közötti helyezést ért el. A városban jól ismert férfi szerint
a verseny első három helyezettje csak olasz lehetett, de
nem is győzni, a helyezésért vonatoztak el Reni barátnőjével Milánó-

ba, hanem a legjobbak közé elvinni
a kőszegi pizzasütés tudományát,

Továbbra is bizakodva
A Szabóhegyért Közösen Egyesület
szeptember hónapban köszöntötte fennállásának 5. évfordulóját.
Szinte hihetetlen, de így van! Az
eltelt 5 év bizony nem volt mindig
egyszerű. Az ünnepnapon az erdei
tornapálya mentén található Sziklakaréj tisztásán gyűltünk össze,
mely az évek alatt kedvenc „tanyánkká” vált.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ezt a „vonatot” velünk tolták, segítették, nekünk kezdőknek
ott, ahol tanácsra, összefogásra volt
szükség. Itt kiemelnénk az Írottkő
Natúrparkért Egyesület titkárát, Somogyi Györgyné Katit, aki mindig
segítőkészen, nyitott ajtóval fogadta kérdéseinket, ötleteinket! Ugyancsak segítő szándékkal és lehetőség
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művészetét. Mindenki ízlését elnyerő pizzát akart sütni, és helyezése
szerint ez sikerült is. Az alapanyagok nagyobb részét itthonról vitte
magával, a tészta a verseny előtti
éjszaka a szállodában kelt meg, a
feltétet olasz „köznapi” boltokban
vásárolta. Füge volt az alap, majd
Gorgonzola sajt, és Prosuto sonka
adta meg a étel jellegzetességét.
Egy pizzát kellett elkészíteni 12
perc alatt, amit szakavatott zsűri
kóstolgatott. Barátias hangulatban
Biego kicsit olaszul, angolul beszélt a pizzakészítés tudományáról,
Kőszegről. Jó érzésekkel idézte fel
a zsűrizés perceit, hozott haza ta-

pasztalatokat, hiszen a versenyen a
szakma képviselői vettek részt.
Biego 24 éve él Magyarországon,
állampolgárságot csak a szülei
kaptak. 1995. december 24-én
együtt érkeztek Örményországból a
Keleti-pályaudvarra. Az első szentestét ott töltötték, majd több évet
menekülttáborokban. Biego minden munkát elvégzett a létfenntartásuk érdekében, 2003-ban hozta
a sors a családot Kőszegre. Örmény
földről a politikai üldöztetés miatt
jöttek el, az új hazájukba beilleszkedtek, őket mostanra Kőszegen
nagyon sokan ismerik.
KZ

szerint a hegy gondjaira odafigyelt
a városvezetés. Törekszünk a jó
kapcsolatra az Erdészettel, hiszen
a mi felelősségünk, mint hegylakóknak nem kevés. Környezetünk
az erdő, melynek írott és íratlan
szabályait nemcsak hogy illik, de be
is kell tartani annak, aki itt „sátrat
vert” magának. Az évek folyamán
más egyesületeket és értékes, érdekes embereket ismertünk meg.
Az egyesület, hogy úgy mond talpra állt, követi az alapszabályban

megfogalmazott céljait és ennek
érdekében mindent amit tud, megmozdít. Próbáljuk összefogni a
környéken élőket, ami nem kis feladat. Igyekszünk az illetékesek felé
továbbítani a hegy gondjait, melyet
majdhogy mindenki ismer, csak a
megoldás várat még magára.
Bízunk abban, hogy törekvéseink
mielőbb eredménnyel járnak, hiszen magas értéket képvisel Kőszeg
környéke, ezen belül a Szabóhegy!
Kóthy Zsuzsanna

Mi lenne, ha idén Karácsonykor végre gond nélkül hallaná az Önnek fontos hangokat?

Idén tegyen többet hallásáért!

Foglaljon időpontot ingyenes hallásvizsgálatra halláscentrumunkba és tesztelje térítésmentesen
az Ön hallása szerint beállított hallókészüléket otthonában!

A mi Karácsonyi ajándékunk Önnek:
a jó hallás mellett az alábbi értékes tárgyak egyikét is megnyerheti!

CV08 okosóra vérnyomásmérővel
bőr szíjjal

Samsung Galaxy A50
mobiltelefon

LG Smart LED TV 4K

A nyerteseknek még Karácsony előtt kézbesítjük a nyereményt!*
Az Ön halláscentruma:
9730 Kőszeg, Rákóczi út 6. (Tóth Pincészet mellett)
Időpontkérés:
Az üzlet közvetlen telefonszáma: 06 94 452 122
Ingyenesen hívható telefonszám:
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06 80 182 182

www.geers.hu

A képek csak illusztrációk, a változtatás jogát fenntartjuk. *A nyereményjáték feltétele az ingyenes hallásvizsgálaton történő részvétel 2019. november 4 – december 16. között, és a jelentkezési lap kitöltése üzletünkben. A fenti tájékoztatás a
nyereményjáték szabályait illetően nem teljes körű, annak további részletei a https://www.geers.hu/szabalyzatok/teli-nyeremenyjatek oldalon, valamint üzleteinkben közzétett „Téli Nyereményjáték Szabályzat”-ban ismerhetőek meg. További információért
érdeklődjön Üzleteinkben. Üzleteink listáját megtalálja a https://hallascentrumok.geers.hu/kereses.html oldalon. Sorsolás: 2019. december 20. A nyerteseket telefonon értesítjük. A nyeremények kézbesítésének költségeit a Sonova AC Hungary Kft. viseli.
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Trgadba u Štefanichevom vinogradu
Već četvrta generacija u Štefanichevoj familiji gospodari/ zabavlja se s grojzem, najprvo s
črnom /plavom vrstom ovoga sadja. Na 10 ha.
odgajaju trske ove fele, ali narasao je interes i
za bijelo vino. Zbog toga su začeli saditi i bijeli Chardonnay, a od Frankovke načinjaju i roze
koja je isto išćena vrsta vina u Kisegu.
Ljetos je već sprešano, već zreja novo vino u
Štefanichevoj vinariji u lagvi, čemu svojim tr-

ganjem grojza pomažu i kiseški Hrvati od ljeta
na ljeto. Poslije godinaste subote 6. oktobra, u
nedilju skupa se je spravila mala ali oduševljena
četa na trgadbu grojza već u mirnom jesenkom
danu. U kante i u usta su se metali grozdaci Blauburgera, ki se je kazao slatkim. Hvala ugodnom
ljetu 21° je kazalo mirenje cukora ča je neočekivano dobro za vinare. Marljivo djelo „tobračev”se je gulašom, perkeltom od kopica, s kolači

Kiseški Hrvati na trgadbi grojza

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

i naravno vinskom tekućinom zahvalilo. Vidimo
se opet na „Maligan turi”!
Október 6-án a kőszegi horvát csapat is
besegített a Stefanich pincészet kékszőlő /
Blauburger szüretelésébe. Az új bor kóstolására majd a januári ÷Maligán túrán” kerítenek alkalmat. Addig is jó érlelést kívánunk!

Huljevné Fülöp Mária

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K
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Familija Štefanich u okrugu svojih

A 2019. október 13-i választás idején a nemzetiségek Kőszegen is választhattak képviselőket. Azok, akik szeptember 27-éig felvételüket
kérték a nemzetiségi választói névjegyzékre,
választhattak.

A német önkormányzati 6 jelölt közül 5 képviselőre
is ekkor lehetett szavazni. Ennek eredményeképpen a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői: Kőszegfalvi Ágnes, Szántó Márta, Rábai Ferenc, Tengeri Zoltán és Dominek Ágnes.

A megbízóleveleket okt. 21-én adták át, míg az
alakuló ülést október 28-án a Polgármesteri Hivatalban tartotta a német önkormányzat, melynek elnöke 25. éve, újra Kőszegfalvi Ágnes lett,
elnökhelyettese Rábai Ferenc.
A képviselők szeretnék tovább folytatni az elkezdett
munkát, a rendezvények megszervezését: Adventi
éneklés és a sváb bál megrendezése, német
nyelvű szentmisék Kőszegen és Kőszegfalván,
zarándoklat szervezése Steinbergbe, óvodai és
iskolai német nevelés-oktatás támogatása, a
német kórusok bevonása a rendezvényekbe,
német olvasótáborok megszervezése és támogatása, az irodában lévő német nyelvű könyvek kölcsönöztetése stb.

Ezek a tervek csak akkor tudnak igazán megvalósulni, ha a német gyökerekkel rendelkező és a
németséggel szimpatizáló emberek jelenlétükkel is támogatják törekvéseinket.
A képviselők szeretnék megköszönni azoknak a
személyeknek a támogatását, akik a névjegyzékre
feliratkoztak, és szavazatukkal támogatták a németséget Kőszegen és Kőszegfalván is. Köszönjük,
és rendezvényeinken is számítunk részvételükre.
Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnök

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Die neue Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
der Stadt Güns
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,
Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!

1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella)
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt)
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella)
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella)
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella)
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella)
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella)
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella)
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella)
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella)
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni)
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella)
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt)
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella)
41. Pizza Popey (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella)
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella)

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

790 Ft
1050 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1650 Ft

990 Ft
1250 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1750 Ft

1390 Ft
2350 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2950 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!
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November 9-én az Írottkő Hotel
aulája háromszor is megtelt. Az
oldalfalakon a különböző érzéseket, formavilágot megjelenítő
festmények jelezték, hogy itt ismét
bemutatkozott a Csók István Művészkör Egyesület. A légteret Soskó
András oparaénekes kiváló hangja,
felesége Gráf Györgyi zongorajátéka töltötte meg. A pótszékekkel
bővített aula is bőven megtelt érdeklődőkkel. Ezen napon nyitották

meg Palcsó Julianna és Katharina
Leitner Sütő festőművészek kiállítását. Ausztriában él Katharina, aki
a kőszegiek számára Sütő Katalin.
A köszöntőket is kétszer, két nyelven hallották az érdeklődők. Soskó
András nemcsak operaénekesként,
hanem a művészek barátjaként –
szavai szerint – mediterrán hangulatot hozott az esős novemberi
napon. A kiállító művészek osztálytársak voltak, második közös kiállításukat tartották az aulában.
Osztálytárs volt Kuntner Ferenc is,
aki elmondta, hogy polgármester-

Utcanév: Fehér sáfrány utca
A Dr. Ambró Gyula utcából nyíló Fehér sáfrány utca 2008. szeptember
25-től létezik. A Kárpát-medencében a ritka növényből több faj is
megtalálható. A Jóféle sáfrány, kesernyés fűszer, az ételt aranysárgára festi, a világ legdrágább fűszerei
között tartják számon. A növényt fűszerként és gyógyszerként egyaránt
használták már az ókorban is érzéstelenítésre, fájdalomcsillapításra,
görcsoldásra. A színező tulajdonsága
is ismert volt, Kr. e. 1700 körül Krétán talált freskókon is megtalálható
a sáfrány. A termesztett fűszersáfrány vad változata is innen származik. A jelenleg fűszerként termesztett változatát a késői bronzkorban
állították elő ugyancsak Krétán. A
monda szerint, amikor Zeusz Hérával tartotta menyegzőjét, sáfrány
nőtt az ágyuk körül és még a főisten
is megittasult az illattól. A sáfrány
ma is sok helyen örvend az afrodiziákum hírnevének. A X. században
arab kereskedők ismertették meg
ismét az értékes fűszert az európai
konyhaművészettel. A virág bibéjének gyűjtése fáradságos munka, termesztése sem egyszerű, ezért drága.
Az őshonos hazai fajok védettek, tehát a bibék gyűjtése törvénybe ütközik! Sem ezek, sem a dísznövényként
termesztett sáfrány hibridek: nem
használhatók fűszernek. Hatásos
lehet a szívinfarktus megelőzésében,
krocetin nevű anyaga csökkenti a
koleszterin szintet. A milánói rizottó is sáfránnyal készül. Az indiaiak
bizonyos currykben használják. A
sáfrány illatáért és zamatáért felelős illékony vegyületekből kiindulva
érdemes kiválasztani a sáfrányos
ételekkel harmonizáló borokat: a
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rizling a legjobb választás. A téli
fagyok elmúltával március végétől nyílik az Alpokalján egy szerény
megjelenésű, bájos krókusz, a fehér
sáfrány. Hófehér leplek közt bújó
aranysárga bibéjét rovarok porozzák be, magjait hangyák terjesztik.
Míg ez az alig néhány centiméteres
növény tőlünk nyugatra gyakorinak
mondható, Magyarországon kizárólag Kőszegen fordul elő. Hazánkban
védett növény, természetvédelmi
értéke 50 000 forint. Természetes állományait feltételezhetően a
Gyöngyös-patak szállította ide, de
mesterséges telepítések is ismertek.
Több ezer példányt számláló populációja a Kőszegi Tájvédelmi Körzet
részét képező Alsó-réten él, kisebb
egyedszámban a Királyvölgyben találkozhatunk a virággal.
Plechl Ildikó

KU LT Ú R A

Újra együtt
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ként is megnyitotta már a társak
kiállítását. A képeket nem értékelte,
annak mondanivalóját, hatását a
nőzőre bízta. Megállapította, hogy a
két kiállító művészi fejlődése töretlen, és kérte: törekedjenek a mindig
jobb alkotásra. Dr. Wolfgang Gürtler
a megnyítón Katharina személyes

ismerőseként, és nem a művészet
értékelőként beszélt, ajánlotta a
képek alapos megtekintését. Elmondta, hogy az aulában 18 év
után újra együtt mutatkoznak be a
színek világában, formában kísérletező kedvű művészek.
KZ
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Kőszegen talált otthont
KU LT Ú R A

Több mint tíz esztendeje, hogy Sebestyén Ernő Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, koncertmester hazatért Németországból, és feleségével
Kőszegen talált otthont. Kereste
a nyugalmat, amit a hegedűművész csak koncertek megtartásával
együtt tud elfogadni. Ezirányba
motiválták a külhoni és magyar
művésztársai is. A Bernsteinnel
együtt koncertező Sebestyén Ernő
német és osztrák művészekkel tartja a kapcsolatot.
Az első Kodály Ünnepen (2016.
május 27.) Vásáry Tamás zongoraművész, a Nemzet Művésze sajátos
koncertet tartott a dr. Nagy László
EGYMI dísztermében, az egykori

kápolnában, ott, ahol Ferenc József császár is imádkozott a német
császárral. Ebben teremben van a
hegedűművész tulajdonát képező,
ritka kincsnek számító Bösendorfer
Imperiál zongora.
Ezen játszott október 23-án
Benedekfi Tünde és Benedekfi István zongoraművész Clara Schumann születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett koncerten. Sebestyén Ernő hegedűművész meghívására művésztársak
– Bozsodi Lóránt hegedű, Marta
Potulska brácsa, Rudolf Leopold
cselló – előadásában hangzottak
el Clara Schumann g-mol zongoratrió op. 17., és Robert Schumann

Nincs két egyforma
Az Orsolya napi forgatagban a
szemnek és a fülnek is jutott érdekesség. A széles kínálatból felidézzük az elragadó Cirákulumritmusokat.
A várudvari koncert közben
megint azon gondolkodtam, mi
lehet a titkuk? „Mi egy örömzene-együttes vagyunk! Olyan
zenéket játszunk, amiket mi
szeretünk, persze saját magunkhoz »igazítva«, hogy az
hiteles legyen és szívből szóljon!” – mondta Gelencsér Ildikó,

akinek a hangja különösen „kedvez” a népzenei feldolgozásoknak,
de ugyanúgy elmondható ez, ha
megzenésített verseket vagy cigány dallamokat énekel. Trifusz
Péter írja a zenéket, és mindenki
hozzáteszi a „magáét”. A színpadon talán Szarvas Péter (gitár)

„csillogása”, vehemenciája tud a
leginkább érvényesülni.
A repertoárjukban egyre több a
saját szerzemény, de vannak feldolgozások, az Ady-versek vagy Dévényi Ádám dalai, amelyeket nem
tudnak elengedni.
A csapat kitartóan próbál Ildikóék
cáki rezidenciáján, készülnek a karácsonyi koncertre.
Továbbra is tartják: „Soha nincs
két egyforma előadás, mindig
próbáljuk új dalokkal színesíteni
a fellépést.” Lesz meglepetés is!

Aki már volt Karácsonyi Cirákulum
esten, tudja… Ilyen máshol nincs!
A jó zenéről, a barátságról szól –
advent idején! Nem illik üres kézzel
érkezni, de „illik” élvezni az előadás
utáni együttlétet! Már nem is kell
olyan sokat aludni a meglepetésig.
Tóthárpád F.

BE-JÓ győzelmek
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Táncegyüttes november 9-én az
MLTSZ Őszi Kupájáról hoztak el
érmeket. Az alsó tagozatos lányoknál a Radetzky-mars II. helyen,
az Esőtánc a III. helyen végzett.
Kumánovich Kata és Kinga duettje, és Tolnay Veronika szóló éneke is ARANY minősítést kapott.
A „Vámpírkeringő” EZÜST lett.
Kumánovich Kata, Eigner Hermina,

Moldvai Dóra és Dan Mercédesz
majorett tánca I. helyezést ért el.
Az „A” kategóriában a dolgozó lányok (Baranyai Katalin, Honvédné
Faragó Regina, Kálmán Lilla,
Szlávits Kitti és Tolnay Veronika)
legyezős tánca, a „Fuego” EZÜST
minősítést kapott.
A következő országos verseny a
Mikulás Kupa lesz december 8-án.

Esz-dúr zongorakvartett op. 47.,
valamint Esz-dúr zongorakvintett
op. 44. zenei darabok. A művészek
letették névjegyüket a különleges
zenei élményt nyújtó előadással.

Ennek lehettek részesei a kőszegiek. Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
valósulhatott meg.
KZ

Köszöntések

Guttmann Magdolnát (90 éves),
Zsoldos Zoltánné Sziveli Líviát
(94 éves), Tájmel Béláné Küplen
Irént (93 éves), Surányi Imréné
Fatalin Erzsébetet (94 éves), Kónya Ferencné Gáspár Annát (95
éves), Maitz Jenőné Gestetner
Annát (91 éves) és Liszt Józsefné
Hersics Jolánt (90 éves).

Kőszeg Város Polgármestere képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk
alkalmából: Neisz Gergelyné
Hersics Annát (93 éves), Lepold
Lászlót (91 éves), Pajor Istvánné
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A 2019-es esztendő a patinás
Concordia-Barátság Énekegyesület éve. A Concordia bált követően
kórustalálkozót szerveztek, október
utolsó hétvégéjén háromnapos ünnepi programmal emlékeztek alapításuk évfordulójára, de a sor itt
sem ér véget, hiszen nem marad el
a karácsonyi koncertjük sem.
Október 25-én elhunyt társaikra,
karnagyaikra emlékeztek a temetőben; nyilvános közgyűlésükön
megjelent és felszólalt, elismeréseket adott át a többiek mellett
Básthy Béla polgármester és Mar-

ton Ferenc a Vas Megyei Közgyűlés
alelnöke. Kiss Márton koncertjét
követően, relikviáikból nyitottak
meg nagyszerű kiállítást a városi
múzeumban; másnap ünnepi koncerttel lepték meg népes hallgatóságukat.
A lovagtermi jubileumi koncerten
két olyan művel is gazdagodott
az együttes és a közönség, amelynek szerzői és előadói is kőszegiek. „A város kulturális arzenálja
tovább erősödött” – fogalmazta
meg Básthy Béla polgármester úr.
„Van, amiből a sok sem elegendő”
– folytatta, amikor a Concordia 160
évére utalt. Biztatta Szilágyi Miklós
karnagyot és az énekeseket, hiszen
„az ő történetük önmagában is egy
„Kőszegi ének”, amely 1859-ben
kezdődött, s azóta egyre szebb és
bővebb”, olyan, ami szép jövőt ígér!
A közönség által nagy érdeklődéssel kísért előadás nyitó színpadké-

pe is különleges volt. A szólamok
(szoprán, tenor és alt, basszus)
kettéválasztásával a háttérben Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara
foglalt helyet. A nyitószámban az
ő kísértetükkel csendült fel Scheer
Uwe – Tóthárpád Ferenc: Kőszegi
polgár induló című szerzeménye.
Olyan darab született „melyet akár
mi is megtanulhatunk – mondta
Básthy Béla –, és nemcsak a koncerteken, hanem az utcán járva is
lehet fütyörészni és énekelni” ünnep- és hétköznapokon egyaránt.
Az új darabok között kedvelt, ismert

dallamok is felcsendültek. Ilyen volt
Bertáné Horváth Ágota vezényletével Praetorius Csengő hangú
ének szól című dala is.
Az ősbemutatók sorát egy szintén ízig-vérig kőszegi mű, Szilágyi
Miklós – Tóthárpád Ferenc: Kora
tavasz című kompozíciója követte
(közreműködött: Rege Attila). Benne könnyen felfedezhető volt a karnagy úrtól megszokott igényesség,
az alkalmazott zenei fordulatok
játéka…
Mi lehetne nagyobb megtiszteltetés
egy kórus, egy közösség számára,
mint az, amikor új művel tisztelegnek előttük ismert, elismert
mesterek? A Concordia-Barátság
Énekegyesület ezúton is köszönetét
fejezi ki – az elhangzás sorrendjében: Csemiczky Miklósnak (Angelus Domini), Márki Sándornak
(Esti ima - közreműködött Gosztonyi Kitti és Zolnay Lili), Horváth

Barnabásnak (Ó, Istennek
kedvese), Balázs Árpádnak
(Mater Amata) és Tóth Péternek (Fülemile).
Balázs Árpád nem először
járt Kőszegen. Számos ismeretség,
gyümölcsöző
kapcsolat fűzi városunkhoz. Zeneszerző, az Európai
Tudományos és Művészeti
Akadémia rendes tagja,
a Magyar Fúvószenei- és
Mazsorett Szövetség alapító és örökös elnöke – nem
utolsó sorban a Kőszegi
Nemzetközi Fúvószenei
Fesztiválok egyik atyja.
Az ősbemutatók zeneszerzői személyesen is
megjelentek a koncerten. Részvételükkel és
műveikkel olyan ritka
alkalmat teremtettek,
amely – reményeink
szerint – a stagnáló
magyar kórusmozgalom
különleges eseményévé
emelkedett.
Az est befejezéseként
népszerű Verdi-dallamok (Trubadúr, Nabucco)
hangzottak
el, s a ráadás, amely
Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekarával régi
fényében csillogott. A vendégénekesekkel kibővített kórus pátosszal
vegyülő előadása: Bárdos Lajos –
Malachowsky László Kőszegi éneke, emelkedett érzéssel töltötte be
a lovagtermet.
Az est műsorvezetője Bakos György
volt. Az általa idézett, Tompa Kálmán Concordiához intézett 1919-
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Kórusünnep hét ősbemutatóval

ben írott soraival kívánunk további
eredményes munkát városunk, Hazánk, a magyar kórusmuzsika javára: „Vigyen bárhová sorsotoknak
útja, Jurisich várán kívül és belül…
csak egy dalt zengjetek: Hazádnak
rendületlenül!”
Tóthárpád Ferenc
***
1959-ben Kőszegre érkezett Möszl
Lajos tanító, aki Concordia néven
tizenkét tagú férfikart alapított. A
160 év „újkori” karnagyai voltak:
Budaker Gusztáv, Maitz József, Dr.
Schrott Géza és a jelenlegi szakmai
vezető Szilágyi Miklós.
Az ünnepen Kőszeg Város polgármesterének oklevelét vehette
át: Dr. Virág Mária, Kolnhofer Ernőné, Weidl Tamásné, Gyuráczné
Putyora Irén, Jeszenszki Zsuzsanna,
Maczalikné Bartos Mária és Horváth Miklós.
A művészeti egyesületet és Szilágyi
Miklós karnagyot a KÓTA elismerő
oklevéllel, a Magyar zenekultúra
szolgálatában kifejtett kiemelkedő
munkásságáért jutalmazta.
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Programajánló

Könyvtári hírek

november 21. 17.00 Zsila Sándor kiállításának megnyitója –
Jurisics vár lovagterem
november 22. 17.30 Advent a Natúrparkban …ahogy mi szeretjük – Virágudvar
november 23. Központi Óvoda Jótékonysági Bál – lovagterem
november 29. Evangélikus Középiskola Szalagavatója – Jurisics
vár lovagterem 		
november 30. 14.00 Karácsonyi Családi Bütykölde – KÖSZHÁZ
november 30. Kőszegi Farkasok Jótékonysági Bál – Jurisics vár
lovagterem
december 1. 17.30 1. Adventi gyertyagyújtás – Jurisics tér
december 5. 16.30 Mindenki Mikulása – Jurisics vár
december 7. 14.00 Karácsonyi Bütykölde – KÖSZHÁZ
december 7. 18.00 Kőszegi Vonósok Adventi hangversenye –
Jurisics vár lovagterem
december 8. 17.30 2. Adventi gyertyagyújtás – Jurisics tér
december 8. 18.00 ATARU Adventi koncert – lovagterem
december 9. 11.00 Kiss János megemlékezés – temető
december 14. 14.00 Karácsonyi Bütykölde – KÖSZHÁZ
december 14. 17.30 3. Adventi gyertyagyújtás – Jurisics tér
december 17. 10.00 és 13.30 Gyermekszínházi Bérlet előadása:
Nyúl Karcsi a vizslaparkban – Jurisics vár lovagterem
december 21. Karácsonyi Bütykölde – Jurisics vár
december 21. Karácsonyi Hangverseny – Jézus Szíve templom
december 21. Kőszegi Jégkarácsony – Jégcsarnok
december 22. 17.30 4. Adventi gyertyagyújtás – Jurisics tér
december 24. 14.00 Jézuskaváró Filmvetítés – lovagterem
december 31. 11.00 Szilveszteri Futás – Jurisics vár - belváros

A könyvtár az ünnepi nyitvatartás miatt december 23-án, hétfőn 8-30tól 16.00 óráig lesz nyitva idén utoljára. Az olvasók december 3-tól
minden dokumentumfajtából dupla mennyiséget kölcsönözhetnek. Az
ünnepeket követő első nyitvatartási nap 2020. január 2. (csütörtök) lesz.

Újságírók Kőszegen
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November elején a Magyar Újságíró
Szövetség 13 gasztro-újságírója érkezett Kőszegre. Azon a délutánon
14 kőszegi fogadta a csoportot. A
Jurisics vár, a Natúrparki termékek
boltja, és a Jurisics tér után, Németh
János a Szőlő Jövésnek Könyvéről
beszélt az Ibrahim Étteremben,
majd kőszegi gazdák boraival kiegészült vacsora fogadta az újságírókat a Portré étteremben. A csoport
az esti Kőszeg felejthetetlen képeivel búcsúzott.
Azóta több helyen jelennek meg
írások Kőszegről. A csoport érkezésében nagy szerepet vállalt a Szombathelyi Tourinform csapata.
Köszönet az akcióban együttműködő vendégfogadóknak és kőszegi
borászoknak, akik ellenszolgáltatás

nélkül vállalták a vendégfogadást a
város érdekében!
A szallas.hu közösségi média az
elmúlt hónap egyik kedvelt posztja
Kőszeget ajánlotta. A majdnem háromezer kedvelés olyan magasnak
számít még azon az oldalon is, hogy
a szerkesztők külön megkeresték a
Tourinform irodát néhány további
kéréssel. A Nők Lapja 45. heti lapszámában Vadas Zsuzsa a Kőszegi
és Alpokaljai adventet ajánlja utazási tippként decemberre. Érdemes
lesz megvenni a fiatalos Természetjáró Turista Magazin november
végén megjelenő ünnepi dupla
számát is, amelynek Kőszeg lesz a
díszvendége. Hamarosan a www.
turistamagazin.hu oldalon is találnak majd belőle ízelítőt.
Győrffy Gábor

RENDEZVÉNY:
November 21. (csötörtök) 17.00: Kormos Györgyi Megigazítva című
könyvének bemutatója.
November 27. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház.
November 28. (csütörtök) 14.00: Ünnepi dekorációk készítése természetes anyagokból (toboz, csuhé, filc). Segítő: Katona Andrea.
17.00: Vas megye középkori templomai egy régész
szemével. Előadó: Ilon Gábor.
December 2. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub (az első emeleten, Kézimunka-kör (a második emeleten).
December 4. (szerda) 13.00: Lackfi János költő, író, műfordító találkozója a kisiskolásokkal.
16.00: Megjött a Mikulás! A Tihanyi Vándorszínpad
előadása óvodásoknak és kisiskolásoknak.
December 6. (péntek) 16.30: Ifjúsági olvasókör. Téma: Ünnepre
hangoló könyvek, filmek.
December 10. (kedd) 17.00: Horváth Nikoletta Léleköltő című könyvének bemutatója.
December 11. (szerda) 17.00: Könyvbemutató. Prikryl József (mesterszakács) Zalai, vasi paraszti ételek című kötete megvásárolható a helyszínen, és a szerző kérésre dedikálja.
December 12. (csütörtök) 16.00: Mesekosár: „Megjött a december…”. Fülöp Kató könyvtáros és pedagógus mesés,
mondókás, játékos foglalkozása nagycsoportosoknak és
1. osztályosoknak. A részvételhez előzetes jelentkezés
december 10-ig személyesen, a 94/360-259 telefonszámon vagy a chernel@gmail.com e-mail címen lehetséges;
17.00: Mexikó. Kuntner Ferenc és felesége Zsuzsanna
úti élménybeszámolója.

Meghívó
A Kőszegi Plébánia és a helyi Karitász csoport szeretettel vár
minden segítőkész adakozót

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYRE.

Az egyházzenei áhítatot a kőszegi rászorulók karácsonyi ajándékozása
céljából Kőszegen a JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN tartják
2019. november 24-én, vasárnap 16 órakor
Szent Erzsébet és Szent Cecília tiszteletére.

Keressük a legszebb karácsonyi
hangulatú üzletet, vendégfogadót és
középületet az Írottkő Natúrparkban!
Tisztelettel kérjük az üzletek, vendégfogadók, középületek és a magán-,
ill. társasházak gazdáit, hogy díszítsék fel ingatlanjukat az egész közösség
javára. A legszebbek díjazásban részesülnek.
Jelölést bárki tehet. A lehetőség szerint fényképpel ellátott javaslataikat
2019. december 12-ig várjuk a koszeg@tourinform.hu címen, a Főtéri
Tourinformban, vagy a 94/563-120 telefonszámon.
advent szervezői
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Advent napról napra
Kőszegen, friss adventi koszorúval és karácsonyi díszkivilágítással
megszépült téren fogadjuk a középkori város Adventjére érkező vendégeket. Mind a négy Advent-vasárnap délután vásárosok, fellépők,
étel-ital, karácsonyi muzsika és baráti beszélgetések várják a vendégeket a Középkori Város Adventjén, a Jurisics téren. Hétről-hétre különlegességekkel találkozhatunk.
Az adventi gyertyákat mind a négy vasárnap este 17.30 órakor gyújtjuk meg.
November 22-tól egészen december 23-ig, minden nap várja a látogatókat az „Advent a Natúrparkban, ahogy mi szeretjük…” kiállítás és
vásár a Virágudvarban, ahol az adventi és karácsonyi kreációk mellett,
a natúrparki kézművesek gyönyörű ajándékai közül is, napról napra
válogathatunk.
Az idei Kőszegi Advent kulturális programjait, december 1-e délután,
az Evangélikus templomban tartott KALÁKA koncert nyitja és a december 22-i CIRÁKULUM koncert zárja!
Az adventet Kőszegen mindig meghitt karácsonyi zenei élményekkel
ünnepeljük. Kérjük figyelje a programajánlót.
A www.koszeg.hu és www.naturpark.hu minderről többet is elárul!

2019. november 20-án, szerdán 18 órakor a Korál-Sziget zenekar
koncertjére kerül sor a Zrínyi utcai gyülekezeti házban. Az együttes az Evangélikus Énekeskönyv énekeit szólaltatja meg mai, igényes hangszerelésben.
Advent első vasárnapján, 2019. december 1-jén 16 órakor az evangélikus templomban mutatja be az 50 éve alakult Kaláka együttes a
Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? című műsorát.
Advent második vasárnapján, 2019. december 8-án, 11 órakor
kerül sor a kiszsidányi imaház és pihenőház felszentelésére. Az ünnepi
istentiszteleten Szemerei János püspök hirdeti Isten igéjét, és szolgál gyülekezetünk énekkara is.

PRO GR A M O K

Evangélikus hírek

Nyílt nap a TEKI-ben
A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a jövő tanévre vonatkozó beiskolázási
nyílt napot tart 2019. DECEMBER 6-án (pénteken) 15 órától
(gimnázium és szakmák) az iskola dísztermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Ovis Bál meghívó
A kőszegi Központi Óvoda Szülői közössége szeretettel várja a szórakozni vágyókat a 2019. november 23-án megrendezésre kerülő 25.,
jubileumi Jótékonysági batyus báljára, a Jurisics vár Lovagtermébe. Kapunyitás 19.00 órakor; a jó hangulatról idén is a Kócos Ördögök zenekar
gondoskodik.Vacsora rendelésére is van lehetőség, Gyöngyös Csaba készül
finom hidegtálakkal. A bálon fellép a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, valamint a vállalkozó szellemű óvó nénik, dadus nénik, szülők is készülnek a
bálozóknak egy kis meglepetés műsorral. A felajánlásoknak köszönhetően
rengeteg nyeremény talál majd gazdára a tombolasorsoláson. A bál bevételéből udvari játékokat kapnak az ovisok.

Jótékonysági árverés

Reformáció ünnepe
Október végén, a reformáció hetében több alkalmon vehettek részt a
közösség tagjai és az érdeklődők. Október 28-án, hétfőn este a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Tudomány a kocsmában c. sorozata
keretében Ittzés János ny. evangélikus püspök tartott előadást a lutheri
reformációról a Hotel Írottkőben. Szerdán este Dr. Szabó Lajos az Evangélikus Hittudományi Egyetem ny. rektora előadását hallgathatták az érdeklődők „Tradíció és nyitottság – a megújulásra kész közösség” címmel a
Zrínyi utcai evangélikus gyülekezeti házban. Ez az előadás egy gyülekezettörténeti fotókiállítás megnyitója is volt egyben, ahol öt tablón a kőszegi
evangélikusok egykori és mai életét mutatják be.
Október 31-i reformációi ünnepi istentiszteleten szintén Dr. Szabó Lajos
hirdette Isten igéjét az evangélikus templomban. Az úrvacsorai alkalmon
énekkel szolgált az egyházközség kórusa is.

December 7-én 17.00 órakor az Írottkő Hotelben tartja a Csók István
Művészkör Egyesület a hagyományos, adventhez kötődő nyilvános árverését. A korábbi bemutatók művészei által felajánlott, az ott kiállított alkotásokat lehet megvásárolni. Az egyesület minden évben egy-egy betegségben küzdő rászorulót segítenek az árverésen a befolyt összegből. Idén
Berényi Sándor tagtársukat kívánják segíteni, akinek a gyógykezelése sok pénzbe kerül. Vegyen Ön is részt,a nemes célt szolgáló árverésen!
Majd december 14-én 16.00 órától Csók-Zsúrra várják az érdeklődőket. A programhoz zenekari koncert is tartozik.

Advent Velemben
Több éves hagyomány, hogy Advent idején Velemben, a Tűzoltószertárnál
ünnepel a község lakossága egyházi szertartással, műsorral. Az ünnepségre december 1-én, 8-án, 15-én, 22-én 16.30 órai kezdettel kerül sor.
Ünnepség után a megjelenteket az önkormányzat süteménnyel, teával,
forralt borral vendégeli meg jó hangulatú beszélgetés mellett.
December 7-én 15 órakor a 14 év alatti gyerekek részére lesz Mikulás
ünnepség a kultúrotthonban.
December 14-én 17.00 órától kerül megrendezésre az „idősek karácsonya” szintén a kultúrotthonban műsorral, vacsorával, hangulatos zenével.
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Labdarúgás: Kupabúcsú

SPO RT

Vegyes eredményeket hozott a Kőszegi FC csapatának az utolsó időszak.
Rum ellen a 40. perben már kétgólos volt a hátrány. Szerencsére még a
térfélcsere előtt sikerült a szépítés. A 66. percben az egyenlítő gól is összejött, de a győzelmet nem sikerült kiharcolni. A Répcelak a mérkőzés előtt
csupán egy ponttal gyűjtött többet a KFC-nél. Jól kezdődött a mérkőzés:
Prán már a második percben megzörgette a répcelaki hálót. Az ellenfél a
félidő hajrájában fordított, s 86. percben a kegyelemdöfést is megadta.
Gólgazdag, fordulatos mérkőzésen fogadta a Kőszeg a körmendieket. Az
első félidő egy-egy gólja után kiszakadt a gólzsák. A vendégek ötig, a
hazaiak négyig jutottak. A körmendi csapatból ketten is a kiállítás sorsára
jutottak. Csepregen szerencsére a kőszegiek korai találata után, az előnyt
növelni is sikerült. A második játékrészben újabb gyors KFC gól nagyon
megzavarta a házigazdákat. 5:0-nál minden kérdés eldőlt.
Eredmények: 9. forduló: Kőszegi FC-Rum KSC 2:2 (1:2), gólok: Fehár Dániel,
Szolyák, kiállítva Prán (90. perc), 10. forduló: Répcelaki SE-Kőszegi FC 3:1
(2:1), gól: Prán, 11. forduló: Kőszegi FC-Körmendi FC 4:5 (1:1) gólok: Prán
(2), Réti, Csák, 12. forduló: Csepregi SE-Kőszegi FC 0:5 (0:2), gólok: Fehér
Dániel (2) Szolyák, Fehér András, Csák.
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A SZOESE ellen a második negyed volt viszonylag szoros, de a szombathelyiek biztosan hozták a meccset. Horváth ezúttal 23 pontig jutott.
A bajnokság újdonsága, hogy új kőszegi csapat is nevezett Pannónia
Szabadidősport Egyesület néven. A többnyire labdarúgó múlttal rendelkező játékosok csapata játékszeretetből, kedvtelésből vállalta a bajnoki
megmérettetést. Nem lesz könnyű dolguk. Sok jelentős játékerejű csapat
játszik, nemegyszer tapasztalt, NB I-es múlttal rendelkező játékosokkal. A
Pannónia a „B” csoportban, a Falco fiataljai ellen kezdett, s az eredmény
igazolta, hogy minden ponttért meg kell küzdeniük. A második forduló
váratlan győzelmet hozott. A 9700.hu nem érkezett meg a mérkőzésre,
így azt 20:0-lal nyerték.
Eredmények Kőszegi SE 1. forduló BC Olad-Kőszegi SE 85:48 (21:12, 20:7,
17:17, 27:12), Kőszegi SE-Szombathelyi Egyetemi SE 41:85 (12:28, 12:15,
7:24, 10:18). Pannónia Szabadidős Sportegyesület 1. forduló: Pannonia SZSEFalco KC U 20 10:77 (2:23, 1:16, 2:23, 5:15), 2. forduló Pannonia SZSE9700.hu 20:0 játék nélkül (Az ellenfél nem jelent meg.).

Boksz: Három magyar bajnok
Eger, Jumior OB

A Halmosi Zoltán Vas megyei Kupa 4. fordulójában a megyei II. osztályban
versenyző Gérce-Vásárosmiske ellen kellett volna továbbjutni. Félidőben
még a kőszegieknél volt az előny. De a 66. percben az ellenfél egyenlített.
Az utolsó tíz perc pedig a kőszegiek szempontjából rémálomszerűen alakult: a Gérce háromszor is betalált, s jutott tovább a legjobb nyolc közé.
Eredmény: Halmosi Zoltán Kupa 4. kör: Gérce-Vásárosmiske KSE-Kőszegi FC
5:2 (1:2) gólok: Szolyák, Prán.

A megyei III. osztály szombathelyi csoportjában a pillanatnyi dobogós Telekes otthonában Bozóki góljával szerzett pontot a Kőszegfalva. Acsádon
már az első félidőben eldőlt a mérkőzés a kőszegfalviak javára (4:0), s az
eredmény a második játékrészben már nem is változott. A 11. fordulóban
szabadnapos volt a Kőszegfalvi SE, a 12-dikben pedig újabb négygólos
sikert arattak. A gólokat ezúttal egyenletesen osztották el a két félidőben.
Pintér Dániel klasszikus mesterhármast ért el.
Eredmények: 9. forduló: Telekes MEDOSZ SE-Kőszegfalvi SE 1:1 (1:1), gól:
Bozóki, 10. forduló: Kőszegfalvi SE-Acsád-Meszlen SE 4:0 (4:0), gólok: Molnár
(2), Nagy, Bozóki, 11. forduló Kőszefalvi SE szabadnapos, 12. forduló: Cáki
SE-Kőszegfalvi SE 0:4 (0:2), gólok: Pintér (3), Bozóki.

Futsal: Rajt vereséggel

Elrajtolt a hatcsapatos, regionális futsal bajnokság. A szezonnyitón a Répcelaki SE ellen a kőszegi csapat szerzett vezetést, de az ellenfél hamar
egyenlített, majd elhúzott. A második félidőben csak szépíteni tudott a
KFC. Az ellenfélnél a tavaly még a kőszegieket erősítő Gugcsó Benjámin
négy gólig jutott.
Eredmény: Kőszegi FC-Répcelaki SE 3:6 (1:5), gólok: Fellegi (2), Tóth.

Kosárlabda: Bajnoki rajt két kőszegi csapattal
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Elrajtolt a megyei kosárlabda bajnokság (Szombathely Város- és Városkörnyék Kosárlabda Bajnoksága). A 13 csapatot két csoportba sorsolták.
Februárig oda-visszavágós rendszerben körmérkőzést játszanak, majd a
bajnokság különválik alsó és felső ágra. A végső helyezések a rájátszásban
dőlnek el. Az „A” csoportba kerülő Kőszegi SE nehéz szezonnak néz elébe.
A korábban sem bő keret tovább zsugorodott. A nyáron súlyos sérülést
szenvedett Barabás Krisztián csapatkapitány, a csapat egyik alapjátékosa,
akinek játékára még hosszabb ideig nem számíthatnak. Az első két fordulóban két olyan csapattal kerültek szembe, amelyek az előző bajnokságban jelentős szerepet játszottak. A pályán az előzetes esélyeknek megfelelő eredmények születtek. A BC Olad ellen csak a harmadik negyed hozott
kiegyenlített játékot. Horváth Roland 17, Nyilicska Csaba 17 pontig jutott.

Buza Rómeó, Buza Rafael és Lukács Tifani képviselte a Fitt-Box ÖE-t Egerben, a juniorok Magyar Bajnokságán (október 16-19.). Nem mindennapi
sikert elérve, mindhárman bajnoki aranyéremmel a nyakukban jöhettek
haza. Buza Rómeó (54 kg) útja a döntőbe tatabányai, győri és debreceni
ellenfél egyhangú illetve döntő fölényű legyőzésén át vezetett. Az aranyéremért a nyíregyházi Petrimán Milánt verte egyhangú pontozással. Buza
Rafael (57 kg) erőnyerőként kezdett, majd a Papp László nevét viselő akadémia öklözőjét és kecskeméti riválisát is döntő fölénnyel verte. A döntőben
a békési Római Ruben sem tudta kétségessé tenni sikerét. Lukács Tifani
(Büki Szakosztály, 52 kg) az elődöntőben kezdte a bajnokságot. Halásztelki
ellenfelének, majd a döntőben a debreceni Soltész Nórának sem engedte
végigbokszolni a három menetet. Két KO-val nyerte aranyérmét.

Horváth Géza Emlékverseny

A Fitt-Box egyesület 12 versenyzővel utazott Pécsre (október 26.) a XIX.
Horváth Géza Emlékversenyre. Gombai Dominik és a Büki Szakosztály két
fiatalja, Farkas Richárd és Málics Norbert színvonalas bemutató mérkőzéseken vettek részt. Utóbbiak egymás ellen küzdöttek. Buza Rómeó (junior
54 kg), Buza Rafael (junior 57 kg), Szoták Titusz (elit, 69 kg), Lukács Tifani
(Büki Szakosztály, junior 52 kg) egyaránt győztesként hagyta el a szorítót.
Lukács Tifani a legjobb női versenyzőnek járó különdíjat is kiérdemelte. Ujhelyi Barna (serdülő 50 kg) jól helytállt, de tapasztaltabb ellenfele legyőzte.
Krötzl Krisztián (elit 91 kg) ellenállását pécsi ellenfele a második menetre
felőrölte. (Pesti Gabriellának, Hámori Lucának és Jankó Krisztiánnak nem
jutott ellenfél.) A Fitt-Box a csapatbajnoki első helyet is begyűjtötte.

Visegrádi Négyek Tornája

Komárnoban (Szlovákia, november 2-3.) rendezték a V4-ek Tornáját. Jankó Krisztián (Fitt-Box, elit 69 kg) az első versenynapon szlovák, a másodikon lengyel ellenfelet győzött le meggyőző teljesítménnyel.
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jelentett, hogy találkozhattak a vb bronz érmes

Birkózás: sikerek itthon és külföldön Muszukajev Iszmaillal és a szövetségi kapitány
Dvorák Lászlóval.

Duatlon sikerek

Tihanyi Luca hajszálnyira az éremtől

Októberi számunkban tudósítottunk róla, hogy
a TC Sport-Hotel Kurz csapataként, Tihanyi
Luca osztrák partnerével Laura Kirnbauerrel
bejutott Ausztria U15-ös csapatbajnokságának 8-as döntőjébe. A négy közé jutásért CTC
Feldkirchen csapatát verték 2:1-re. A két megnyert egyéni után a legalább 10 nyert pontig
tartó „match tie-break”-ben elveszített páros a
továbbjutást már nem befolyásolta. Az elődöntőben, a St. Johann STC ellen viszont az egyesek veszítették el. A páros siker csak szépségtapaszt jelentett. A bronzcsata, Pötzleinsdorf
ellen, nem akármilyen izgalmakat hozott.
Tihanyi egyese szoros első játszma után a kőszegi lány győzelmével zárult. Kirnbauer – bár
a második játszmáját tudta szorossá tenni
– veszített. A páros döntött. Az első játszma
Tihanyiéké volt, a második játszmát viszont a
rövidítésben elbukták. Ezúttal is következett
a mindent eldöntő „match tie-break”. Sajnos,
ha a legkisebb különbséggel is, de ellenfelük
nyerte 10:8-ra. A Tihanyi-Kirnbauer csapat
eredményéről a Burgenlandi teniszszövetség
honlapja így is sikerként számolt be.

SPO RT

Marcaliban rendezték (október 26.) a Duatlon
Diákolimpia országos döntőjét. Kőszeget az
Árpád-házi iskola versenyzői és csapatai és a
Jurisich gimnázium három versenyzője képviselte. Remek eredményeket értek el. „A” kategória
(igazolt versenyzők) egyéniben négy érem (2-2
arany illetve bronzérem) a termés, de a csapateredménysor igazán imponáló: az Árpád-házi
iskola öt csapata négy első és egy második helyezést ért el. Pillisz Ákos a Jurisichból „B” kategóriában (nem igazoltak) indult és 10. helyen
ért célba (30:20).
Kőszegi érmek egyéni I. kcs. fiú 1. Kovács
Levente/ÁH 8:46, 3. Komjáthy Dávid/ÁH
9:23, VI. kcs. 1. Hóbor Eszter/ÁH 31:33, 3.
Medvegy Nóra/JMG 33:05, csapat I. kcs.
fiú 1. Árpád-házi 28:06 (1. Kovács Levente 8:46, 3. Komjáty Dávid 9:23, 5. Stumpf
Vince 9:57), II. kcs. lány 2. Árpád-házi 55:22
(Hóbor Enikő 17:14, 11. Kiricsi Flóra 17:15,
12. Ürmös Panka Éda 17:53, Kiricsi Fanni
17:55), IV. kcs. lány 1. Árpád-házi 1:24:47
(6. Stumpf Anna 27:38, 11. Básthy Katalin
28:32, 12. Bozsó Fanni Blanka 28:37), IV.
kcs. fiú 1. Árpád-házi 1:16:47 (7. Neudl Gábor Károly 25:26, 9. Laki Barnabás 25:39,
10. Hóbor Lehel 25:42), V. kcs. fiú 1. Árpádházi 1:29:44 (4. Hóbor Zalán 28:49, Thaler
Levente Noel 30:07, 9. Molnár Levente
30:48)
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Eredmények 2. hely Pusztai Bianka, Frank
Szabolcs, 3. hely Somfai Cintia, Polyák Anzelm, Tornai Márton, 5. hely Kovács Ádám,
Kovács Lóránt.
Kaposváron (október 26.) rendezték a lány
Diák II-III korcsoport Országos Diákolimpiai
Bajnokságát Pusztai Bianka (Bersek iskola) 31
kg-ban ezüstérmes lett, Somfai Cintia 43 kgban ötödik.
Szeptember 19-én a Kőszegi SE volt a házigazdája a Diák I-II-es korcsoport Területi Szabadfogású Diákolimpiai Bajnokságnak. A kőszegi egyesület mind a hét versenyzője kiharcolta
az országos döntőn indulás jogát. Tornai Ábel,
Hódosi Noel és Málovics Noel bajnokként jutott
tovább.

Atlétika Tinódi Kupa

Október 11-én a szombathelyi Sugár úti Atlétika
Centrumban rendezték a sárvári Tinódi gimnázium hagyományos rendezvényét, Vas megye legnagyobb középiskolai atlétika versenyét, a Tinódi
Kupa és Pünkösty Huba Emlékversenyt.

Eredmények Diák II 50kg 2. Kovács Ádám,
58 kg 3. Tornai Márton, Diák I 29 kg 1.
Rornai Ábel, 32 kg 2. Hódosi Zalán, 35 kg
3. Pusztai Dominik, 38 kg 1. Hódosi Noel, 58
kg 1. Málovics Noel.
A Kőszegi SE birkózói németországi meghívásnak eleget téve első ízben utazott ilyen nagy
külföldi versenyre. A magyar csapat Gyermek,
Diák I., Diák II. versenyzői mellett cseh birkózók tették nemzetközivé a versenyt. A versenyzők egésznapos utazás után mérlegeltek, s az
éjszakát a csarnokban kialakított hálóhelyen
töltötték, hálózsákban alva. A résztvevő 22 csapat 180 sportolójának versenye délelőtt 10-től
este 6-ig tartott. A kőszegi csapat meglepetésre
a csapatverseny hatodik helyén végzett. Róth
Ármin, Tornai Ábel, Rába Levente, Kóczán Kolos, Pusztai Dominik, Hódosi Noel kiemelkedően
birkóztak. Pusztai Dánielnek, Pusztai Szilveszternek, Háni Zalánnak és Tóth Ábelnek is voltak
szép győzelmei, de a fáradtság és a versenyrutin
hiánya még érezhető volt. A csapatra a verseny
végeztével a hosszú hazaút várt, de a sikerek
enyhítettek a fáradtságon.
Szeptember 29-én a KSE birkózói Győrben
vettek részt nemzetközi versenyen. 8 nemzet
több mint 200 indulója lépett szőnyegre. A
Kőszegi SE termése két ezüst, három bronz és
két ötödik helyezés. A versenyzőknek élményt

A Jurisich gimnázium képviselői a megnyitón vehették át a tavalyi csapatversenyek (fiú,
lány) győzteseinek járó kupákat. A Jurichnak
első ízben sikerült a duplázás, vagyis a fiú és
lány csapatverseny egyeidejű megnyerése. A
fiú csapat jelentősen meggyengült tavaly óta.
Több húzóember is leérettségizett. Így is sikerült
a pontverseny harmadik helyét elérniük (92,5
helyezési pont). A lányok mégvédték tavalyi címüket (1323 pont). A fiú 4x400 méteres váltó
és Medvegy Nóra 1500-on első helyen végzett.
A Jurisich dobogósai fiú VI. kcs. távolugrás 3. Németh Szabolcs 570, 4x400 1. JMG
(Csák Dominik, Kovács Máté, Takács Dorián, Illés Péter) 3:51,4, lány V. kcs. 800 m
2. Benedikti Anna 2:43,7, 1500 m 2. Hajas Martina 5:50, VI. kcs. 100 m 2. Herczeg
Emese 14,3, 3. Ferenc Anikó 14,7, 800 m
2. Varga Réka 3:09,3, 1500 m 1. Medvegy
Nóra 5:38,7, 2. Fekete Adél 6:40,0, távolugrás 2-3. Németh Dorka és Lengyel Klaudia 430, súlylökés 2. Kelemen Adél 827, 3.
Katona Zsófia 751, 4x400 m 3. JMG 5:00,5.
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