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Az évtized kihívása
V Á RO SHÁ Z A

Decemberi testületi ülésén tárgyalta önkormányzatunk a város környezeti állapotáról szóló beszámolót. Azt a beszámolót, amely nem
csak arról szól, szemetes-e a város,
hová kerül hulladékunk, szennyvizünk, mekkora a zaj, milyen tiszta
a levegő, hanem arról is, milyen
ütemben fogy és pusztul, vagy
gyarapodik és épül éltető környezetünk? Ma már közhelynek tűnik,
de nagyon igaz a mondás, miszerint a Földet, benne városunkat és
környezetét nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Társadalmunk nem
működhet hosszú távon, ha tönkre
mennek, és nem termelődnek újra
az életünket tápláló természeti
erőforrások. Erre a veszélyre keres
válaszokat az ENSZ Fenntartható
Fejlődési Keretrendszere, de erre
hívja fel a figyelmünket Ferenc
pápa Laudato si’ című enciklikája is. Itthon a Kormány a minap
ismertette klíma- és környezetvédelmi akciótervét. Az időjárás
megváltozása mellett látnunk kell
a rengeteg hulladék termelődését
és az élővilág pusztulását, számos
faj végleges eltűnését is. Napon-

ta hallunk minderről az országos
médiában, de vajon mennyire
tudatosul bennünk, hogy ezek a
veszélyek helyben is fenyegetnek?
Önkormányzatunk célja, hogy
környezetünk állapota a lehető
legegészségesebb legyen, és ezt a
szempontot minden fejlesztésnél
figyelembe vegyük! A gyalogos és
kerékpáros közlekedés feltételeinek fejlesztésével füstmentesebb,
a Városmajorban elültetett és a
Várkörön tervezett több száz fa és
cserje által zöldebb és árnyékosabb, a középületek, így az óvodák,
a gimnázium, illetve hamarosan a
Városháza energetikai korszerűsítésével pedig takarékosabb várost
építünk. Jelenleg talán a Városmajorban érzékelhető ez leginkább,
ahol a tüzelőtároló épületek elbontása és a városgondnokság
épületének távhőre kapcsolása
után feltűnő a levegőminőség javulása. Közös jövőnk egyik fontos
kérdése, hogy ezek az erőfeszítések, változtatások megrekednek-e
az önkormányzat szintjén, vagy
az egész lakosságban kialakul
egy környezettudatos magatartás? Megértjük-e mindannyian,

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: 2020. február 5.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: 2020. február 12.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: 2020. január 22., február 19.
DR. NAGY EDINA aljegyző: 2020. január 29.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
GELENCSÉR ATTILA az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
2020. január 29-én (szerdán) 16.30 és 17.30 óra között,
TAKÁCSNÉ VARGA ÁGNES a 3. sz. vk. önkormányzati képviselője
2020. február 6-án (csütörtökön) 17 és 18 óra között,
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hogy az én közlekedésem, az én
tüzelőm füstje, az én hulladékom,
az én szennyvizem terheli közös
környezetünket, és az én felelősségem semmivel sem kisebb, mint
a szomszédomé, vagy az önkormányzaté? Bízom abban, hogy így
lesz, és örülök, hogy ezt városunk
egyik újabb nyertes pályázatával
is elősegíthetjük. A Gyógyító klíma
Kőszegen című pályázat keretében
nem csak városunk klímastratégiáját készítjük el, hanem tudatosítani

próbáljuk egyéni lehetőségeinket
és felelősségünket a szebb, tisztább és egészségesebb környezet
megteremtésében. Az új évtized
kihívása, hogy leszünk-e tízezer
környezettudatos polgár városa?
Csak így maradhat városunk éltető és élhető otthonunk a jövőben
is, vegyük hát észre, hogy mi a
teendő, min kell változtatnunk és
cselekedjünk!
Básthy Béla
polgármester

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám február 17-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Minden SZEMÜVEGKERET
és
NAPSZEMÜVEG
30% kedvezménnyel
SZEMÜVEGLENCSÉK
20% kedvezménnyel
az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

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

FEKETE-PATAKI EDIT az 5. sz. vk. önkormányzati képviselője
2020. február 12-én (szerdán) 16.30 és 18 óra között
tart fogadóórát a Városháza tanácskozó termében.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Forgalomba helyezték
a Pogányi utat
V Á RO SHÁ Z A

Hivatalosan január 4-től a közlekedők rendelkezésére áll – teljes
hosszában – a Pogányi út, amely a
hídnál lévő körforgalomtól indul és
a lakótelepen lévő garázsok közelében ér véget. Az első szakasz az
épületsorig a TESCO áruház átadása
előtt készült el. Akkor született meg
a terv, hogy kiépüljön a lakótelepig.
Az évek óta dédelgetett álom
2020. január 4-én – papírforma
szerint is – valósággá vált a TOP
pályázat révén.
A forgalomba helyezés időpontja
alig érdekelte az autósokat, bicikliseket, hiszen sokkal korábban is
itt haladtak jog szerint szabálytalanul. Egyik közlekedőnek a hatóság
feltette a ’miért’ kérdést, és arra,
„mert sokkal rövidebb” válasz
érkezett. Novemberben már elkészült a második réteg aszfaltozása, munka közben készült Kappel
Gyula drónról készült panoráma
fotója. (drónfotózásról írás 19. oldal). Az építők utolsóként rakták le

a kerékpárút kövezetét a raktárak
környékén. Bárcsak ilyen bicikliút
lenne mindenhol. A Gábor Áron
utca felé kiépített csatlakozással a
lakótelep, illetve a belváros felől kerékpárral két irányból is el lehet jutni a TESCO-ig, majd Kőszegfalvára,
illetve Lukácsháza felé.
A 600 méter hosszan újonnan épült
Pogányi út a hozzá kapcsolt kerékpárúttal, és járdával príma díjat
érdemel. Nehéz dolga lesz annak,
aki abban hibát keres. Egy korábbi
észrevételt is megoldottak az építők, mert az épületsor esővíz csatornáit csatlakoztatták a kiépített
elvezető rendszerhez, illetve a föld
alatt lévő alapok mellé vízszigetelést raktak le. A földutakhoz, mellékutakhoz kiépítették az útcsatlakozásokat, és ezek előre vetíthetik
az út melletti területeken a majdani
építkezéseket.
Aki még nem tette, járjon végig az
úton, és alkosson véleményt!
KZ

SZUPERGYORS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS
INTERNET MELLÉ TELEFON
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS
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A kedvezményes havidíj feltételei:
Az előfizető vállalja a negyed éves előre
fizető számlázási időszakot, PDF alapú
elektronikus számlakép fogadását e-mail
üzenetben és a számla határidőn belül
történő pontos kiegyenlítését. További
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

www.microweb.hu

ugyfelszolgalat@microweb.hu
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Kőszegi fúvósok sikere
Bécsben
együttes karnagyának, az Ifjúsági
Príma díjas Szilágyi Miklós szerzeménye szólalt meg. Majd Phill
Collins, Woodstock, Abba zenék fúvószenekari átirataival folytatódott
Szilágyi Miklós által hangszerelt
formában. A remek hangulat a két
együttes közös előadásánál fokozódott. Amikor Brahms: Magyar

KU LT Ú R A

Emlékezetes
hangversennyel
kezdődött az új év a kőszegi fúvósoknak. Január 2-án Bécsben
a MuTh (Musik&Theater) koncertteremben adtak hangversenyt
a japán Sakuragaoka Gauken
Wind Orchestra vendégeként.
Az előadásnak kultikus hely, az
ötszáz éves, hírneves Wiener
Sängerknaben fiúkórus koncertterme adott otthont.
A Wiener Sängerknaben alapjait I.
Maximilian császár 1498-ban tette
le. Száz fő 10-14 éves énekesük
négy kórusban évente mintegy 300
hangversenyt ad közel egymillió
hallgató előtt. 1926 óta több mint
ezer turnén vettek részt, 97 országban 28 ezer koncertet adtak.
A vendégfogadó japán együttes
egy 1800 fős leány magániskola
keretein belül működik. 2019-ben
55 éves jubileumukat ünnepelték.
A száztagú együttes 2015-ben
Ausztriában és Magyarországon
vendégeskedtek. Akkor zenéltek
együtt először a kőszegi fúvósokkal, és ennek a kapcsolatnak a folytatása volt a mostani január 2-án
tartott koncert. A hangverseny
programfüzetében a kőszegiek is
bemutatkoztak. A koncert-fúvószenekari cím elnyerése óta büszkén
viselik nevükben is: Kőszeg Város
Koncert Fúvószenekara. A műsor
a japánok oboa együttesének műsorával kezdődött, majd a teljes
zenekar zenélt a színpadon, ahogy
a rendezvény alcímében is szerepelt Bach-tól a Queen együttesig.
A szünet után először a kőszegi

apátságot és a bécsi belvárost látogatták meg az esti koncert nézői.
Szilágyi Miklós karnagy sikerekben
gazdag időszakot zárt az évfordulóval. Decemberben a soproni kórusa
– Fidelissima vegyeskar – alakulása 25 éves jubileumát ünnepelte az
Adventi Fények Népek karácsonya
című műsorával. Advent 4. szombatján, a hagyományos karácsonyi
hangversenyen bensőséges hangulatú műsorban dirigálta a 160 éves
Concordia-Barátság Énekegyesületet. (24. oldal)
HT
táncai (Nr.5) játszották a fúvósok,
a nézők tapsa jelezte a sikert. Kirobbanó lett, amikor elkezdődött a
ráadásszám, megszólalt a Radetzki
Marsch. A darabot felváltva vezénylő karnagyok méltán osztoztak
a sikerben, a zene ütemével összecsengő vastapsban.
A zenekar szervező munkájának jóvoltából egy busznyi lelkes kőszegi zeneszerető is tanúja lehetett a
nívós előadásnak. Előtte lévő órák
egy kellemes délutáni kirándulással teltek el, Gottfried atya szakértő
idegenvezetésével Heiligenkreutz
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Kávészünet Bertók Sándor városi főépítésszel
Az építtetőket szakmai tudással tudja segíteni
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Bertók Sándor zalaegerszegi, ott is él,
szerdánként egy napot tölt Kőszegen, mint
városi főépítész. Budapesten a Műszaki
Egyetemen végzett a 80-as évek elején,
majd a Zalaterv-nél tervezőként dolgozott.
Közben 12 évig Zalaegerszeg főépítésze
volt, a tervezői munkát azonban nem adta
fel. Három éve tölti be Kőszeg főépítészi
posztját. Úgy érzi, jó döntés volt. Nagyon
megszerette a várost, büszke rá, hogy itt
dolgozhat. Olyan dolgokról beszélgettünk,
melyekről jó, ha mindenki tud. A városnak több mint 300 műemléke, 275 védett
épülete és legalább 20 területi védelem
alatt álló utcája van. Azonkívül a MÁV
Gyermekotthon, a Gyógypedagógiai Intézet, a Szent Imre Missziós-ház, a SZOT
Gyermeküdülő, a gimnázium, a temető is
helyi védelem alatt van. Bertók Sándor a
műemlékvédelemmel párhuzamosan végzi
tevékenységét. A műemlékek átépítésére, alakítására nincs befolyása, mert az
a Kormányhivatal jogosultsága. A város
akkor tudna törődni az építményekkel, ha
a tulajdonában lennének. Ilyenformán elválik a műemléki és a városképi munka,
de a műemlékek a város részei. Kőszeg
Magyarországon az első öt olyan település egyike, amely építészeti műemlékekkel zsúfolva van és olyan értékek vannak,
amelyeket meg kell védeni. A kihívásokról,
elképzeléseiről, munkája szépségeiről, nehézségeiről beszélgettünk.
– Kőszeg egy építészeti csoda. Bár a műemlékek eléggé rossz állapotban vannak. Pont
abban az évben – 2017-ben –, amikor idekerültem, Ruston jártam Ausztriában, a Fertő tó
mellett. Kicsit irigykedem, mert az a település
annak ellenére, hogy a világörökség része, építészetileg negyedannyit nem nyújt, mint Kőszeg, mégis el tudják adni, jó a marketingjük,
büszkék a településükre.
– Azóta is azon vagyok, hogy a mi városunk
építészeti értékeit élményszerűbben tudjuk
bemutatni, abban a történelmi múlttal bíró
városban, melynek az életben tartásáért, a
hagyományok ápolásért az itt élők sokat tesznek. A táji környezet is olyan, amely mindenkit
megérint.
– Mint főépítésznek sok fontos feladatom
van. Így a rendezési tervnek a készítése. Tavaly elkezdtük a rendezési terv módosítását,
ami nagyjából a lakossági igények figyelembe
vételével történt. Előtte legalább 3 lakossági
fórumot kell tartani, a lakosság véleményét,

kéréseit, javaslatait ki kell kérni. Közel egy évig
dolgoztunk az előkészítésén. Mindössze öten
érdeklődtek! Majd amikor bekövetkezik a változás, akkor jönnek a kérdések, hogy ez miért,
az miért nem. A fórumon be tudtuk volna építeni a lakossági észrevételeket is!
– 2016-ot követően kötelezte a településképi
törvény az önkormányzatokat, hogy alkossák
meg a településkép védelméről szóló törvényüket. Ennek az előkészítése is félévig zajlott, a
bemutatón 5-8 fő érdeklődött. Pedig ez is közös
ügy. Belül mindenki az egyéni ízlésének megfelelően rendezheti be, alakíthatja ki a lakását,
de kívülről a látvány közös érdek, igazodni kell
a városképhez.

– Az említett rendeletben három olyan terület van – szerencsénkre –, ami a polgármesterhez, rajta keresztül a főépítészhez tartozik.
Így a településkép véleményezési eljárás, ami
azért jó dolog, mert eldönthetjük, milyen esetekben, milyen építési engedélyezési eljárásokhoz szeretne az önkormányzat véleményt
adni. Ha azt állapítjuk meg, hogy az a beruházás nem illeszkedik a városképbe, akkor kötelezően figyelembe kell venni az engedélyezési
eljáráskor.
– Fontos tudnivaló a településképi bejelentés, ez
azt jelenti, hogy ami nem építési engedélyköteles tevékenység, azokat – meghatározott területeken, meghatározott esetekben, bárminemű
homlokzati átalakítást, reklám elhelyezést – a
munka elkezdése előtt be kell jelenteni, tervdo-

kumentációval alátámasztva. Ezt megpróbáltuk
a helyi védett épületekre korlátozni, a Rákóczi
úton és a belvárosban.
– A lakótelepi házakra külön kitér a rendelet.
Egyre gyakrabban hőszigetelik, újra színezik az
épületeket, ez is bejelentésköteles. Erre a választ 15 napon belül megadjuk. Nemkülönben
a társasházas sorházak esetében is. Ezeknél
sok esetben a tulajdonosok egyenként kezdik
a felújítást, a homlokzat átalakítást, tetőcserét. Akad olyan lakó, aki csak két év után tudja
megcsináltatni a részét, de azt a már beadott,
korábbi terv alapján kell elvégezni. Tehát az
egységesség érdekében ezt az összes lakóval
előre egyeztetni kell.
– Sokan tisztában vannak azzal is, hogy
a védett épületek felújításához az önkormányzat – amennyiben a költségvetés
biztosít pénzt – adhat támogatást.
– A lakóépületek felépítése előtt – amelyek immár három éve nem építési engedélykötelesek – van még egy úgynevezett
szakmai konzultációs lehetőségünk. Az
építtetőre egyszerű bejelentési kötelezettség vonatkozik, amit sokan figyelmen
kívül hagynak. Úgy gondolják, hogy rendelkeznek építészmérnök által készített
tervvel, megfelelnek az építészeti előírásoknak. Azt nem mindenki tartja fontosnak, hogy a városképbe, az utcaképbe
illeszkednek-e. Utólag derül ki, amikor
már elkészült, hogy hogyan néz ki és milyen véleményt fogalmazott volna meg
a főépítész az építés megkezdése előtt a
konzultáció során. Pedig segíteni akarok,
mert 38-40 éves tapasztalattal alátámasztott véleményem van.
– Így a főépítész fő feladata, hogy az építészeket segítse abban a csatában, amit
nekik kell megvívni a megbízójukkal. A megbízónak is meg kell értenie, hogy az ő egyéni
célján túl vannak olyan közösségi célok, amiket
figyelembe kell vennie.
– Sok zártkert, külterület került át beépítésre
szánt kategóriába. Csakhogy utcák, közművek,
az infrastruktúra ott nincsenek kiépítve. Az önkormányzatnak pedig nincs olyan kötelezettsége, és pénze sem, hogy azokat megépítse.
Utólag el kéne venni a többiek telkéből annyit,
hogy 8 méter széles útfelület legyen. Össze
kéne fognia az ott lakóknak. Ez meg nehezen
működik. A Vaihingen utca jó példa arra, hogy
egy beruházónak hogyan kell új lakóterületet,
telkeket, azokhoz közműveket kialakítani, majd
építkezéshez értékesíteni.
Kiss János
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Jószolgálati feladatokat lássanak el
Vaihingen testvérváros által a kőszegi tűzoltóknak ajándékozott
létrás tűzoltóautó december 1-jén
érkezett meg.
Az ajándékozást a Kőszegi Szüreten, a testvérvárosi szerződések
30. évfordulóját köszöntő rendezvényen Klaus Reitze Vaihingen
polgármestere jelentette be. Akkor
makett méretben hozta el az ajándékot, amely az év végére eredeti
formában, értékes ajándékként
érkezett meg Kőszegre. A döntést
Vaihingen város képviselő-testülete hozta meg, és azt kérték, hogy
az 1991-ben Kőszegnek aján-

Németh Gábor, Stajrits Tamás – indultak el kisbusszal a felelősségteljes útra. Ketten betegség miatt,
valamint egy másik tűzoltó munkahelyi elfoglaltság okán nem lehetett részese a jelentős eseménynek. A kőszegiek a testvérvárosi
tűzoltócsaládoknál kaptak szállást,
amely szintén jelzésértékű Kőszeg
és Vaihingen testvérvárosi kapcsolatára vonatkoztatva.
A megérkezés estéjén baráti módon fogadták a kőszegieket, a Vaihingenben töltött
napok alatt jutott idő egyéb programokra, sörözésre, meglátogatták

dékozott létrás autó térjen vissza
Vaihingenbe, hogy azt megőrizzék
az utókornak,
Január 15-én Seper András elmondta, hogy novemberben tréler vitte vissza a régi autót, és
szeptemberben kezdődtek meg
az egyeztetések Thomas Korz a
vaihingeni tűzoltóság parancsnokával és Dieter Schutz oktatásért
felelős parancsnokkal az ajándék
Kőszegre szállításáról. November
28-án három fő – Horváth Gábor,

Ludwigsburgban az adventi vásárt.
Az autó átadása elméleti oktatással
kezdődött, a kőszegiek részt vettek
egy veszélyhelyzeteket bemutató
szimulációs programban – adta
a tájékoztatást Stajrits Tamás. A
magabiztos férfi a pályafutását
ifjúsági tűzoltóként kezdte, hivatásos feladatát Szombathelyen
látja el, önkéntesként a kőszegi
csapatot erősíti, és rendelkezik
a létrás tűzoltóautók kezelésére
vonatkozó vizsgával. Az elméleti

képzést komoly feladatokat tartalmazó gyakorlatok követték. A létra
többször a magasba emelkedett,
felszerelték azt a tartószerkezetet,
amelyen fekvő sérültet is le tudnak
hozni a magasból. A sugárcsőből
messzire nyomták az oltóvizet, de
csak a gyakorlat érdekében. Tamás
elmondta, hogy alapos képzést
kaptak, mindehhez maximális segítséget, és megismerték a létrás
tűzoltóautó használatát. A létra
maximális kinyúlása 32 méter, ha
12 méter oldalra nyúlás szükséges, akkor a maximális magasság
26 méter. A csúcson lévő kosárban
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két tűzoltó dolgozhat, onnét is irányítják a létra mozgását, amit az
alsó talppontról is el lehet végezni.
Tökéletes műszaki állapotban van
a Mercedes tűzoltóautó, amit az
ajándékozók alapos karbantartás
után adták át. Ez az autó szeptemberben még részt vett egy kinti
mentési műveletben. Seper András
szavai szerint az ajándék autó alkalmas a kőszegi önkéntes tűzoltók
működési területén lévő mindegyik
épületből történő mentési feladatra. A 2018-ban átadott új tűzoltó
laktanya szertárában kapott helyet
az ajándék, az első bevetéshez az
itthoni szabályoknak megfelelően
kell rendszerbe állítani.
A Vaihingenben történt átadás
baráti ünnep volt, három tűzoltóautó állt egymás mellett. A testvérváros új létrása, a Kőszegnek
ajándékozott, és ott volt a „kicsi”
is, amely közel húsz éven át szolgált Kőszegen. A „kicsi” mellé
odaállt a két, mostanra már őszes
hajú, vaihingeni tűzoltó, Gerhard
Wilhelm és Erich Wiedmann, akik
1991-ben elhozták az ajándék létrás autót Kőszegre. A Vaihingenbe
visszatért autónak létrájára mászott fel Gerd Maisch főpolgármester, és onnét adta át „az autó kulcsát” az új ajándék autó kosarában

álló két kőszegi – Horváth Gábor
és Stajrits Tamás – tűzoltónak. A
kézfogás nemcsak ünnepi pillanat
volt, hanem a 30 éves testvárosi
kapcsolat jelképe és lenyomata. A
kőszegiek a régiről is tudták, hogy
az autó vaihingeni. Az átadáskor
Gerd Maisch azt kívánta, hogy ne
szükségből, vészhelyzetben, hanem
sokkal inkább jószolgálati feladatokat lássanak el a kőszegiek az
ajándék tűzoltóautóval.
Kámán Z
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Városmajor
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Városmajor átépítéséről – 50
méter magasra repült – drónról
Kappel Gyula január 8-án készített felvételeket a Kedves Olvasók
tájékoztatására. A fotó a korábbi
piactér óriási változását mutatja.
Az egykori szűknek bizonyult tér
kinyílt, egységes nagy területté
változott. Szárnyas János tájékoztatása szerint áprilisban biztosan
átadják a beruházást, és a kőszegiek, az autósok birtokba vehetik a
parkolókat és az új, fedett piacot is.
A járólapok elhelyezése után novemberben megtörtént az aszfaltozás. Decemberben, még karácsony
előtt elütették a földfelszínen elterülő cserjéket, illetve további 50 db
lombos fát, amelyek mindegyikéhez kiépítették az öntözést szolgáló
csöveket, amelyek segítségével a
gyökérzet nagy földterületen erősödhet. Gondos munkát végeztek
a kertészek, de a munkájukat még
nem fejezték be. Január 12-én délután egy nagymama az unokájával
csodálattal szemlélte a változást, –
és az egykori tűzoltó szertár mögött
– a magasba nyúló óriás platánfát.
Az építők a fa környezetében elké-
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szítették a sétaút, a padok
alapjait. A belváros értékes területének a felújítása a Zöld Város Program
keretében valósul meg,
és szolgálja a városlakók
érdekeit.
A Kossuth utcából U-alakú út vezet a halszálkásan kiépített parkolókig,
illetve visszafelé. Ehhez
csatlakozik
egyirányú
forgalommal a Táncsics
Mihály utcából induló –
parkolókkal szegélyezett
– út. Az itt lévő díszes
kerítést megszakítja egy
kapu, amely a Bersek iskola sportpályájára vezet,
ott nagyobb rendezvények idején lehet majd
parkolni.
Az egykori tűzoltószertárak előtt felállított
vasállvány alatt lesz az
oldalirányban nyitott piac
120 méter hosszú árusító
pultokkal. A volt szertárakból a téli időszakban
alakítják ki a zárt piacteret, a három ablak helyét
már kivágták a főfalból.
Kámán Zoltán

A Borsmonostori utca és a Trianon
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A régi kőszegiek csak Baraknak
emlegetett Felsővárosrészén – a
Csónakázótó – Szent János-híd
után a 87-es út háromszögében
– van a Borsmonostori utca. A
határ túloldalán, közúton 10 kmre északra fekszik, 1894-ig Klastrom, németül Klostanmarienberg,
Répcekethely településrésze. Az
Árpád-kori eredetű település korai
évszázadait alapjában meghatározta, hogy Domokos szlavón bán
1190. körül Sopron megyei birtokot adományozott egy itt felépítendő ciszterci kolostor számára.
A heiligenkreuz-i ciszterciek által
felépített kolostorban az élet 1197től indult meg.
A kolostort az alapító fiáról később Bors ispánról Borsmonostornak nevezték. Első szerzetesei
Heilingenkreuzból jöttek. A rend
előírásainak megfelelően templomát Szűz Mária tiszteletére szen-

telték. Olykor Kéthelyinek (Kedhel)
is nevezték. Az Imre és II. András
magyar királyoktól és III. Ince
pápától is kiváltságokat kapott
intézményt a tatárjárás idején feldúlták, de sikerült újjáépíteni, és
a 14. században már a legismertebb hazai zarándokhelyek sorába
tartozott. A török háborúk idején
1529-ben feldúlták, Kőszeg 1532es ostromakor elpusztult az épület.
Az Árpád-kori kolostor meggyőző
lokalizációját osztrák régészek végezték el. Az 1994 – 95-ben zajlott
ásatások során napvilágra kerültek
a jelentős épület alapfalai, igényes
építészeti elemeinek, kőfaragványainak töredékei.
Az egész kolostort téglából épült
fal övezte, melynek – Ausztriában
merőben szokatlan módon: romos
– maradványait több helyen megnézhetjük.
A Trianoni szerződés által kijelölt

országhatárt a szomszédos államok közös határmegállapító bizottságai együtt bejárták, a hivatalos vonalat pedig határkövekkel
jelölték meg. Ennek megfelelően
a mai államhatáron, számos helyen találunk 1922 feliratú, hasáb
alakú köveket. A fentiek sorában
viszont – Kőszeg és Borsmonostor között – szerepel egy egészen
különleges darab. Mai sorszáma
B96. Már alakja is eltérő, hiszen
keresztmetszete nem négyzetes,
hanem háromszög alakú. Oldalán
– különböző korokból – bevésett
feliratok olvashatók. Készítésének/
elhelyezésének dátuma: 1699 (!).
Eredetileg valószínűleg Kőszeg,
Répcekethely és Borsmonostor
települések „hármashatárát” jelezhette. Erre utalnak a kő feliratai is.
A „CG” rövidítés feloldása Civitas
Gins, vagyis: Kőszeg város. A „DE”
betűké valószínűleg Dominium Es-

terházy, vagyis Esterházy birtok. A
harmadik oldalon nehezen olvasható betűk vannak, talán „MB”,
vagyis Marien Berg állhatott rajta.
Az 1922-es határkijelölő bizottság
aztán nemes egyszerűséggel e követ „felülírta”, ráírva az 1922-es
évszámot, valamint a két országra
utaló Ö (Österreich) és M (Magyarország) betűket. A határkövet
legegyszerűbben a magyar oldalról
lehet megközelíteni, pl. Kőszegről
északkelet felé az Ólmodi úton,
vagy Ólmodról délnyugatra indulva. Itt egy rövid nyugat-keleti
szakaszon, egy nyomvonalon halad
az Országos Kéktúra, a Vasfüggönyút és a Szent Márton zarándokút.
Az országhatár itt alig néhány tíz
méterre északra húzódik az egykor
leginkább a magyar határőrök által
használt földúttól. A határköveket
emelkedő sorrendben számozták
meg, így nem nehéz megkeresnünk
a B 96-ost!
Plechl Ildikó

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

2020. JANUÁR 20.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Megújult a TEKI épülete karácsonyra
vendégek jelenlétében megáldotta
az épületet.
Illés Péter megbízott igazgató
beszédében kiemelte, hogy „egy
iskola ereje nem a falakban rejlik, de az épület is fémjelzi az intézményt. 120 év áll mögöttünk.
Tartoztunk azzal a múltnak és
elsősorban a jelennek, hogy élhető és szép térben történjen a

tanító-nevelő munka!” Ezt kö-

vetően Dr. Molnárné Módra Nelli
igazgatóhelyettes és Illés Péter
megbízott igazgató a szalag átvágásával megnyitotta a város felé a
főbejáratot. Az ünnepélyes átadást
diákok és tanárok már egyaránt
nagyon várták. A felújított, impozáns épület Kőszeg iskolaváros jellegét tovább erősíti.

A KT U Á LI S

December 20-án ünnepélyes keretek között adták át a Kőszegi
Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium felújított Árpád téri épületszárnyát. A karácsonyi ünnepi
istentiszteletet követően az iskola
előtt Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész az iskolaközösség, Markovits
András kivitelező és a meghívott

Az épület homlokzatának a felújítását 2019 szeptemberében kezdte
meg a Kőszegi Címerpajzs Plusz
Kft. Amikor felállították a toronydarut, csaknem azokban a napokban
volt az alapítás 120. évfordulója.
Az egész épület felújításának befejezése történt meg december 20án. Markovits András a kft. vezetője
szerint a történelmi épület homlokzatának a felújítása különleges
feladat volt, a korábbi falkutatások
határozták meg az eredeti színeket.
A végeredményt mindenki láthatja,
az épület külső megjelenése pompás. Az épület felújításához a forrást a fenntartó, a Magyarországi
Evangélikus Egyház biztosította.

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

Idézet az intézmény alapításáról
„A Kőszegi Ág. hitv. ev. egyházkerületi felsőbb leányiskola értesítője az 1899/1900-iki iskolai
évről.
Minden anyagi és szellemi nehézséget leküzdve megnyílt a
kedves szép intézetünk 1899. évi
szeptember hó 7-én.
Büszke örömmel nézheti ezt a
szegények szerény, a gazdagok
kegyes adományaiból s a szeretett evangélmi egyházak által
lelkesen gyűjtött filléreiből előteremtett, impozáns épületet, a
melyben közöserővel egy rmeleg,
kedves, másod-otthont alapítottunk szeretett növendékeink
számára; egy hajlékot, a melyben
az előírt tanulmányokon kivül
a szeretett egyházunk iránti ragaszkodás, az igazi vallásosság,
a hő hazaszeretet, s minden a mi
szép, jó és nemes, gondos ápolásra talál.”
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1.499

2.699

Ft
kg

2.799

Ft
kg

Abc szuper

Taravis Csirkemell filé
Előhűtött

1.799

Kométa
Mindennap Finom!

Abc szuper Soproni Felvágott vagy Zala

499

Ft
db

Família Harmónia

Házi Füstölt Nyers
Érlelt Szívsonka

1.499

Ft
kg

239

Ft
kg

Stefri Turista Felvágott

279

Ft
db

Abc szuper

Mindennap Trappista Sajt
Félkemény 1kg

Anni Panni
Esl 2,8% 1l

Magyar Tejföl

20% 330 g, 3190Ft/kg

289

Tchibo Family Kávé Õrölt

Abc szuper

Coop Finomliszt 1kg

179

Ft
db

Ft
db

Ft
kg

Flora margarin
Mini abc szuper Tégelyes 500 g, 998Ft/kg
Szuper Light 500 g, 998Ft/kg vagy Gold
Margarin Vajas Íz 400 g, 1248Ft/kg

Ft
db

Mini abc szuper

529

Ft
db

299

Ft
kg

Abc szuper

Abc szuper Csemege
Szuper Paprikás

Abc szuper

139

2.399

Ft
kg

Ferrosüt Félbarna Kenyér
Ft
db

89

Ft
db

Mini abc szuper Classik 250 g vagy Espresso 250 g,
2116Ft/kg vagy 250G+10%Gratis 1924Ft/kg

199

Ft
db

2 db vásárlásával
SPÓROLJON
TÖBBET!
3843Ft/kg

269

Ft/db

Chio Chips

Abc szuper Sajtos vagy Hagymás-Tejfölös
70 g, 4129Ft/kg

Nestlé Aquarel Természetes
Ásványvíz
Bomba Energia Ital

Classic 250 ml, 716Ft/ l

Mini abc szuper Szénsavmentes
Abc szuper Szénsavas vagy Enyhe 1,5 l, 59Ft/l

Abc szuper

Coop Cola ízű
szénsavas üditőital
2,5 l, 80Ft /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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Szívünk csücske – nem is hallott róla
„Kőszeg város külkapcsolatairól
rövid időben beszélni annyi, mint
induló vonat ablakából szerelmet vallani egy olyan hölgynek,
aki félig le van függönyözve”.

December 19-én ezzel a mondattal kezdte meg dr. Mátrai István
a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület
elnöke a képviselőknek tartott beszámolóját. Majd egy kettőségről
beszélt, arról, hogy a város szerződött külkapcsolatait a hivatal, a városvezetés intézi, az egyesület részt
vesz a programokon, és jelentős
önálló tevékenységet folytat.
Ennek egyik részeként olyan projekteket szervezett, amely jelentősen hozzájárult az idegenforgalmi
adóbevételhez. 2019-ben a nagy
csoportok 420 éjszakát töltöttek
el Kőszegen, amely 180 000 Ft
idegenforgalmi adót jelentett a városnak. Ehhez kell számolni éttermi szolgáltatásokat, vásárlásokat,
és látható, hogy a külkapcsolatok
előnyt jelentenek a városnak.
Az elnök, a nyugdíjas tanár Kőszeg
különleges helyzetéről beszélt. Itt
van a lakoságszámra vonatkoztatva a legtöbb műemlék, és legnagyobb a „testvérvárosi sűrűség”.
Az adatok szerint Kőszeg rendkívül
népszerű, és egészen különleges
országosan is az összesen 40 várossal létező kapcsolat. Mindez
mindegyikkel nem folyamatos és
azonos intenzitású. Viszont Európában vannak olyan települések,
amelyekkel a kapcsolatok megléte
ellenére is alig van közös tevékenységük. Az elnök kérte, hogy
a városházán legyen egy állandó
személy, akivel az egyesület folyamatosan tudná tartani a kapcsolatot. Az elmúlt években ez a feladat
rendszerint gazdát cserélt.
Táncsics Péter sokoldalúnak nevezte a képviselőknek átadott beszámolót, észrevételezte, hogy a
Kőszeggel közvetlenül szomszédos
településékkel, így Léka, Pulya alig
van, kevesebb a kapcsolat, amelynek lehetne gazdasági előnye is.
Harkai Norbert csatlakozott az állásponthoz, ahhoz is, hogy a beszámoló alapján értékeli az egyesület
által elvégzett munkát. Elmondta,
hogy ő egy aktív egyesület vezető-

je, és még nem is hallott korábban
semmit a testvérvárosokról. Azt
látta a facebookon, hogy a tűzoltók
söröznek Vaihingenben. Szerinte a
lakótelepiek a testvárosi kapcsolatban nem vesznek részt.
Rába Kálmán a szakirodalomra
utalva arról beszélt, hogy az egymástól távol lévő városok összefonódása jelenti az igazi testvérvárosi
kapcsolatot, és van létjogosultsága
a közeli településekkel való összefonódásnak. A felvetésre Gelencsér
Attila elmondta, hogy a tűzoltók
azért voltak Vaihingenben, hogy elhozzák az ajándékba kapott létrás
tűzoltó autót. (KéV. 7. old)
Mátrai István Kőszeg szerződésbe
foglalt testvérvárosi kapcsolatairól
beszélt. Harminc éve Vaihingen volt
az első, röviddel ezután Mödling.
Később lépett be a sorba Jurisics
Miklós szülővárosa Senj, majd
Szenc is csatlakozott Kőszeghez, és
ezt követően megérkezett a „szívünk csücske, Nyitragerencsér”.
„Douzelage” elnevezésű Európai
Uniós kisvárosi partneri szövetséghez való csatlakozást „nagy
érték”-ként nevezte az elnök. A
fiatalok éveken keresztül több
nemzetközi projektben vehettek
részt, építhették a külhoni kapcsolataikat. (25.old.) Nemcsak a lakótelepiek vettek részt az évek során
a nemzetközi kapcsolatokban a
sport és kulturális diák kapcsolatok
révén.
Kőszegről ezideig sok százan táboroztak Untersteinbachban, 2019ben megtöltöttek egy buszt. Éveken át ennek lelkes vezetője volt
Riegler András, aki kiérdemelte a
Kőszeg Európai Kapcsolataiért kitüntetést. 2020-ban már nem vállalja
a felelős kísérő feladatát.
A tanár úr Kőszeg közvetlen közelében lévő településekkel való
kapcsolatokat részben nevezte
hiányosnak, hiszen a kőszegiek az
osztrák települések kulturális életében részt vesznek. Jól működik az
osztrákokkal az alponnónia pályázati rendszer, és több kőszegi beruházás (pld. Szultán-kilátó) valósult
meg ennek keretében. Tényként
említette, hogy kisebb falvakkal
nehéz a rendszer kiépítése, mert

nincs meg a fogadó közösség. A
Testvérvárosi Egyesület taglétszáma 30 fő, és hozzájuk ennél több
segítő is csatlakozik.
Básthy Béla polgármester aktívnak nevezte az osztrákokkal való
kapcsolatokat a sport és kulturális
élet területén. Kőszegfalvának van
külön osztrák kapcsolata (16.old.)
„Érzem, hogy van lehetőség ennek a rendszernek a fejlesztésére,
de nem nevezném hiányosnak”

– fogalmazta meg a városvezető.
Majd kiemelte „izgalmasak a távoli testvérvárosi rendszerhez való
csatlakozások”, majd indoklásként

mondta, mert velük lehet pályázni a
kapcsolatrendszer működtetéséhez
szükséges pénz érdekében. Mindig
nagy kérdés, hogy a szükséges forrás rendelkezésre áll-e.
Az adatok szerint a város 2019ben kettőszázezer Ft-tal támogatta
az egyesületet.
Dr. Mátrai Istvántól kapott tájékoztatás szerint „a külkapcsolatok
ápolásához a hazai pályázatokon kívül, több nemzetközi szervezet (EU, Európa Tanács, Visegrádi Alap) is kínálnak komoly
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forrásokat, így elsőrendű feladat
e támogatások megszerzése. Ebben mi, magyarok élen járunk,
és a munka sokszor meghozta
gyümölcsét. Kőszeg különösen
sikeres a pályázatok terén”.

Egyesületi szinten jelentősen csökkentették a költségeket azáltal,
hogy több alkalommal jó hangulatú, színvonalas, jó környezetben
önmaguk oldották meg az étkeztetést. Az egyesület tavaly részt vett
az Erasmus+ projekt (SAVE) kapcsán egyhetes képzésen Szlovéniában, a projektzáró rendezvényen a
törökországi Konyában egyesületi
tag tartott előadást. Hatodszor töltött el hat diák Kőszegen szakmai
gyakorlatot az internet területén
szolgáltatást végző Remicro Kft.nél, illetve az építőiparban tevékenykedő Szárnyas kft.-nél. Egy
kőszegi ifjúsági csoport a lengyel
Chojna pályázata révén (5 fő) képviselte városunkat.
December 19-én a testületi ülésen rövid mondatban hangzott el,
hogy a külkapcsolatokban való
részvételhez alapvetően szükséges
az idegen nyelv tudása. Ebben kiválóak azok a fiatalok, akik ebben
részt vesznek.
KZ
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Egyedi készítésű textiltermékekkel
(lakástextil, párnák, takarók),
ökotermékekkel (táskák, tárolók)

Valentin-napi ajándékokkal,
kedves textilfigurákkal
várja vásárlóit a februárban megnyíló

KEDVESTEXTIL üzlete:
Kőszeg, Rákóczi F. u. 2.

Egyedi rendelések felvétele:

06/70-286-8740
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Illegális hulladéklerakás
A KT U Á LI S
„Ha valakit meg tudunk fogni egy szemétlerakás ügyben, akkor annak lesz súlya, annak lesz elriasztó ereje” – hangzott el december
19-én a képviselő-testületi ülésen.
A Hulladékudvar a lakosság számára hétköznapokon 7.00 – 16.00
óra között tart nyitva, szombaton
7.00 – 12.00 között. Ezt az időpontot alaposan meg kell ismerni
mindenkinek azért, hogy ne az
utcára, hanem a Hulladékudvarba
vigye mindenki a feleslegessé vált
anyagát, bútorát, tévéjét. Az utcára
rakott hulladékok típusait hosszasan lehetne sorolni.
Karácsony után és januárban a
legtöbb jól ismert kommunális
gyűjtőhely mellett lomok tömegét halmozta fel a lakosság. A
kommunális
hulladékszállítást
közszolgálatásként végző soproni

12

székhelyű STKH Kft. nem szállítja
el az illegálisan lerakott hulladékot.
Nem marad ott örök időkig, mert a
Városgondnokság dolgozói kényszerűségből elviszik. Ha egyszer
valaki ilyen helyre lerakja a hulladékát, és „véletlenül” valaki felveszi
a telefonjával, akkor abból a személyből olyan bűnbak lehet, hogy
mások tetteiért is felelhet. A fotózásra volt is már példa, a kép megjelent
az egyik facebook oldalon.
Ez nem cél! Viszont a lakosság
többségét idegesíti a környezetrombolás.
Básthy Béla polgármester a testületi
ülésen arról beszélt, hogy az önkor-

2020. JANUÁR 20.
mányzat fejlesztései között kiemelt
hangsúlyt kaptak környezeti szempontok. Sorolta azokat az egyesületeket, amelyek sokat tesznek a
környezetünk megóvása, ápolása
érdekében: Írottkő Natúrparkért
Egyesület, Kőszegi Sporthorgász
Egyesület, Kőszegi Kerékpáros
Egyesület, Szabóhegyért Közösen
Egyesület, Közösen a Kutyákért
Egyesület, GesztenyeKék Egyesület,
Összefogás Kőszegért Egyesület.
Kiss Zoltán a vaddisznók okozta károkra hívta fel a figyelmet. Nem fogadta el indokként, hogy a vadak a
gondozatlan kertek miatt jönnek be
egyre inkább város irányába. Egyik
reggel a szépen gondozott Hidegvölgy mellett számolt meg húsznál
több vaddisznót. Az állomány az
elmúlt évtizedben a többszörösére
szaporodott.
Takácsné Varga Ágnes a belváros
virágosításában látott problémákat. Válaszában Kovács István
igazgató ígéretet tett arra, hogy a
régi típusú virágládákat a tavaszszal lefestik, az eltörött tárolókat
elszállítják. Tényként mondta, hogy
sem a Fő tér, sem pedig a Jurisics
tér felújításakor a növények telepítése nem kapott hangsúlyt.
Sok ágyást a járókelők kitapostak,
ahol ez rendszerint megtörtént,
ott már az elmúlt két évben nem
ültettek növényeket. Lombos fákat
lehetne elhelyezni nagyobb konténer tárolókba, de ennek jelentős
a költsége. A Városgondnokság öt

dolgozójának hatmillió m2-en kell
ellátni a kertészeti feladatokat,
ebből háromszázezer m2 igényli az
intenzív gondozást. Előre lépés az,
hogy ősszel vásároltak egy kosaras
fűnyíró traktort, amelynek munkáját majd a nyáron tapasztalhatják
meg a kőszegiek.
Básthy Béla így fogalmazott: „nem
adom fel azt a tervet, hogy a Fő
téren az egyik szökőkút helyett
egy nagy fa adjon árnyékot”.

Táncsics Péter arról beszélt, hogy
komoly mértékben csökkent a talajvízszint, kiapadnak a források, a
város vízvezetékének állapota egy
időzített bomba, a szilárd hulladékok
égetése komoly mértékben szennyezi a levegőt. Arra is figyelmeztetett,
hogy környezetünk megóvása érdekében mindenki sokat tehet.
Rába Kálmán köszönetet mondott
a Városgondnokságnak az elvégzett
munkáért. Beszélt hiányosságokról, amit nem a felelőtlen munkavégzés, hanem a pénzhiány okoz.
Megfogalmazása szerint örülni kell
annak, hogy az alacsony fizetések
ellenére még vannak dolgozók. Kifejezte reményét, hogy 2020-ban
több pénzt fordít az önkormányzat
városfenntartási célokra.
Kovács István évi hatmillió Ft veszteségről szólt, amikor a csatornával
el nem látott háztartásokban keletkezett szennyvizek elszállításáról
beszélt. A szippantást végző autó
már nem alkalmas a feladatára.
KZ

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat mindig a kommunális hulladék
elszállításának napján viszik el.
Februárban 3-án, 4-én, 5-én, 6-án és 7-én.
Márciusban 2-án, 3-án, 4-én, 5-én és 6-án.
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A képviselő-testület december 19én tartott ülésén visszavonta az 55
millió Ft hitelfelvételre vonatkozó
korábbi döntését. A tervek a lakótelkek közművesítéséről szóltak,
amelyek az Egészségház bekötőút
Forintos M. utca közti 2975/103
hrsz-ú 220 méter hosszú közút terület fejlesztését célozta meg.
A hitelfelvételről szóló korábbi
döntés visszavonását Básthy Béla
polgármester terjesztette elő a
képviselő-testületnek. Először arról
a megfontolásról beszélt, hogy számos család keres Kőszegen építési
telket, és ezért indította el az önkormányzat a Pogányi út közelében
lévő területen a fejlesztés előkészítését. A szándék az volt, hogy jó

Értékgyűjtés
Tizenhárom település a natúrpark
csapatát kérte fel, hogy értékeket
feltáró beszélgetéseket szervezzenek a falvakban. A meghívókat postaládákba teszik, és a falu gyöngyszemeit gyűjtik össze közösen!
Mire és kikre épít most a közösség?
Milyen jövőt formál magának? Az
esti beszélgetésekben a falubéli
szokások, a hagyományok, a történetek, személyiségek, ételek, mesterségbeli hagyományok, épületek
és épületdíszek is szerepet kaphatnak. Egy-egy történet, mese, legenda, idős fa, kő, különleges szeglet,
kőkereszt most mind-mind fontos.
A szervezők örülnek, hogyha a
résztvevők egy kis jellegzetes süteményt, netán helyi ételt, ritka emléket vagy történetet, apró tárgyat
is elhoznak a találkozásra. Arról is
szót ejtenek majd, hogy milyen fejlesztésre lehet 2020-ban pályázni,
hiszen a tél végére, a felderített
helyi értékekre alapozó, helyi
Leader vidékfejlesztési pályázatok nyílnak az alakuló vagy
fennálló civil közösségek és
vállalkozások számára.
Az első találkozás Horvátzsidányban január 21-én 18 órakor
lesz a Kultúrházban, Ólmodon (a
második) január 22-én 18.30-kor
a Községházán, Bozsokon január
28-án 18.30-kor a Kultúrházban,

infrastruktúrával minőségi telkeket
tudjon a város az építők rendelkezésére bocsátani. A Kormány jóváhagyta a hitelfelvételt. Időközben a
kivitelezői piacon jelentős árdrágulás történt. A 2020. évre prognosztizált áremelkedés alapján további
20 millió Ft saját erőre is szükség
lenne a beruházás megvalósítása
érdekében. Az indokokhoz a polgármester hozzáfűzte, hogy a hitelt
majd vissza kell fizetni, és ezért a
mostani időszakban ne vegye fel a
város. „Hitelt felvenni nem érdemes, nem szabad” – fűzte hozzá
az előterjesztéshez a városvezető,
és megállapította, hogy „később
a folyamatot bármikor újra lehet
kezdeni”. A képviselők egyhan-

gúan támogatták a polgármester
javaslatát.
KZ

Nemescsón január 29-én szerdán
18 órakor a Faluházban, Kőszegdoroszlón január 31-én pénteken 17 órakor a Faluházban, Lukácsházán február 4-én kedden
a Kultúrházban, Kiszsidányban
február 7-én pénteken 17 órakor
a Faluházban, Gyöngyösfalun
február 11-én kedden 17 órakor,
Pusztacsón február 18-án kedden
18 órakor, Peresznyén február 24én hétfőn 17 órakor az IKSZT-ben,
és Cákon március 6-án pénteken
18 órakor a Közösségi Házban. Kőszegszerdahelyen és Kőszegpatyon pedig még folyamatban van
a szervezés.
Győrffy Gábor

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk
alkalmából: Tőke Péterné Kiss
Terézia (92 éves), Rábai József (92 éves), Döbrősi Lajosné
Bruckner Franciska (94 éves),
Nagy Lajos (91 éves), Imre
Margit (90 éves.).
A polgármester személyesen
köszöntötte Mészáros Ferencné Csizmadia Annát (90 éves),
Rákosi Györgyné Fazekas Editet
(90 éves), Lausch Kálmánné
Bujtor Angélát (95 éves) születésnapjuk alkalmából.
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utazási iroda

Kőszegi információs pont: Wächter Gyuláné
Tel.: 00 20 91 85 674, 94/360-264
Iroda: H-9400 Sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu; e-mail: travel@escorttourist.hu
eng.szám: R01895/1999
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(Minimum 10 fő jelentkező esetében Kőszegről indul)

Egynapos útjaink:

E GYE B E K

A hitelről
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• André Rieu Koncert Bécsben. (Kőszegről indul a busz) – 2020.06.12.
• Passau: három folyó és Gizella királyné városa – 2020.03.22. és
10.10. – 12.900 Ft/fő
• Húsvéti fesztivál a Jogllandban. (Fischbachban a Steiermark tartomány egyik legnagyobb húsvéti fesztiválja). 2020.04.05 - 9.800 Ft/fő
• Hollókői húsvét (Váci kitérővel) 2020.04.13. – 12.800 Ft/fő
• Tulipánfesztivál. (Graz városnézés, Edelsbach-ba tengernyi tulipán, színes műsorok, helyi ételkülönlegességek.) 2020.04.18. – 8.600 Ft/fő
• Májusi fesztivál Schlosshof kastélyban, pozsonyi látogatással.
2020.05.01 – 8.200 Ft/fő
• Hallstatt, St.Wolfgang és Gmunden Ausztria legszebb tavai és városai. 2020.05.03., 06.21.,08.21 és 09.12 – 13.400 Ft/fő
• Két festői tó: a Wörthi-tó és a Bledi-tó. 2020.05.17. és 09.26. –
15.800 Ft/fő
• A mariazelli vasút. (St.Pölten városnézéssel) 2020.05.24 és 08.29.
– 11.200 Ft/fő
• Alsó-Ausztria csúcsa – a Schneeberg. (Myrafälle vízesések)
2020.05.30. és 09.05. – 7500 Ft/fő plusz 38 Eur. fogaskerekű vasút.

Többnapos útjaink:
• Sörtúra és kultúra Csehországban. 2020.03.20-22. és 10.23–25.
(Cesky Krumlov, Ceske Budejovice, Plzen városában sörkóstolás, Prága,
és Telc városnézés.) – 63.200 Ft/fő (2 éj szállás félpanzióval)
• Izraeli körutazás. 2020.03.22 – 27. (Körutazás, Jeruzsálem, Betlehem, Gesemáné kert, Holt-tenger, Jerikó, Názáret, Haifa és Caesarea és
Tel-Avivba látogatnak.) 336.000 Ft/fő (5 éj, félpanzióval, minden belépő az árban.)
• Spanyolország legszebb városa: Valencia. 2020.03.25 – 28.
(Bécsből repülővel.) – 172.000 Ft/fő + reptéri illeték (3 éj szállás
félpanzióval).
Dél-Lengyelországban
felvidéki
kitekintéssel.
• Körutazás
2020.04.16-19. és 09.25-28. (Krakkó, Wieliczka, Auschwitz, Zakopane) – 68.200 Ft/fő (3 éj szállás, félpanzióval).
• Tavaszköszöntés a horvát tengerparton. 2020.04.24-26. (Rijeka,
Opatija, Krk sziget, Plitvicei-tavak.) – 56.000 Ft/fő (2 éj szállás, félpanzióval).
• Alpesi őrjárat, avagy Dél-Tirol és a Dolomitok. 2020.05.09-12.
(Filmsorozat helyszínei, Lago di Braies-tó, Dobbiaco- tó, Podói-hágó,
Sella-hágó, Cortina d’Ampezzo, Brixen, Bozen, és SanDaniele del Friuli a
sonka fővárosa, Udine.) 85.600 Ft/fő (3 éj szállás félpanzióval).
• A virágok szigete, Madeira. 2020.05.14-21. (Bécsből repülővel 7
éjszaka félpanzióval, 3 nap kirándulással) – 380.500 Ft/fő + reptéri
illeték.
• A varázslatos Toszkána és Cinque Terre. 2020.05.19-24. (Bolona,
Lucca, Pisa, Pistola, Firenze, Siena.) 146.00 Ft/fő (autóbusszal, 5 éj
szállás félpanziós ellátással).
• A hegyi doktor újra rendel. 2020.05.23-24. (Hegyi doktor forgatási
helyszíneire utazunk, Going, Gruberhof, Kitzbühel, Lofer, Bad Reichenhall,
szálláson zenés est vacsorával.) 43.800 Ft/fő (1 éj szállás félpanziós
ellátással).
• Nyárköszöntő Rodoszon. 2020.06.04-09. (Szállás 5 éj 4*-os tengerparti, medencés szállodában, 2 nap kirándulás a szigeten.) 257.500 Ft/fő
+ reptéri illeték.
Bővebb információk és részletes katalógus további útjainkról Kőszegen:
Wächter Gyuláné 06 20 918 5674 vagy 94 360 264 telefonon.
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Esküvő előtt kárelhárítás
KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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„Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” című,
TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan jelentős fejlesztések valósultak meg. A beruházások indoka
2009. június 24-ére nyúlik vissza.
Az esőzés miatt vízáradat zúdult le
a hegyekből, déli 12 óra után víz
borított el mindent. Az elsődleges
szakértői vélemények alapján Kőszegen az utakban, közterületen
280 milliós kár keletkezett, míg az
a középületekben 20 millió forint.
A Hunyadi úton el akarta venni a
lapátot Seper András egy 92 éves
asszonytól, aki felajánlotta, hogy
ad ő a tűzoltó parancsnoknak egy
másikat. Aztán este hétkor az egész
nap dolgozó tűzoltókat „beparancsolták” a Bécsikapu vendéglőbe
egy frappáns vacsorára.
A Kőszegi Evangélikus Egyházközség kára több mint tízmillió forint
volt. A telefonos láncriasztás után
60 ember látott munkához, az első
két napon legalább százan dolgoztak. Köztük volt Horváth Katalin és

Kolarich Ernő, akik 2009. június
27-én az Evangélikus templomban
akarták megtartani az esküvőjüket.
Az ifjú párt egy rövid idő eltelte után
nem engedték dolgozni a hívek,
mondván nekik most a felkészülés a
feladatuk. A fiatalok Bükön mondták
ki az „IGEN”-t, dr. Ittzés János püspök által celebrált istentiszteleten.
Az akkori összefogás folytatása lett
a csapadékvíz-elvezetéséről szóló
projekt, amely a következő módon
valósult meg: Puskapor - Auguszt
János utcai csapadék főgyűjtő
a várost érintő egyik legnagyobb
vízgyűjtő-területének, a Királyvölgy csapadékának akadálytalan
levezetését szolgálja. A néhány éve
kiépült Puskapor utcai főgyűjtő szakasz vizét új nyomvonalon (Dózsa
Gy. utca helyett/mellett az Auguszt
János utcán) vezetik a Gyöngyösbe.
A projekt megakadályozza a 2009es Árpád tér és környezetének elöntését okozó villámárvizekhez
hasonló károk kialakulását.
A hegylábi területeken nyílt rendszerű árkok kialakítása, hordalék-

fogók létesítése történt meg. Ezen
felül két további zárt csapadékcsatorna szakasz épült a Hunyadi utcai
vezeték tehermentesítése érdekében. (Chernel kert mellett 5 méteres szakasz, Szent György utca Park
utcai torkolat 30 méteres szakasz).
A létesítmények összesített hossza
705 fm, a beruházás helyszínei:
Puskapor u. – Bajcsy Zs - Auguszt
J. u; Park és Hunyadi utcák, Hoszszúlövészárok dűlő.
A II. ütem tartalmazza: a Királyvölgyi-patak szabályozását, aminek
műtárgyai lelassítják a vízgyűjtőterületről a városra érkező hirtelen
nagy mennyiségű csapadékot, amit
utána a Puskapor utcai főgyűjtő

már biztonsággal le tud vezetni a
Gyöngyösig. A II. ütem részét képezi
több helyszínen a hegylábi területek
csapadékelvezetésének fejlesztése,
hordalékfogók létesítése, nyílt burkolt árkok kialakítása átereszekkel.
Megvalósítási helyszínek: Mohás
utca - nyílt árok burkolása, Szabóhegyi út - hordalékfogók építése a Tamás-árokba folyó vizek hordalékának ülepítése érdekében, Szőlőskert
utca - nyílt árok és zárt csapadékcsatorna, Kőszegfalva - burkolt és
burkolatlan nyílt árkok, új átereszek
a településrész északi területein, Gábor Áron utca - zárt nagyátmérőjű
csapadékcsatorna építése.
KZ
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Sajtóközlemény
A víz megítélése kettős
A Kárpát-medence környezetvédelmi-ökológiai szempontból a világ legérzékenyebb területei közé tartozik.
Ezért az aktuális természeti folyamatok (mint például globális felmelegedés) közvetlen és közvetett hatásai gyakrabban
jelentkeznek mindennapi életterünkben. Messzire nem kell visszatekintenünk, Kőszeg és jónéhány környékbeli község
számára 2009. június 24. egy rossz emlék, nehéz felejtenie annak, aki látta, hogy a belvárost víz borította el. Rövid idő
alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult a hegyvidékről a legrövidebb úton a város felé. Majd alig telt el öt év és hasonló
időjárási helyzetek kialakulása után Kőszeg mellett több környékbeli település – Bucsu, Sé, Perenye majd később Narda
és Felsőcsatár – lakossága is elszenvedte a csapadékvíz okozta károkat.
A víz megítélése kettős. Az előbbi példákban, mint potenciális veszélyforrás jelenik meg, de mégis ez az egyik legfontosabb erőforrás, melyet Földünk az emberiségnek nyújt. Ennek ellenére gyakorta mostohán kezeljük az élet e
létfontosságú építőelemét. Hosszasan taglalhatók azok a folyamatok, amelyek eredményeképpen a víz egyre kisebb
mennyiségben és egyre rosszabb minőségben áll rendelkezésünkre. Ezért növekszik azon régiók és területek száma, ahol stratégiai fontosságúvá válik a fenntartható vízkezelés, a vízkészletek megtartása.
Hazánkban – az éghajlatkutatók szerint – a globális felmelegedéssel összefüggésben a nyári csapadékmennyiség
csökkenése várható. Mindezt a szakma nemzetközi képviselői megerősítik, véleményük szerint a hőmérséklet emelkedése regionális vízhiányhoz vezet, mindennek szélsőséges esete aszályosodás, illetve sivatagosodás is felmerülhet.
Ugyanakkor, ha van víz, akkor az erősödő párolgás velejárója lehet – különösen a nagy kiterjedésű, mesterséges felületeken, így városokban –intenzív felhőszakadás, zivatartevékenység. Az ezredforduló után indított VAHAVA (változáshatás-válaszadás) program megállapítása szerint Magyarországon hosszú távon fokozatos felmelegedés, a nyári
csapadék mennyiségének csökkenése és egyes szélsőséges időjárási események gyakoriságának, valamint
intenzitásának növekedése várható. Ezért érdemes a vízkezelés és a vízmegtartás témájában tanulmányozni azokat
a tapasztalatokat, amelyek olyan helyeken halmozódtak fel, ahol a fentebb említett szélsőségek az időjárásnak szintúgy
velejárója.
Joggal merülhet fel a kérdés azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk környezetünk élhetőségének fenntartása érdekében?
A települések – különösen a nagyobb népességet tömörítő városok – az ökológiai-környezeti rendszerek részeként
„oda-vissza” kapcsolatban vannak a természettel. Nyersanyagokat, vizet, energiát vesznek fel, amelyeket termékekké
és szolgáltatásokká alakítva elfogyasztanak illetve egy jelentős hányadukból törvényszerűen hulladék (energia, légnemű, folyékony, szilárd) keletkezik a folyamat során.
A háztartások főleg folyékony- (szennyvíz), szilárd- (kommunális) és légnemű- (füstgáz) hulladékkal terhelik a
környezet.
Az egyes hulladékok kezelésére különféle módszerek ismertek, legtöbbször törvény által szabályozva. A településekhez
kötődő kommunális infrastruktúra-elemek közül a legbonyolultabb és legtöbb ráfordítást igénylő rendszer a közüzemi
víz- és csatornahálózat kialakítása és fenntartása. Amíg a háztartási szilárd hulladékot szervezetten összegyűjtve és
a megfelelő védelemmel ellátott lerakóra szállítva a természet gondjaira bízzuk feldolgozás céljából és a füstgáz is javarészt beépül/szétoszlik a környezetbe/levegőbe, ugyanakkor a szennyvízkibocsátás során valós veszély a városi
vagy városkörnyéki vizek elszennyeződése felszínen és felszín alatt egyaránt.
A túlzott nitrogén-, foszfor-, só- és nehézfém-terhelés a legkülönfélébb biológia és kémiai degradáló hatásokat eredményezheti a vizekben. Ezek a vizek azonban dinamikus kapcsolatban vannak egymással és minőségük alapvetően
meghatározza a környezet és az életünk minőségét is.
A települések csatornahálózatát nemcsak a háztartási szennyvizek terhelik, hanem a már emlegetett, időszakosan
megjelenő, nagy mennyiségű csapadék is. Az újságokban, hírekben villámárvizekként aposztrofált jelenség olyan településeken jelenik meg, amelyek legalább részben domb- vagy hegyoldalon fekszenek. Nagyon fontos szerepe van
az árvizek kialakulásában a burkolt felületeknek, amelyek nem engedik a csapadékot beszivárogni, hovatovább még
a lefolyás sebességét is gyorsíthatják. Tulajdonképpen itt kerekké is válik a folyamat. A felszínre hulló csapadék egy
része, ha tud beszivárog, és a talajvízszintet emeli. A többi, minimális párolgási veszteséggel beszivárogni nem tudó víz
lefolyik és nyitott csatornarendszer esetén a szennyvizekkel keveredve és tisztítva kerül a befogadókba.
Következő alkalommal szót ejtünk a csapadékvízzel keveredett szennyvízzel kapcsolatos problémákról, kezelésének
lehetőségeiről.
„Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése ” című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan, szemléletformáló akció megvalósítása.
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Lukácsháza

VIDÉK

kányok várták a kicsiket kézműves
foglalkozásokkal, miközben a rendezvénytéren sürögtek-forogtak a
Borbarát Hölgyek, s a képviselőtestület csapata segítőkkel kiegészítve, hogy forralt bort, forró teát,
lángost, egyéb finomságokat készítsenek a falu aprajának-nagyjának.
A polgármesteri köszöntőt követően pezsgővel koccintottak az Újév
tiszteletére, majd 17 órakor látványos tűzijáték zárta a rendezvényt.
Január 1-jén 11.00 órakor indultak és vonultak a gyöngyösfalui
és lukácsházi fogatosok – a lovas
szakosztály szervezésében – a két
település utcáin, a fogadó állomásokon köszöntötték az új esztendőt.
Január 11-én Kőszegen a tekecsarnokban tartotta a sportegyesület a tekeversenyt. A nyolc csapat
versenyében az Edzők nyertek a
Sportvezetők és a Szurkolók csapata
előtt. Az egyéni verseny legeredményesebb dobója Balikó Tibor. A
sprintversenyben a rendezvény öt-

letgazdája, Szalay Miklós lett az első,
Csejtei Péter és Balikó Tibor végzett
a második és a harmadik helyen.
Január 18-án a Sportegyesület
szervezésében térségi asztalitenisz
verseny került megrendezésre a
Közösségi Házban.
Január 18-án a Borbarát Hölgyek
Lukácsházi Egyesülete a csömötei
boros gazdákkal közösen – a Rezi
Borbarátok meghívására – Reziben
a Vince napi hegybejárás rendezvényen vettek részt.
Január 24-én 17.00 órakor helytörténeti kiállítás megnyitója lesz
Lukácsházán a Közösségi Házban.
A rendezvény a TOP 5.3.1 pályázat
keretében valósul meg a Megyei
Önkormányzat koordinálásával. A
kiállításon Lukácsháza történelme
fotókon keresztül kerül bemutatásra, míg a projektben résztvevő,
Gyöngyösfalu, Bozsok, Kőszegdoroszló és Kőszegszerdahely települések a rájuk jellemző tárgyi eszközöket mutatnak be. A megnyitón

közreműködik a Szent Márton Kórus, az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei
és a Derű néptánccsoport.
Lukácsháza egyéni sakkbajnoksága 2020. február 1-én és 2-án
kerül megrendezésre a Közösségi
Házban, amelyre a szervezők várják a sakkot szerető lakosokat.
A SCHOTT Lukácsháza SE labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést a 2019/2020 bajnokság
tavaszi nyitányára. A régi-új edző
Sántha Szilárd és a csapat célja a
bennmaradás a megyei I. osztályban. A bajnokság első tavaszi fordulója február 22-én lesz.
A VII. Pincés kemencés böllérverseny az idén 2020. február 29-én kerül megrendezésre a
Biotájházban és a csömötei Szőlőhegyen. A szervező munka már
decemberben megkezdődött. Eddig
12 csapat jelezte részvételét, közte Lukácsháza testvértelepülése a
székelyföldi Csíkkozmás is.

Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület több programot is szervezett.
December 7-én „Csiperke és
Csuporka” Mikulást váró műsora
után megérkezett a nagy szakállú.
A Mikulás ajándékokat osztott, ösztönözte a gyermekeket éneklésre,
versmondásra. Sütizéssel, teázással
ért véget az este.
December 18-án a Nemescsói

Hittanosok Betlehemes játékkal
érkeztek falunkba, felelevenítve Jézus születésének történetét. József
és Mária szállást keres, de a király,
a gazdag ember, a kovács nem
adott szállást, s az utolsó egy istállóba utasítja őket. A műsort megköszönve a hittanosokat szeretettel
kínáltuk a süteményekkel, teával és
üdítővel.
December 21-én a Kőszegi Vonósok a Kőszegpatyi Szent Miklós katolikus templomban Adventi

hangversennyel kedveskedtek a
megjelenteknek. A padsorokban
ülő (ovisoktól a nyugdíjas korosztály) hallgatóság figyelmesen,
csodálattal hallgatta Scheer Bernadett koncertmester által vezetett együttes műsorát az ismert és
kevésbé ismert műveket. A koncert
vége felé a hallgatóságból többen
is bekapcsolódtak a zenélésbe,
különböző csengettyűk megfelelő
ütemű rázásával. A szép koncertet
követően a közösségi házban foly-

tattuk az estét. Vendégül láttuk az
együttes tagjait és a hallgatóságot.
Örültünk, hogy lehetőségünk nyílt,
hogy forró tea, puncs, bor fogyasztása közben kötetlenül beszélgetni,
ismerkedni az együttes tagjaival.
Ezúton is köszönjük községünk
minden lakója nevében, hogy a Kőszegei Vonósok hatodik alkalommal
is eljöttek a kicsi falunkba. Kőszegpaty életébe az együttes ismét elhozta, házhoz hozta a művészetet.
Milos Lászlóné

Borotválták

lérvacsorára érkezőket, az osztrák
társközségből, Piringsdorfból tízen

jöttek el. Késő éjszakáig tartott a
kóstolgatás.

Velemi hírek

Külterületi szabadtéri égetés.
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerint 2020. január 22-i hatállyal
módosulnak a külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó előírások.
A módosításnak megfelelően 2020.
január 22-től az égetést az ingatlan
tulajdonosának, használójának már
nem engedélyeztetni kell előzetesen, hanem ha az égetést egyéb
jogszabály lehetővé teszi, az égetés megkezdése előtt 5 nappal
írásban be kell jelenteni az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szervéhez, vagyis a
Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz.
Óévbúcsúztató. Az Önkormányzat, s a Borbarát Hölgyek szervezésében került megrendezésre az
óév búcsúztató december 30-án
Lukácsházán, a csömötei szőlőhegyi kilátónál. A Lukácsházi Boszor-

A koncert
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Január 18-án a Kőszegfalvi Baráti Kör 253 kg-os disznót vágott.
Pusztacsóból hozták el kora reggel, aztán sváb módon gyantázták,
fürösztötték, borotválták, mielőtt
rendfára húzták fel. A reggeli munkálatokban 12 fő vett részt, tíz óra
tájékán várták a böllérmájra érkezőket. Délutánra feldolgozták a
húst, akinek jutott, vihetett belőle,
de köszönettel elfogadták a támogatást. Idén is megtartják a nőnapot, falunapot, köszöntik az időseket, és ezekhez a programokhoz
felhasználják a kapott támogatást.
A disznóvágás estéjén várták a böl-

A község február 8-án a kultúrotthonban tartja farsangi bálját.
Január 30-án 17.00 órától a
könyvtárba várnak minden személyt, akinek a gesztenyeünnep
szervezésében, lebonyolításában
segítő szándékú észrevétele, ötlete,
új kezdeményezése van.
A Gesztenyés vendégház (volt Fischer villa, majd Kádár üdülő),
hasznosítására eddig nem történt
meg. Tervezi az önkormányzat,
hogy bérbe adással, vagy albérletbe adással lakásként hasznosítsa az épületet. Ehhez várják az
érdeklődők jelentkezését.

Pusztacsó hírei
Két pályázaton nyertünk támogatást. A Magyar Falu Program keretében eszközbeszerzésre 2,4 millió
Ft-ot fordíthatott az önkormányzat.
A Kőszegi Tüzépen megvásárolt
gépek: fűnyíró traktor eszközhordozóval, kézi fűnyíró, lombszívó,
motorfűrész, sövényvágó, nagynyomású mosó az idei évtől a
falu közterületeinek szebbé tételét
szolgálja. Nagyon jó eredmény az,
hogy ugyancsak a Magyar Falu
Program eredményes pályázata

révén a Polgármesteri Hivatal felújítására 29,9 millió Ft fordítható.
Eljött a Mikulás a faluban élő kisgyermekekhez, és örömet hozott
nekik. Kell ennél szebb a szülőknek?
December 22-én az időseket köszöntötték a képviselő-testület
tagjai, a jókívánságokhoz csomagot adtak át az egyedi tiszteletet
érdemlő lakótársaknak.
A karácsonyi műsort a templomban tartotta az önkormányzat.
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Kollarits Kornél köszöntője után
a gyermekek szép betlehemes
műsort adtak elő, amikor az érdeklődők megtöltötték a templomot. Majd az ünnep a faluházban
beszélgetéssel folytatódott teázás,
forralt borozás mellett. A szép ünnep után a faluházban tartott közös szilveszterezéssel, malacsütéssel zártuk az esztendőt. Lezártuk
azt az esztendőt, amit egész évben
az összetartozás tett szebbé, és
nem kívánhatunk mást az új évre
egymásnak, másoknak: legyen
ennek folytatása!
Molnár-Maráz Anett

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Falukarácsony
Nemescsó: December 22-én a
negyedik adventi gyertya gyújtását követően tartották meg a falu
karácsonyi műsorát. Folytatódott a
hagyomány, a lakók együtt töltöttek
el néhány órát, és így készülődtek
karácsony ünnepére. SzerdahelyiBánó Irén polgármester köszöntötte
a jelenlévőket, majd a Varnyú Country műsora következett. Kicsik és nagyok együtt énekelték a karácsonyi
énekeket. A beszélgetéseket étel, ital
fogyasztása szakította meg. A jelenlévők számára jó érzés volt egy jó
közösség tagjának lenni. A szervezők
abban bíznak, hogy 2020-ban is nagyon sok örömteli pillanatot tölthet
együtt a falu lakossága.
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Gyöngyösfalu
Január 4-én 65 fő vett részt a
hagyománnyá vált újévi koccintáson. A tornacsarnokba 16 órára
hirdetett rendezvényt a képviselőtestület szervezte, a lakosságot a
feldíszített asztalokon pogácsa és
pezsgő várta. Az érkezők sem jöttek
üres kézzel, így válogatni lehetett a
jobbnál jobb kínálatban. Polgármesteri köszöntő után koccintottak
az újévre, a társas beszélgetés 21
óráig tartott.
Február 22-én a tornacsarnokban
tartja az önkormányzat a farsangi
mulatságot. Délután három órakor családokat, a gyerekeket és a
szülőket is várjuk. Este pedig a felnőtteknek lesz Retro buli.
Közmeghallgatáson történt megbeszélések alapján változik a szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése. Cél, hogy ne a falu bejáratát
csúfítsa el. Az új helyekről értesítik
a lakosságot. A konténerekben
ezek után, csak az üveg göngyöleg
gyűjtése lesz lehetséges.
Január 22-től változik a külterületi tűzgyújtás szabályozása,
amely már nem engedélyköteles,
hanem minimum 5 nappal korábban be kell jelenteni.
Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy mellőzzék az égetést, mert a füst nagyon szennyezi
a levegőt. Ha mégis, akkor csak a
nagyon száraz növényi maradékokat égessék el.
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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
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1550 Ft
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1390 Ft
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2450 Ft
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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!

A drónfotós
A lapszámunk 4. és 8. oldalán
drónról készült fotókkal mutatjuk
be a város két nagyberuházását.
A magasból minden másképpen
látszik. A mellékelt fotónk mutatja,
hogy Kőszeg belvárosa 50 méteres
magasságból is fantasztikus látvány
nyújt. Ha a Kedves Olvasó Kőszegről és a környékről drónról készült
látványos fotókat, videókat szeretne megtekinteni, akkor látogasson
el az alpok-drones.hu honlapra,
vagy az ehhez kapcsolódó facebook
oldalra. Az ott látható, 2016-ban
készült felvételeket két hét alatt 29
ezren látták. Ha az egyes fotókon
lévő pontokra kattint, akkor annak az épületnek a honlapja vagy
arról készült részlétes felvételek
tárulnak a látogató elé. Ez lehet
többek között a Jurisics vár, netán
a gimnázium, ahol Kappel Gyula
is érettségizett. ÷A tanár úrnak
szívesen” – mondat kíséretében
fotózta végig a Jurisich Gimnázium
épületének felújítását, és ezzel a
fejlesztés mozzanatait megőrizte az

utókornak. A netes elérhetőségen
„olyan látószögből lehet megtekinteni Kőszeget, amely mindig
szép” – mondta a drónfotózással

kizárólag hobbiként foglalkozó
Kappel Gyula. „Hobbiként drága
mulatság” – jegyeztem meg január 10-én a beszélgetésünk során.
Válasza szerint minden hobbi drága, a horgászás is, és nyilvánvalóvá tette, hogy a sokirányú képzettséggel rendelkező szakember számára élményt nyújt
ez a szakterület. Tartja
a kapcsolatot több
drónozó
társával,
örömmel említette
azt, hogy egyik szervezője lehetett annak,
amikor egy sokmillió
Ft-ot érő gép repült
és fotózott az egykori
SZOT-gyermeküdülő
felett – 3D-s modell
készült –, ahol egy
egészségügyi nagyberuházást terveznek.
(KéV 2019. május
13. 5. old)
÷Mire

nak az olasz frontra. Erről beszélt
január 13-án a 80 éves Reményi
Tibor, aki húsz éve, 2000. január 2.
óta működteti Velemben a pálinkafőzdét. A szakmát gyermekkorában
kezdte, Farkas Pista bácsi volt a
mestere. A 106 éves főzés helyszíne
ugyanaz, mint kezdetekkor, csak az
épület és a technikai felszerelés változott. Szerinte van a „piacon” rossz
minőségű pálinka, amit lehet, hogy
a főzdében rontottak el, de a hibák
zöme a gyümölcs feldolgozásból és
a cefre kezeléséből ered.
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ható a drón?” – kérdésre a
÷sokmindenre” válasz hangzott el.

Kappel Gyula beszélt a drón használatáról. Fontos szempont, hogy a
készülék repülés közben senkit ne
zavarjon, és annak irányítóját sem
a feladat végzése közben. Jól kell
kiválasztani a felszállás helyszínét,
ne legyen hideg, és az optimális
40 – 60 méteres repülési magasságban szél se fújjon. A földön
lévő tableten – rádiós kapcsolat
eredményeként – a drón minden
repülési adata látható, térképen a
helyszín is, és a kamera által látott kép.
Ha megfelel, akkor
lehet fotózni vagy
indítani a videó felvételt. Rádióhullámok akadálytalan
terjedése esetén 3,5
km távolságra is elrepülhet a készülék. Ha
3 másodpercig nem
kap jelet, akkor automatikusan visszatér
a felszállási pontra.
A biztonság nagyon
fontos része a drónok
repülésének.
Kámán Z

A jó italhoz be kell tartani a cefrekészítés szabályait. Ne gondolja
senki, hogy a rothadó gyümölcsből
lehet jó minőséget készíteni. Egyegy féldeci igazi magyar pálinka
elkészítéséért sokat kell dolgozni.
Ezért nemcsak az adótartalom, ha-

nem a sok munka miatt is a drága
a pálinka.
Biztosan jó pálinkákat lehet kóstolni a IV. Páratlan Párlatnapon
február 1-jén a Jurisics várban.
(28. old.)
KZ

Turizmusról

tatók és attrakciók) forgalmának
növekedése is.
Izgalmas fejlemény, hogy 2020ban, remélhetően, legalább két
további jelentős szállásadó kezdheti meg a működését Kőszegen.
Az Evangélikus szakgimnázium
Kraft-programban felújított tanszállója, valamint a Pannonhalmi
Főapátság tulajdonában álló, a
KRAFT-program keretében felújított volt Bencés Rendház, amely
szálloda és diákszállás formájában
működik majd. E két szállásadó
mintegy 120, újszerű környezetben
lévő ággyal, színvonalas szállodai
kiszolgálással növeli meg a szálláskapacitást. Folyamatban van
a Kisfaludy programon belül hat
panzió fejlesztése, ennek részeként
a kapacitás növekedhet.

Felülről hőkamerával eltűnt embereket lehet keresni, a mezőgazdaságban, borászatban – betegségek, vadkárok megállapításánál is
– óriásiak a lehetőségek. Sokszor
jöhet jól a rendőrségnek vagy a
tűzoltóknak is egy légifelvétel,
÷ha hivnak, megyek”. Mindezek
itthon még a kezdő lépések közé
tartoznak.

használ-

A legrégebbi pálinkafőzde
106 éve főznek pálinkát Velemben,
a patak partján működő pálinkafőző elődje 1914-ben kezdte meg a
működését, így ismereteink szerint
Magyarországon a legrégebbi pálinkafőzde. Akkor háború dúlt Európában, és összeírták a főzdéket
a kötelező beszolgáltatás miatt. A
honvédelmi minisztérium Pozsonyban székelt, az ottani levéltárban
2013-ban találták meg az adatot,
amely szerint 1915-ben a Velemben főzött pálinkából 35 litert szolgáltattak be, és vittek ki a katonák-
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Kőszegen 2019-ben, a szállóvendégek után fizetett éves idegenforgalmi adó mintegy 47 %-kal emelkedett, összesen 27,7 millió Ft-ra
az egy évvel korábbi 18,4 millió
Ft-hoz képest. Ebből 18% önkormányzati adómérték emeléséből,
míg 29% a vendégforgalomból
származik. Ez a növekedés a vendégéjszakák emelkedését mutatja, ekkora növekedésnél azonban
óvatosnak kell lenni. Februárban
ismerjük meg a KSH éves adatait,
így azt is, hogy mi is történt pontosan. A forgalom bizonyos erősödését visszaigazolja a látogatópontok, vendégfogadók (éttermek,
ajándékboltok, turisztikai szolgál-
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Szilveszter a várban
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Legalább félezren szilvesztereztek a Jurisics várban. December
31-én 20 órakor nyitották meg
a külső várudvar kapuit, illetve a
KÖSZHÁZ-at a vendégek előtt. A
kezdésre elsőként – Mozsolicz Tibor a Bécsikapu Étterem vezetője
szerint – az asztalt foglaló idősebbek érkeztek, éjfél előtt telt meg
a várudvar, a szilveszterezők nagy
létszáma élvezte a több, mint tíz
perces tűzijátékot. A cél nem volt
más, mint ÷szilveszterkor nincs
semmi Kőszegen” dilemma megszüntetése. A vállalkozó szavai
szerint az önkormányzat kezdeményezésére, ötlete alapján vállalta a
vendéglátást, illetve annak szervezését. Az „egyedi bálozás” előkészítéséből alaposan kivette a részét
a Művelődési Központ. Belépő és
fogyasztási kötelezettség nélkül
búcsúztathatta a várban bárki az
óévet. A vendéglős szerint a program nyeresége nem volt cél, nem
is valósult meg, csak egyfajta kulturált szilveszterezési lehetőséget

tűztek ki maguk elé, és mindezt
erősítette az étterem által finanszírozott tűzijáték.
A vendéglátás alapszolgáltatást
biztosított, a retrózenére a tánc
22 óra táján kezdődött és hajnali
háromnegyedötig tartott. A vendégek közül többen is kifejezték
Mozsolicz Tibornak a köszönetüket a megvalósításért, és mindez
doppingként is hatott szilveszter
éjszakáján a vendéglátást végző
kollégái felé. A rendőrök éjfél előtt
megjelentek a várban, és ellenőrizték a biztonságos tűzijáték feltételeit. Rendkívülinek is nevezhető
az, hogy a vendégek nem röptették a saját rakétáikat a levegőbe,
ezért is voltak teljes biztonságban
a szilveszterezők. Tibor örömmel
nyugtázta január 10-én a jól záródó programot, és már tovább is
gondolta a nyári szezonban a szabadtéri, közösségi és a szórakozást
szolgáló programok szervezését,
ahol a fiatalok kapnának főszerepet. Folytatni szeretné a jövőben is

szilveszteri bálozást, amit akkor is,
mint a 2019/2020-as évfordulón,
a kőszegiek érdekében szervez.
A korábbi években szilveszter éjjelén a közösségi szórakozás a Fő
térre koncentrálódott. A mostani

évfordulón ez másként volt. Ezúttal is repültek rakéták a levegőbe,
de sokkal kevesebb, talán csak az
éttermek vendégei lőtték ki a sajátjukat.
KZ

Kiváló

részt. Az edző köszönetet mondott
azért, hogy az önkormányzat havi
százezer Ft-tal támogatja Hámori
Ádám olimpia felkészülését.

December 19-én a képviselők
megszakították a napirendi pontok
tárgyalását, amikor megérkezett
a két bajnok, Hámori Ádám, és
testvére Luca, edzőjükkel. Básthy
Béla a sportolói teljesítmények elismeréseként átadta Kőszeg Város
Polgármesterének Elismerő Oklevelét. Ugyancsak fantasztikus teljesítményt nyújtó edző, Varsányi Áron
összefoglalta a Fitt-Box Ökölvívó
Egyesület elmúlt évi eredményeit.
Kiemelt versenyeken 38 arany, 16
ezüst, 7 bronzérmet hoztak el. Négy
világversenyen egy ezüstérmet, és
két ötödik helyezés az eredmény.
Országos bajnokságon 13 érmet és
egy helyezést értek el a sportolók.
A 2019-ben 43 versenyen vettek

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

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 €

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli

20

120 perc

Minutes / Min

×5* ×10*

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

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

25% Kedvezmény/Rabatt!

Évfordulók
Trianon – 100
1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában
azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a
történelmi Magyarországot.
Visszalapoztuk a könyvtár honlapján olvasható Kőszeg és Vidéke
akkori lapszámait, a megjelent írásokból idézünk.
1920. június 6. – 1. oldalon
Aláírták kiküldötteink a ránk-kényszerített békeszerződést, de sajátságos tünet, senki sem veszi komolyan, senki sem hisz benne. Még a
pénteki napra történt megállapodás
sem izgat senkit. Olyan lehetetlen
okmányt tákoltak össze, melyről
az egész világ megállapítja, hogy
pontozatait betartani képtelenség.

Kapzsi kalmárszellem hiába prédikál önzetlenséget, ledér kokott
erkölcsösséget, áruló csehpimasz
nemzeti jogot, vad medve népfelszabadítást; amit becsületes
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karddal nem tudtak kivívni, azt
becstelen tollal sem tudják a világ
népeinek úgy beadni, hogy ezek
a békeszerződések a népek jogait
védik, az emberiség boldogulását
mozdítják elő.
1920. június 6. – 3. oldalon
A békeszerződés aláírás ellen
impozánsan megnyilatkozó tüntetés folyt le pénteken d. e. 10 órakor a városháza tanácstermében.
Eölbey-Thyll Sándor ezredes, a
Területvédő Liga elnöke fejezte ki
magyarságnak elkeseredését azon
kényszerhelyzet felett, melybe az
antant hatalma hazánkat sodorja. Az egybegyűltek a következő
táviratot küldték a Kormányhoz:
Kőszeg város és járás közönsége
nevében tiltakozunk a ma kényszerűségből aláírt békeszerződés
végrehajtása ellen és ragaszkodunk
az ezeréves haza területi integritásához.

A Dance Jam 30 éves
„Tudják, hogy a tánc segíti a
helyes testtartást, és, a koncentrációt, a koordinációs képességeket. Mindezek okán hoztam
létre 1990-ben a Dance Jam
tánccsoportot. Kezdetben 8-10
tanuló ismerkedett a tánc alapjaival. Harminc év után 9 csoport
működik, felmenő rendszerben,
az óvodástól a középiskolás korig” – foglalta össze az évtizedeket

Földesiné Németh Csilla a tánccsoport művészeti vezetője.
Céljuk az évforduló ünneplése önmaguk és a város számára. Március 28-án lesz a Jubileumi
gálaműsor. Ezt a napot a művészet ünnepévé kívánják varázsolni.
Felvonultatják az évek során elkészített jelmezeket, díszleteket, és
a régi tanítványok is fellépnek a
műsorban. Felkérték – a korábban
velük dolgozó – képzőművészeket,
hogy kiállítás keretében mutassák
be a tánchoz kapcsolódó alkotásaikat. Az irodalom és a zene mellett
főszerepet kap a tánc. A tavasz folyamán többször megjelennek a Fő
téren, egy-egy táncos flashmobbal,
felpezsdítve a kisváros életét!
„A Táncpedagógusok Országos

Szövetsége felkért bennünket,
hogy a tánc világnapja alkal-

mából ÷Nagy
Táncválasztó”
című országos rendezvényt
szervezzük meg
Kőszegen
április
26án” – mondta

Földesiné Németh Csilla. Egy biztos, a programokban megjelenik a tánc színes
világa, varázsa.
Május 16-án tartja a Dance Jam a

Húsz évesek
Húsz szál gyertya égett a Kőszegi
Polgári Kaszinó tortáján a decemberi évzáró rendezvényen. 2019-ben
ünnepelték az újraalakulás 20. évfordulóját. Az elődszervezet, „olvasó
egylet” Kőszegen 1833-ban kezdte
meg a működését. Több mint egy
évszázadot követően 1949-ben a
hatalom megszüntette. 1999-ben
Dénes Andor középiskolai tanár és
prof. Dr. Bakay Kornél múzeumigazgató vezetésével szervezőbizottság
alakult az újraindításért. Meghívásukra több mint 80 személy jelent
meg a Feketekertnél lévő Geszte-
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90 éves
A Gyöngyös utcában a Fehér Rózsa Vendégfogadó cégére melletti
házban született Rákosi Györgyné
1929. december 27-én. A jó egészségnek örvendő asszonyt köszöntötte Básthy Béla polgármester.
A 90 éves Edit néni családját Trianon szétválasztotta. Edit néni 13
évig tanult gyermekkori lakhelye
közelében lévő zárdában, ugyanebben az épületben, de már az állami
tanítóképzőben kapta meg a tanítói
oklevelét 1949-ben. Egy év múlva
kapott állást Bucsuban, második
napon várták az AVO-irodában.
Diákokkal csasztuskákat énekeltek
a termény beszolgáltatásban élen
járó családoknak. A gyerekek és a
tanítónő nem ismerték a falusiak
kényszerítésének hátterét.
Rákosi Györgyné a férjével 1963ban tért vissza Kőszegre. A MÁV
Nevelőotthon keretein belül működő Landler Jenő Általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig (1985).
Osztályfőnökként kezdte a tanítást,
az akkori diákjai azóta is rendszeresen eljönnek Kőszegre.
Az ízig-vérig tanárnő így fogalmazott: „valakivel elmenni az
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Andalgóhoz, és lelkemben látni
ott az apámat a gombos harmonikájával az Andalgó Vendéglője
árnyékában, ott, ahol a gyermekkoromat töltöttem”.

hagyományos évzáró előadást, ahol
az összes tanítvány bemutatja tudását.Továbbra is részt vesznek versenyeken, városi rendezvényeken.
nyés Étteremben, és megalapították
a Kőszegi Polgári Kaszinót. A régi
hagyományok folytatását tűzték ki
célul Dénes Andor elnök vezetésével.
A kaszinó tagjai sok közös programon keresztül szervezik az életüket.
A kirándulások kapcsolódnak az országos kulturális eseményekhez. Az
előadásaik nyitottak az érdeklődők
előtt. Eljött hozzájuk Orbán Viktor,
Habsburg Ottó, Wolfgang Schüssel,
Schöpflin György, Frank M. Schubert, Papp Lajos, Iván Lajos, Hűvösvölgyi Ildikó, Eperjes Károly, Pálfi
Margit, és több ismert személy.
A tagok lélekben már megtervezték
a következő húsz esztendőt is.

A Nemezgyár után a hegyoldalban működött Andalgó Vendéglő
története 1932-ben kezdődött. II.
Müller Ferenc tervei alapján készült
el az épület, amit az 1948-as államosítás szétrombolt, de az oda vezető utat, mint nevet nem lehetett
kitörölni a köznyelvből.
Kámán Z
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MEA-GOLD
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

MEA-GOLD Kft. közel húsz éve
foglalkoztat csökkent munkaképességűeket, akik napi négy – hat órát
dolgoznak a saját igényük, lehetőségük szerint. Új munkavállalókat
folyamatosan várnak a Dr. Nagy
László EGYMI (Kőszeg, Kiss János
utca 31.) épületkomplexumába, az
egykori óvoda épületébe. Elektromos kapcsolókat, kismegszakítókat
szerelnek össze több alkatrészből.

A jó kézügyesség elvárás, és fontos
a kitartás is, hiszen normában dolgoznak, mindenki annyi pénzt keres, amennyit termelt. Jelenleg 31
fő dolgozik a napi termelési feladatok elvégzése érdekében. Rokkantsági fokra nincs elvárás, csak az a
fontos, hogy az összeszerelést el
tudja végezni. Az alkatrészeket Zalaegerszegről hozzák a nagymúltú
Schneider Kft.-től, amely a készterméket több országban értékesíti. A
kft. sok éve működteti – több másik mellett – a kőszegi egységet.

Árvereztek
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Január 18-án tartotta az iskola szülői munkaközössége, Pesti Krisztina
vezetésével a diákok számára jótékonyságot szolgáló Bersek Bált a
Dr. Nagy László EGYMI dísztermében. Sorrendben ez a volt huszadik,
és rekord az is, hogy 240 vendég
bálozott ezen az éjszakán. Köszöntötték azt a három főt, akik mindegyiken ott voltak. Húsz szerencsés
kapott pezsgővel töltött, évfordulós

A vidámság jegyében
Január 11-én tartotta az iskolai
bált az Árpád-házi Szent Margit
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. A jegyek idén is
rekordgyorsasággal fogytak el, így
ismét „teltházas” lett a báli helyszínné átalakított tornacsarnok.
Petra nővér igazgatónő köszönetet
mondott mindenkinek, aki munkájával, tombola-felajánlásával, vagy
bármely más módon hozzájárult
az est megvalósulásához. Majd a
hagyományok szerint a nyolcadik
osztályosok nyitótánca következett,

angol és egy bécsi keringőt táncoltak az első bálozók bájával és kedvességével.
Az élő zene jó hangulatban szórakoztatta a vendégeket. Volt lehetőség a fotósarokban családi, baráti
fényképeket készíttetni. A zene és
a tánc hömpölygő folyamatát a 11
órakor kezdődő tombolasorsolás
szakította meg. A felajánlások révén számtalan ajándékot vihettek
haza a nyertesek. A kulturált rendezvényről a bálozók jó érzésekkel
térhettek haza.

jat, és az iparos társak ötfős vacsorát
adtak át neki ajándékként. A megalakulásuk 30. évfordulóját ünneplő
Dance Jam (21. oldal) mutatta be a
nyitótáncot, Németh Anna fényfűzére után egy fergeteges koreográfiát táncoltak el a lányok. A tapsot
a kán-kán is kiérdemelte, amely
táncra perdítette a közönséget is.
A Dance Jam működését segíti az a
VitaPlus Kft. túlélő csomagja, amely
árverésen találta meg a tulajdonosát. A tombolát vett bálozók 1,2
millió Ft értékű nyereményt vihettek
haza hajnalban.

Az iparosok a folyamatos munkájuk
mellett megpihentek, elhívták barátaikat és a lovagteremben január
18-án 188 fő bálozott. Básthy Béla
polgármester hangsúlyozta, hogy az
iparosok által végzett munka Kőszeg fejlődésének az egyik alapja, és
az együttműködés jó példáját mutatják. Pócza Zoltán ezután mondta
el, hogy – a hagyományőrzők egyik
kiválósága – Polák Norbert aznap
vette át a Közösségi Kultúráért Dí-

Huszadik
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feliratot tartalmazó poharat. Oklevelet kapott 20 éves fáradhatatlan
szervező munkájáért Horváth Márta. Grátisz koncertet tartott Meggie,
mint az iskola egykori diákja, aki
köszöntötte osztályfőnökét, Kiss Lajos Csabánét. A BE-JÓ Táncegyüttes
lányai fergeteges műsort mutattak
be a díjakat nyert tánckoreográfiákból. Az est egyik fénypontja volt
a szülők, tanárok által bemutatott
„Egy kis varázslat” táncprodukció.
Hangosan szólt a „vissza” követelés.
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Kiseška „Maligan” tura
Prva subota u svakom novom ljetu je termin
Maligan ture u organiziranju kiseške Hrvatske
samouprave. Tako je to bilo i ljetos, kada su se
berači grojza strefili u pivnici farnika Vilmoša
Harangozova na XVII. Maligan turi. Novoljetnimi čestitkami se je začelo druženje uz kolači i

pilom prostroga stola. Iz Štajritseve i Farkašove
garaže došla je sve veselija grupa u Avarovu i
Kalmanovu pivnicu u Mohašu. Domaće kobasice, pašteta s ocvarki, hrenovke/biršljinci, sir
s raznovrsnim povrćem nudili su sigurnost za
kušanje vinskih kapljic. Nažalost ljetošnje groz-
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dace napale su divlje svinje i srne, tako da su
vinari ovoga kraja slabiji urodjaj imali. U vjetrenoj tišini, na suhom lišću šušnjali su koraci
pišačev med kiseški brigi. Prik Pogana stigla je
četa u Štefanichevu vinariju kade im je Vlašićev
i Šteinerov „trio” nudio muzičko raspoloženje uz
faširane falate i Štefanichevo vino. Neki autom
a hrabriji piše su krenuli k domu već u zvezdatoj
škurini med kiseški planina.
Srićno i uspješno novo ljeto željimo!
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Peljačtvo Hrvatske samouprave
Kisega
XVII. alkalommal indultak a hagyományos év
eleji borkóstolásra a kőszegi horvátok. Vendéglátóik finom falatokkal és nedűvel kínálták a vidám társaságot, akikkel a kellemes
időtöltést majd az idei horvát bálon folytatják.
Veseli ÷vinokušači” pred Kalmanovom pivnicom

Marija Fülöp Huljev

Neues Spielzeug im Schwabendorfer
Kindergarten

Nagy öröm érte a kőszegfalvi óvodásokat és
dolgozóit még 2019. november végén. A szülők
összefogásának és a fenntartó hozzájárulásának
segítségével sikerült egy játszótéri mászóvárat
vásárolnunk. A régi várunk sok évig szolgálta a
gyermekeket, de sokszor szorult már javításra.
Szűkös anyagi lehetőségeink eddig nem tették lehetővé a cseréjét, ezzel az összefogással
viszont megvalósulhatott az álmunk. A gyere-

kek örömmel tesztelték az új játékot, azonban
a rendszeres használatával meg kell várnunk,
hogy a megfelelő időjárás beköszönjön. Köszönettel tartozunk egyrészt a szülőknek, akik
a rendszeres vas-, papír- és palackgyűjtések
bevételével nagyban hozzájárultak ehhez a
nagyértékű beruházáshoz, másrészt pedig óvo-

dánk fenntartójának, Kőszeg Város Önkormányzatának, hogy támogatásukkal ilyen nagy örömet szerezhettünk ovisainknak.
Klobetzné Fehér Ildikó
Molnár Ibolya

Deutscher Projekttag in der Balog Schule
Thema: Advent und Weihnachten

2019. dec. 14-én érdekes délelőttre gyülekeztek
az iskola tanulói. Német projektnapot szervezett a német munkaközösség. Minden gyermek
és pedagógus aktívan közreműködött ezen a
délelőttön. Akadályverseny formájában vegyes
csapatokkal olyan feladatokat végeztek el a gyerekek, amelyek az adventről ill. a karácsonyról
szóltak: pl. kép kirakása, német dal tanulása,
szókeresés, Activity, német nyelvű kisfilm megte-

kintése stb. Nagyon jól érezte magát mindenki, jó
érzéssel folytatódott a nap, a Luca napi vásárral.
Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnöke

KŐ S ZEG I NÉM ETEK

Német nemzetiségi hírek
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A látható s a láthatatlan
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Ki ne volna kíváncsi, milyen is a
fűzfán fütyülő rézangyal, vagy, hogy
milyen is, amikor magam alatt vagyok? Ilyen és ezekhez hasonló
megálmodott kergeségekkel szembesülhetünk, ha ellátogatunk a Jurisics vár legújabb – farsangindító
– kiállítására. „Nem létező tárgyak”
megtestesüléseit sorakoztatta fel
Buzás Mihály „fiktív-tárgyelemző
és rekettyés analizátor”, valamint
társa, Zugmann Zoltán a „verbális
idiotizmus képviselője”. A formabontó kiállítás formabontó előadással lepte meg a népes érdeklődők táborát. Az „elkövetők” nem
rejtették véka alá a véleményüket,
s ha a helyzet úgy hozta, igyekeztek
zöld ágra vergődni, hogy mielőbb
fején találják a szöget.
Nem tagadható: a magyar közmondások tárházából merítő,
igencsak fiktív, igencsak „reketytyésen analizáló”, és meglehetősen „degeneratív” produkciót láthattunk, ezért aztán a jelenlévők
arcára fagyott a mosoly, amely
számos alkalommal kacagásban
virágzott ki.
A hangos siker után a két kiállító
szózsonglőrt kérdeztem:
B. M.: Ötven százalékban én va-

gyok felelősségre vonható mindazért, ami itt látható és történik.
TáF.: A kőszegi kötődést se titkoljuk!
B. M.: Idejártam gimnáziumba, a
Jurisich Miklós Gimnáziumba, amit
aztán sikeresen el is végeztem, leérettségiztem, sőt volt egy olyan év,
amit azóta is a gimnázium felvirágoztatásaként emlegetnek, amikor
én igazgattam azt az intézményt,
mint diákigazgató.
Z. Z.: A „magyar degeneratív
grammatika korinthoszi oszlopfője”
vagyok, megkaptam ezt a titulust.
Én olyan 48 %-ban vagyok a kiállítás elkövetője, kőszegi kötődésem
pedig, hogy Mihállyal együtt érkeztem ma!
Az idézett mini interjúból is érzékelhető a magas ívű perfomaszokra
hajazó „tárlatelőadás” szellemisége, de sokat elárul az ódon sziklafalak közé szorult hangulatról az a
találós kérdés is, amellyel megnyitották a vidám délutánt:
– Miért nem a mongolok találták
fel az origamit, a papírhajtogatás
művészetét?
– Mert elmondhatták: Nem hajt a
tatár!
TáF.

A közös koncert
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Négy évet érlelődött a közös koncert, amit 2019. december 21-én
tartottak meg a Jézus Szíve Plébániatemplomban. A Szilágyi Miklós
által vezetett két vegyeskar találkozójára a Concordia Énekegyüttes
160. jubileumi éve, valamint az
advent adta a megfelelő időpontot. Ennek lett részese a soproni
Fidelissima Vegyeskar negyed százados működésével.
Különleges koncertre különleges
vendég érkezett. Az énekesek örömére elfogadta a meghívást Dr.
Székely János megyéspüspök, aki
nem csak jelenlétével tisztelte meg
a koncertet, hanem az ünnepi gondolatát is megosztotta a közönséggel. A négy részből felépülő műsort
a Concordia hagyományos repertoárja indította, köztük nem egy

olyan darabbal, amit az énekesek
az októberi jubileumi koncertjén
mutattak be. A Fidelissima kórus
hét művet adott elő hét különbö-

ző nyelven, ezzel felidézték a Sopronban tartott nagy sikerű Adventi
Fények – Népek Karácsonya című
koncertjüket. A harmadik rész a
közkedvelt könnyedebb zenei vonalat képviselte, míg a negyedikben a
két kórus közösen állt hallgatósá-

ga elé, és a koncert ráadásaként a
közönséggel együtt énekelték el a
Mennyből az angyalt.
Sokak szerint az egésznek az eredménye az elmúlt évek legjobb kőszegi adventi kóruskoncertje lett,
amely felveti a kérdést a Concordia
kórus számára: hova és hogyan tovább? Hogyan lehet innen tovább
lépni, fejlődni?
Ám a közös hangverseny nem csak
a zenéről szólt, hanem a két kórus
barátságáról is. Úgy próbáltak,
énekeltek együtt, mintha sok éve
ismernék egymást. Teljesült az is,
hogy Szilágyi Miklós karnagy másik kórusa kilépjen az ismeretlenségből, legyen meg mindenütt az
énekelni szerető emberek fantasztikus közössége.
Jubileumhoz méltó évet zárt a
Concordia-Barátság Énekegyesület.
NK

SWIM Erasmus+ projekt
A média erősségei és gyengeségei
Jurisich Miklós Gimnáziumunkban
a tolerancia jegyében zajló nemzetközi projektünk éppen hogy csak
véget ért, de nyolc diáktársammal
és két kísérő tanárunkkal már fejest
is ugrottunk az újabb, életre szóló
kalandba. Ugyanis megkezdtük
utunkat a festői szépségű, idillikus,
tengerparti, horvát kis városba,
Rovinjba, ahol egy izgalmas hetet
tölthettünk el korunkbeli fiatalokkal, akik másik négy európai
országból jöttek. Természetesen
a kikapcsolódás, a szórakozás és
a rengeteg, felejthetetlen élmény
mellett, keményen dolgoznunk is
kellett, még hozzá a projekt té-

májának megfelelően a médiával.
Ezen belül személyes véleményem
szerint az egyik legizgalmasabb
része kapta a hangsúlyt, a történelemben évszázadokra visszanyúló
gyökerekkel rendelkező média manipulációba áshattuk jobban bele
magunkat.
Mai világunkban a média már elengedhetetlen dolog, majdhogynem
lételemünk. És ezzel a reklámcégek,
nagyvállalatok vagy éppen a mindenki által ismert közéleti szereplők nagyon is tisztában vannak, és
előszeretettel ki is használják ezt a
helyzetet, manipulálnak minket. De
hogyan is vehetjük mind ezt észre?

Szalagavató

zás és számvetés, másfelől a jövőbe
tekintve annak remélt lehetőségeit
elemezte: „…szeretnénk, ha az iskolánk valóban Alma Materetek, tápláló anyátok lenne egész életetekben,
bízunk benne, hogy stabil gyökereket
szereztetek itt, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy új utakra induljatok és
amelyek lehetővé teszik ezen új utak
felfedezését és bejárását”.
Az ünnepi beszéd elhangzása után
– Móriczné Szecskó Rita a 12.a
osztályfőnöke, Domnanovich Dóra
12.c osztályfőnöke és Lepold Ágnes a 12.d osztályfőnöke – feltűzték a szalagokat. Idén 80 végzős
tanuló kapta meg a ballagás és az
érettségi vizsgák közeledtét is jelző
hagyományos kék színű szalagot. A
program a Béri Balog Ádám Általános Iskola bálteremmé alakí-

Január 11-én a 343. tanév szalagavatóját tartotta a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium. Az
ünnepség a díszterembe érkező
szülők személyes igazgatói üdvözlése után kezdődött. Az avatandó
közösség nevében Reményik Sándor Akarom című versét Grünwald
Dávid adta elő, Döbörhegyi Boglárkától a Million Dreams című
dalt hallottuk, majd Katona Zsófia
és Pongrácz Patrik Márai Sándor
gondolatait tolmácsolták.Végül pedig Andrasek Hanna Bartók Béla
Este a székelyeknél című darabját
játszotta klarinéton.
Domnanovich Dóra tanárnő az ünnepi beszédében egyfelől a búcsú-
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Hogyan küszöbölhetjük ki azt, hogy
egyre rohanó világunkban a média
által megtévesztett, irányított birkanyáj lelkes, mindenben egyetértő
tagjai legyünk? Hogyan tudjuk a
média erősségeit kiaknázni anélkül,
hogy manipulált vak robotokká váljunk? Ezekre a kérdésekre kerestük
válaszainkat horvátországi tartózkodásunk alatt.
A projekt hét során előre elkészített
prezentációkat adott elő minden
nemzet, melyben bemutatta, hogy
ők milyen média manipulációval
szembesültek már életük során, s
mit gondolnak mi a leggyakoribb
formája. Ezekből az előadásokból
kiderült, hiába lakunk más országban, hiába más a kultúránk a média
ugyanúgy hat mindenkire, globálisan manipulál. Majd ezt felismerve
a nemzetekkel közösen plakátokat
készítettünk, amin szemléltettük az
előbb említett következtetéseinket,
vagy éppenséggel felhívtuk egy-

más figyelmét a közösségi médiák
végtelenségig nyúló megtévesztésére, melynek generációnk egyre
inkább a rabjává válik. Valamint
véleményem szerint az egyik legizgalmasabb feladatunk, egy rövid
általunk manipulált film készítése
volt, melyen keresztül tapasztalhattuk, és szembesülhettünk a ténnyel,
hogy nap, mint nap áldozatul esünk
a média manipulációjának, ám ha
elővigyázatosak vagyunk és odafigyelünk, elkerülhető, hogy mi is csak
egy dróton rángatott bábbá váljunk.
És ez mai világunkban mind fontosabb és fontosabb lesz, hisz a
média teljességében áthatja mindennapjainkat, nélkülözhetetlenné
vált, így észre kell vennünk, meg
kell tanulnunk védekezni a félrevezetés ellen. Ne engedjük, hogy
az emberiség fejlődése szemellenzőként és minket rángató madzagként funkcionáljon!
Takács Boglárka 11.D

tott sportcsarnokában folytatódott.
19 órakor a végzősök a szüleikkel
keringőt táncolva nyitották meg a
bált, amelyen az erre az alkalomra készült – osztályonként más

– koreográfiával, tánctudásukat is
bemutatták. A jó hangulatot megalapozó zenét a Kvarc együttes
szolgáltatta a 23 órás bálzárásig.
Keszei Balázs
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Mert a miénk!
KU LT Ú R A

Találós kérdés: 1963-ban romokból éledt (elődje 1958-ban kezdte
szolgálatát), számos átalakuláson
és átalakításon esett át, fenyegették bezárással, összevonással…,
de hogy a sorsa ne érdekelné a kőszegieket, az nem mondható. Léte,
nemléte, milyensége… érzelmeket
vált ki az emberekből, mert A MIÉNK! A megfejtés: a Jurisics-vár
Művelődési Központ és Várszínház,
valamint elődje a Petőfi Sándor
Művelődési Otthon.
Kőszeg közepén helyezkedik el, a
város szíve, a helyi kulturális élet
véráramának centruma. Legtöbbször csak úgy emlegetjük: „A VÁR.”
Feladata, hogy élet töltse meg a
városiak és az idelátogatók napjait. Működésével ünnepeket teremt
a hét bármely napján. Falai között
amatőrnek és profinak egyaránt
otthonra kell találnia. Sokaknak
csak egy-egy napig, egy hétig ad

„menedéket”, másoknak azonban egy életen
át ez az épületegyüttes:
a KULTÚRA KŐSZEGI
(FELLEG)VÁRA!
2020. január 22-én, a
magyar kultúra napján egy új kőszegi
könyv megjelenését
is ünnepeljük, és emlékezünk a Petőfi Sándor Művelődési Otthon 60., a Jurisics-vár
Művelődési Központ
55. „születésnapjára”.
Az új kiadvány széleskörű érdeklődésre számíthat, hiszen ki ne fordult
volna meg A VÁR falai
között. Már kisiskolás
korunkban belénk ivódik a helyszín
izgalma, akár ha a nézőtéren, akár
ha a színpadon vagyunk részesei
a Művészeti Szemlének. A hétköz-

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

napi és ünnepi alkalmak hosszan
sorolhatók.
Az első igazgatótól (Bráder József)
kezdve a maiakig, akiket mindanynyian jól ismerünk, rengeteg ismerős névvel találkozhatunk, de az
előzményekben felidézzük a Szent
Család Otthon munkáját is. Az író,
Tóthárpád Ferenc azt reméli, hogy
kellemes élményeket ébreszt az
olvasókban, és számtalan történet
kerül majd elő, amelyek „kár hogy
kimaradtak”. A kiadó célja az volt,
hogy emléket állítsunk, dokumen-

Házhoz visszük a pékárut!
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Útvonal
Időpont
Kórház út
12:35-12:38
Alsó körút
12:40-12:45
Kórház út
12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca
13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca
13:26-13:31
Bezerédy Imre utca 13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca
13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca
14:01-14:10
Kethelyi út
14:11-14:22
Rőtivölgyi út
14.24-14:40
Borostyánkő utca
14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca
14:48-15:00
Kálvária utca
15:02-15:12
Árpád tér
15:14-15:19
Mentőállomás
15:20-15:24
Hunyadi utca
15:25-15:41
Vaihingen utca
15:43-15:48

Útvonal
Szeder utca
Fenyő utca
Temető utca
Bercsényi Miklós u.
Károlyi Mihály utca
SOS-Gyermekfalu
Sigray Jakab utca
Rómer Flóris utca
Velemi út
Űrhajósok utca 13.
Írottkő utca 7-9.
Írottkő utca 11-13.
Deák Ferenc utca
Rohonci út 44.
Rohonci út 46.
Űrhajósok utca 21.
Űrhajósok 17.
Űrhajósok 15.
Faludi Ferenc utca
Gyöp utca

táljuk Kőszeg művelődéstörténetének egy kis szeletét.
Böngészésre ajánljuk e kötetet! Figyelemfelkeltésként
néhány név a rengetegből: Dely Gizella, Miklósi
Károlyné, Bakos György,
Szendi Ferenc… színészek és zenészek, szólisták és zenekarok… klubok és rendezvények…
városvezetők és várlátogatók… Mindez számtalan
képpel illusztrálva. (A könyv
és borítóterv Trifusz Péter
munkája.)
A kezdetek óta generációk
nőttek fel. Rácsodálkozhatunk egy-egy emlékezetes
eseményre, találkozásra, de
önmagunkra is, amikor fellapozzuk a színes oldalakat.
Ez az a könyv, amelyet
érdemes a családi archívumban
dédelgetni, mert még a most
születendő gyermekek számára is érdekes lesz. A sorok közül
szülők, nagyszülők emléke köszön
vissza az olvasóra! A megjelenés
után megvásárolható a várbéli
„Shopban”.
(Tóthárpád Ferenc: A kultúra kőszegi /felleg/vára – Egy kisváros
művelődéstörténetéből. Kőszeg,
2019. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. 215 o.)
N. N.
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16:06-16:15
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16:16-16:32
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16:33-16:39 foly
16:40-16:49
16:50-16:59
17:00-17:25
17:26-17:55
17:56-18:04
18:05-18:12
18:14-18:20
18:22-18:30
18:31-18:36
18:37-18:42
18:43-18:47
18:48-18:51
SZOMBAT kivételével naponta!
18:52-18:57
Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
18:59-19:04
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Napi 24 km-t gyalogolt
Mawasala Mbela Fabien verbita
atya gyermekként napi 24 km-t
gyalogolt, hogy iskolába járhasson.
Erről beszélt a Missziós Házban tartott újmiséjén január 12-én. Első
osztályosként a harmadik napon
úgy érezte, nem tudja megtenni a
hosszú utat, aztán mégis vállalta
a feladatát, majd 26 év tanulás
után, 2019. május 25-én a Kongói Demokratikus Köztársaság
fővárosában, Kinshasa-ban pappá
szentelték. „Minden szemeszteren, az emberközpontú képzések
arra tanítottak bennünket, hogy
legyenek élő tapasztalataink, álljunk készen a szolgálatra”.

Az atya Kasongo-Lunda faluban élt
szüleivel. A négyezer lélekszám ott
kicsi településnek számít, 8 – 10
faluhoz tartozott egy központ, ott
működött az iskola. A gyermekek
reggel csapatostól indultak, hogy
a félnyolcas kezdésre odaérjenek.

A nagyobbak vezették a
kicsiket, és vitték is a társukat, ha elfáradt. Másfél
km megtétele után érték
el a folyót, ahonnét a falu
lakossága az ivóvizet vitte és fürdött is. Nagy
esők után egy napig
biztosan nem volt iható
a víz. Fabien atya keresztény családból származik. Kongóba az első
missziós papok 1484ben érkeztek, azóta is
több szerzetes rend végzi
el a missziós küldetést,
amit az atya falujában a
jezsuiták láttak el. A rend
működtette a középiskolát. 1992-ben a falu egyik lakóját
szentelték verbita pappá. Akkor találkozott először a verbita renddel,
de a papi hivatás gondolata akkor
már érlelődött. A verbiták nemzet-

rében miért ünnep a hanukka?
Hanukkai szokások” címmel tar-

tottak előadást december 22-én a
Kőszegi Zsidó Hitközség Munkácsy
Mihály utca 11. szám alatt lévő közösségi helyiségében. Az előadást a
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatta. A rendezvény

Háborús
hősökre
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek,
Hadiárvák Nemzeti Szövetségének
Kőszegi Csoportja január 12-én
megemlékezést tartott a második
világháborús doni áttörés áldozatai emlékére. A 8 órakor kezdődött
szentmisét a háborúban elesett
kőszegi hősök emlékére ajánlottuk
fel. Meggyújtottuk a mécseseket a
Szent Jakab-templomnál lévő emléktáblánál. Emlékeztünk a családtagjainkra.
Horváth Ferenc

ján – Magyarországon folytatott.
Másfél évig tanulta a magyar nyelvet, amit kiválóan elsajátított, és
megkezdte Budapesten az egyetemi éveit. A verbitákhoz tartozó
örök fogadalmat 2018. szeptember
8-án tette le, majd a pappá szentelése után 2019. szeptember 1-jétől
Vasváron szolgál káplánként.
– Mi a fontos? – kérdésre Fabien
atya így válaszolt.
– Az első az, hogy pap vagyok, az
Isten meghívott, hogy ott legyek
az emberek között. Híd legyek az
Isten és az emberek között, tudjam
vezetni a híveket az Isten felé. A
második az, hogy szerzetes vagyok,
egy nemzetközi közösségben élünk,
és minden gyengeségemmel együtt
képes vagyok elfogadni másokat, és
jelen tudok lenni a közösségünkben.
A harmadik, hogy misszionárius vagyok, és ez a küldetésről szól. Távol
vagyok a családomtól, de misszionáriusként tanúságot tudok tenni.
Kámán Z.

Megemlékezés: Január 24-én, pénteken 18 órakor az Ökumenikus
Imahéten Donatin Tamás református lelkész lesz az igehirdető a Jézus
Szíve-templomban tartandó szentmisén, amelyet a Deutschlandsbergi
tragédia áldozatainak emlékére mutatnak be.

Hanukka Kőszegen
„Hanukka jelentése. A zsidók kö-

közi családjába 2007-ben vették
fel, majd 2012-ig a rend szabályai
szerint végezte a tanulmányait,
amit – az elöljárók döntése alap-
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részeként, a hitközségi tagok, valamint az érdeklődők jelenlétében
gyújtották meg a hatodik gyertyát.
Záróakkordként, fánkkal és teával
vendégelte meg a résztvevőket a
hitközség vezetősége.
Mezei Péter
elnök

JUHAR LAKÓKERT

Stílusos, modern új építésű lakások,
elegáns LIFTES épületben, kertvárosi
zöld környezettel!

Már 1 millió forinttal leköthetők!
Földszinti lakások saját kerttel, emeleti lakások, tágas,
panorámás teraszokkal!

Ideális otthon és értékálló befektetés!
– átgondolt 2,3 és 4 szobás alaprajzok, jó elosztás, világos
–
–
–
–
–
–

életterek
választható burkolatok, beltéri ajtók,szaniterek
egyedileg szabályozható és mérhető házközponti fűtés
beépített alumínium redőny szúnyoghálóval
saját parkoló a vételárban
magas műszaki tartalom
minőségi kivitelezés, referenciákkal

Tel.: 06/70/398 3899
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Programajánló

Könyvtári hírek

Január 22.

A könyvtár munkatársai 2020-ban is változatlan szeretettel és az olvasói
igények figyelembevételével beszerzett könyvek, CD-k, DVD-k széles választékával várják régi és leendő olvasóikat, látogatóikat! A szolgáltatási
díjak nem változtak.
Mi az alpannonia®? A felnőttrészlegben elhelyezett információs tábla és
térkép tanulmányozásával megtudhatják az érdeklődők. Az ismeretszerzést követően egy TOTÓ kitöltésével is próbára tehetik magukat, miután
a szabadidő aktív eltöltésének egy nagyszerű lehetőségét ismerték meg.

Január 25.
Február 1.
Február 1.
Február 1.
Február 6.
Február 8.
Február 8.
Február 8.
Február 8.
Február 14.
Február 15.
Február 16.
Február 22.
Február 22.
Február 22.
Február 25.

17.00 A Magyar Kultúra Napja – könyvbemutató
Tóthárpád Ferenc: A kultúra kőszegi (felleg)vára – Jurisics vár lovagterem
19.00 Sváb Bál – Jurisics vár lovagterem
IV. Kőszegi Páratlan Párlatnap – Jurisics vár lovagterem
17.00 Az év természetfotósa 2019 kiállítás megnyitója Koncz-Bisztricz Tamás előadásával a Bechtold
István Természetvédelmi Látogatóközpontban
19.00 Jótékonysági Bál – Dr. Nagy L. EGYMI díszterem
17.00 Erhard Ehm 80 és Kamper Lajos 70 – kiállítás megnyitó – Jurisics vár lovagterem
9.00 Bolhás-barlang túra – Kőszegi-hegység
19.00 Egyházközségi Bál – Balog iskola ebédlője
19.00 Horvát Bál – Jurisics vár lovagterem
19.00 Jelmezes Fúvós Farsangi Bál – Balog iskola
sportcsarnoka
19.00 Gimnáziumi Bál – Dr. Nagy L. EGYMI díszterem
19.00 Balog Iskola SZM Bál – Balog iskola sportcsarnok
9.00 „… s szikrát vet a fény a kéklő hótakarón.”
– Jurisics vártól induló túra (személyi igazolvány vagy
útlevél szükséges)
Tavaszi Bortúra
19.00 Concordia Bál – Jurisics vár lovagterem
9.00 Hórekord nyomában a Stájer-házak felé /17
km/ – Kőszegi-hegység
FARSANGFARKA

Rendezvény:
január 29. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
január 31. (péntek) 16.30 óra: Ifjúsági olvasókör. Téma: Könyves
kihívások
február 3. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és
Kézimunka-kör (a 2. emeleten).

IV. Kőszegi Pálinka és Párlatverseny
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Versenyfelhívás! A bírálat a Versenyszabályzatban rögzítettek szerint történik, amely a Jurisics-vár Művelődési Központ ás Várszínházban tekinthető meg, kérésre postai, vagy elektronikus úton is eljuttatják az indulni
szándékozóknak. Interneten elérhető: www.koszeg.hu.
Nevezni a következő kategóriákban lehet. Almatermésűek – Bogyósok – Szőlő és szőlő eredetű termékek – Törköly és egyéb szőlő eredetű
termékek – Gyűjtött erdei vagy vadon termők és különleges gyümölcsök –
Érlelt és ágyas pálinkák/párlatok – Vegyes pálinkák – „Életstílus párlatok”
– Zöldség- és egyéb párlatok.
A nevezési lap a verseny szakmai vezetőjével történő egyeztetést (Rátz
Mónika 30/4295564,) követően vehető át, de elektronikus úton is igényelhető (jurisics@koszeg.hu). A nevezési lap, valamint a fontos tudnivalók Kőszeg város hivatalos honlapján a www.koszeg.hu oldalon elérhetők.
A versenytételek átvétele a 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9. szám alatt
történik 2020. január 27-én és 28-án 10.00 és 16.00 óra között.
Posta vagy futárposta esetén is a fenti címre kell megküldeni tételeket.
Ebben az esetben a nevezési díj utalható. Bankszámla szám: OTP Bank
Kőszegi Fiókja: 11747051-15574493-00000000. Számlatulajdonos
neve: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. A megjegyzés rovatba a következő információkat kérjük megjeleníteni: pálinka – nevezés –
név (nevező neve).
Nevezési díj: 1.000 Ft/minta. Egy versenyző tetszőleges számú pálinkával,
párlattal indulhat. A versenytételek eredetét igazolni kell!
Az eredmények kihirdetésére, valamint a díjak átadására a IV. Kőszegi Páratlan Párlatnap keretében kerül sor 2020. február 1-én, a Jurisics várban.

2020. február 1.
10.00 A rendezvény megnyitása ágyúlövéssel a Jurisics vár udvarán,
utána a lovagterembe vonulnak az érdeklődők a Magyar Pálinka Lovagrend vezetésével
Előadások:

• Kőszeg gyógyszerésztörténeti emlékei – Révész József a Kőszegi Múzeum igazgatója
• Aromaterápia és illóolajok a gyógyításban és megelőzésben –
Neudl Mariann fitoterapeuta
• „A pálinka, mint orvosság” – Barabás Attila a Magyar Pálinka
Lovagrend nagymestere
• Pálinka és gasztronómia – Rátz Mónika pálinka mester és
Proksch Edina pincér mester
A IV. Kőszegi Pálinka és Párlatverseny eredményhirdetése és szakmai
értékelése, a Jurisics Vár Pálinkája cím átadása
14.00 tárlatvezetés a Fekete Szerecseny Patikában
15.00 tárlatvezetés az Arany Egyszarvú Patikamúzeumban
16.00 táncház a Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel a Jurisics várban –
zene: Budapest Mezőség Band
A tárlatvezetés ingyenes, de belépő váltása szükséges!
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Anyakönyvi hírek

PRO GR A M O K

Születések: Nagy Cecíilia es Bangó István lánya Cecília Hajnalka,
Horváth Arnold és Erdősi Beáta fia Misa, Varga Katalin és Deli Norbert fia Norbert, Novák Dorottya és Szábár Valentin fia Bálint, Ganzer
Krisztina és Scherer Csaba lánya Mira, Harsányi Krisztián és Bándy
Fruzsina lánya Borbála, Mersich Dániel és Kolcsár Krisztina lánya Léna,
Szemerics Idikó és Domján Dániel fia Patrik, Vasvári Patrik és Kovacsics Erika fia Henrik, Prím László és Niksz Hajnalka fia Dávid, Németh
Patrik és Trittremmel Rita lánya Zoé, Gyarmati Richárd és Kovács Mercédesz lánya Auróra, Bagladi Róbert és Berbás Fanni lánya Nóra Ida,
Nagy Dóra és Pikner Valentin fia Laurent.
Házasság: Poropátich Marianna – Máté László.
Halálozás: Moldvai Jánosné szül. Kiss Irén Sarolta, Simony Zoltán,
Pajor Lajos, Huber Jánosné szül. Kőszegi Margit, Kajtár Lászlóné szül.
Fatalin Magdolna.

Farsangi bálok
Február 1. 20.00 óra (Kapunyitás: 19.00 óra)
JÓTÉKONYSÁGI BATYUS BÁL
A Dr. Nagy L. EGYMI szervezésében a díszteremben.
Zene: PETI & ATI DUÓ. Belépőjegy: 2000 Ft, támogatójegy: 500 Ft.
Asztalfoglalás: 94/562-095
A bevételt gyermeknapi programokra használják fel.
Február 8-án
EGYHÁZKÖZSÉGI BÁL
A Balog iskola ebédlőjében tartja az Egyházközség a Farsangi Bált. Támogatójegy a Plébánián és a sekrestyében megvásárolható 2000 Ft-os
árban. A belépőjegyet csak a plébánián 3000 Ft-ért. Cél elsősorban a
templomba járó emberek, hívek közös együttléte jó hangulatban és vidámságban. A bevételt a Jézus Szíve-templom tetőfelújítására fordítják.
Február 8-án 19.00 óra
JELMEZES FÚVÓS FARSANGI BÁL
Kőszeg Város Fúvószenekara szeretettel vár minden szórakozni vágyót a
Balog iskola sportcsarnokába!
A zenéről a DANCE ZENEKAR gondoskodik.
Információ, asztalfoglalás: a zenekar tagjainál
Belépőjegy csak elővételben kapható. Ára: 3.000.- Ft
Február 15-én 19.00 óra
Balog Iskola Farsangi Bál
A jó hangulat elősegítői: nyitótánc – bólékóstoló – sütikóstoló – zene:
BOMBA zenekar – büfé – szülők és tanárok műsora – tombola
Jegyek elővételben az iskola titkárságán vásárolhatók. Jegy: 2.000 Ft, vacsorajegy: 3.500 Ft
A jegyek megvásárlásával és a büfében történő fogyasztással az iskola
alapítványát támogatják. A szülői munkaközösség támogatói jegyeket
bocsát ki, melynek bevétele ugyancsak az iskola alapítványát támogatja.
(Támogatói jegy: 500 Ft)
Február 22-én 19.00 órától
Concordia-Barátság Énekegyesület Farsangi Bál
Helyszín: Jurisics vár lovagterem
A hajnalig tartó zenéről a Boncás Brothers gondoskodik.
A belépődíj ára 7000 Ft, amely az étkezést is tartalmazza.
Jegyelővétel: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház: 94/360-113
Szilágyi Imre kóruselnök (tel: 0630/939- 8680), valamint a kórustagoknál.
A bevételt az énekegyesület próbatermének a fenntartására fordítják.

Felhívás Farsangfarkára!
A Művelődési Központ felhívja Kőszeg polgárait, hogy a nemes civil
kezdeményezést folytassák és zenével, tánccal, mulatsággal
búcsúztassák a FARSANGOT!
Február 25-én, FARSANGFARKÁN, kérjük az üzleteket, vendéglátóhelyeket, munkahelyeket, hogy jelmezben dolgozzanak, ezáltal
is hozzájárulva a jó hangulathoz. Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék
házaikat, lakókörnyezetüket és a maguk módján tegyék emlékezetessé
e napot. Mutassuk meg a KŐSZEGI EMBEREK vendégszeretetét
egymásnak és a turistáknak!
Az alábbi rendezvényeket tervezzük a Fő téren:
9.45 gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás
(ajándékot csak jelmezesek kaphatnak!)
10.00 Réparetekmogyoró Társulat interaktív gyerekműsora
15.00 – 18.00 UTCABÁL
közben 15.00-tól felvonulás és jelmezverseny
17.00 eredményhirdetés
Napközben végiglátogatjuk a LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY
kategóriára jelentkezőket, melyet este díjazunk!
Kérjük jelentkezzenek mindazok, akik valamilyen formában készülnek
(LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY, vendéglátás, gyerekcsoport fogadása,
farsangi díszítés, stb.), hogy ezeket a helyeket ajánlani tudjuk.
A jelmezben megjelenők díjazása a 17 órás díjkiosztáson.
Jelentkezés: Művelődési Központ: Tel.: 94/360-113
www.koszeg.hu, E-mail: jurisics@koszeg.hu
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Labdarúgás: Fociősz

SPO RT

Az előző bajnokságban téli a Kőszegi FC ugyanúgy a 10. helyen várta a
tavaszt mint a futó 20149-2020-asban. Illetve mégsem ugyanúgy, hiszen
ezúttal az akkori -18-as gólkülönbséggel szemben, most mindössze egy
gól a mínusz. A csapat 4 góllal többet szerzett és, ami talán még fontosabb
12 góllal kevesebbet kapott. A helyzet sokkal bízhatóbb. A KFC-t a bajnokság negyedik helyezettjétől is mindössze 4 pont választja el. A tabellán
őt követő 11. előtt is van 3 pont előnye, sőt a12-diket már 7 ponttal előzi
meg. A helyzet persze nem garancia a sikerre, de kellő önbizalommal és
hittel elérhető, hogy a csapat a középmezőny erősebb csapatai közé küzdje
fel magát. A házi gólkirály az egyre jobban beérő Fehér Dániel 9 góllal,
de a csapathoz újra visszatérő Szoják Tibor is 7 találatig jutott. A nagyobb
küzdőszellem a fegyelmező és büntető lapok számában is tükröződik: az
előző évi 30-hoz képest 12-vel több sárga lapot osztottak ki a csapat játékosainak, s kiállítások száma is nőtt 1-ről 4-re. A csapat összetétele stabil.
11-en a mérkőzések 4/5-én játéklehetőséget kaptak.
Kőszegi Futball Club őszi szezonjának fontosabb adatai: Tabella: 10. hely Kőszegi FC 15 mérkőzés, 6 győzelem, 3 döntetlen, 6 vereség, 31:32 gólarány, 21 pont. Hazai: 9. hely 8/ 3/ 3/ 2/ 19:18/ 12
pont. Vendég: 7-9. hely 7/ 3/ 0/ 4/ 12:14/ 9. Góllövők: Fehér Dániel
9 gól, Szolyák 7, Fehér András, Prán Dominik 3-3, Réti, Römer, Csák
2-2, Prán Adrián, Kovács, Riegler 1-1. Sárga lapok (43 db): Fehér
András 8, Gugcsó, Szolyák 5-5, Prán Dominik 4, Kovács, Prán Adrián,
Szücs, 3-3, Marti Christopher, Lintner, Rigler, Römer, 2-2, Major, Őri
1-1. Piros lap (4): Szolyák, Prán Dominik, Szücs, Marti Christopher.
Játékosok: (zárójelben a mérkőzések száma) Fehér Dániel (15), Bán
Martin(14), Csák Dominik (14), Réti Milán (13), Prán Dominik (13),
Gugcsó Ákos (13), Fehér Dániel (13), Marti Christopher (13), Römer
Zoltán (13), Riegler Péter (12), Szolyák Tibor (12), Lintner Dénes (11),
Kovács Zsolt (11), Major Dániel (10), Major Dániel (10), Fehér András
(10), Léhmann Gábor (10), Szűcs Norbert (9), Prán Adrián (7), Horváth Norbert (5), Horváth Norbert (5), Őri Gábor (2), Németh Márk (1).
A Kőszegfalvi SE számokban
Két ponttal elmaradva a pillanatnyi dobogótól, a közvetlen élmezőnyben
zárta az őszt a kőszegfalvi csapat. Az előtte állókkal 50 %-os a mérlege,
csak a második helyen álló Bucsutól szenvedtek vereséget. A még jobb
helyezéshez a 8. helyezett Újperint és a 11. helyen álló Vassurány ellen
elveszített mérkőzések hiányoztak.
Tabella: 5. hely Kőszegfalvi SE 14/ 8/ 3/ 3/ 50:11/ 27 pont, Hazai:
5. hely 7/ 5/ 1/ 1/ 35:5/ 16 pont, Vendég 5. hely 7/ 3/ 2/ 2/ 15:6/
11 pont. Góllövők: Pintér 9, Molnár, Slankovits, 8-8, Bozóki, Nagy,
Németh 5-5, Horváth 3, Kovács, Mihácsi, Szántó 2-2, Komáromi 1.
Legtöbb sárga lap: Horváth, Kogler 3-3. Piros: -.

Futsal: Kialakult erőviszonyok
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Az 5. forduló, Pázmándfalu elleni mérkőzését a csapatok március 7-re
halasztották. Répcelakon, a hazai csapat érvényesítette a papírformát. A
közvetlen rivális Baráti másodszor is kifogott a kőszegi csapaton, fontos
előnybe kerülve ezzel a KFC-vel szemben. Csorna Kőszegen sem váltotta
meg a világot: az első mérkőzés 20:0-ja után ezúttal 18:1-gyel megúszták.
A bajnokságban kialakultak az erőviszonyok. Répcelak kimagaslik a
mezőnyből. Nyolc forduló után veretlenül, imponáló 28-as gólkülönbséggel, kilencpontos előnnyel áll a táblázat élén. A pillanatnyi dobogó 2-3.
fokán az óvári csapat és a baráti FCSE osztozik. A kőszegiek, bár egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, hat pont hátrányban követik őket. Az előző
kiírásban a Barátival kiélezett csatát vívtak a bronzéremért. Ezúttal kétszer
is vereséget szenvedtek tőlük, jelentős hátrányba kerülve ezzel. Csorna és
Pázmándfalu eddig nem tudott beleszólni a verseny alakulásába.

2020. JANUÁR 20.
Eredmény: 5. forduló: Auto-Szoft Pázmándfalu-Kőszegi FC 2020.
március 7-re halasztva, 6. forduló: Répcelaki SE-Kőszegi FC 6:3 (4:2),
gólok: Prán Dominik, Fehér Dániel, Prán Adrián, 7. forduló: Baráti
Futsal CSE-Kőszegi FC 5:3 (3:1), gólok: Szolyák, Fellegi, Lintner, 8.
forduló Kőszegi FC-Csorna SE 18:1 (7:1), gólok: Prán Dominik 5, Réti
5, Csák, Prán Adrián, Tóth 2-2, Fellegi, Toldi, Fehér Dániel 1-1.

Kosárlabda: Sikerélmény nélkül

Két mérkőzést játszott az utóbbi
időszakban a Kőszegi SE a megyei bajnokság „B” csoportjában.
Mindkét mérkőzést az ellenfél
uralta. A BC Olad a második negyedben elhúzott, s végig növelte
az előnyét. A SzoESE is az elejétől
előnyben játszott, de a 3. negyedig
meccsben maradtak a kőszegiek. A
3. negyedben elhúztak a szombathelyiek. A záró negyed már nem
változtatott a különbségen. Az „A”
csoportban, a Pannónia SZSE továbbra is egyoldalú mérkőzéseket
játszott. Az 50 pontnál nagyobb
különbségű vereségek sem szívderítőek, de a 9700.hu valódi mészárlást
rendezett. Félidőben 57:0-ra vezettek, s a második félidőben is csupán
négy pontot engedélyeztek a kőszegi csapatnak.
Eredmények Kőszegi SE 8. forduló: Kőszegi SE-BC Olad 46:92
(12:16, 14:27, 7:25, 13:24), 11. forduló: Szombathelyi Egyetem SEKőszegi SE 66:46 (17:14, 14:8, 25:14, 10:10). Pannónia Szabadidős
Sportegyesület 8. forduló: Falco U20-Pannonia SZSE 80:22 (18:2,
12:7, 20:4, 30,9), 9. forduló: Pannónia SZSE- S.A.K.K. 20:74 (10:22,
2:18, 4:25, 4:9), 10. forduló: 9700.hu Ingatlaniroda-Pannónia SZSE
109:4 (24:0, 33:0, 24:4, 28:0).

Foci: Utánpótlás számokban

A kőszegi utánpótlás csapatok szereplése a 2018-19-es bajnokság őszi
szezonjában. U19 Tabella: 6. KFC 14 mérkőzés /8 győzelem /0 döntetlen
/6 vereség /57:25 gólarány /24 pont. Legjobb góllövők: Janó Iván 17,
Németh Olivér, Prán Adrián 6-6, Sárga lapok: Lakihegyi Patrik, Horváth
Levente 4-4. Piros lap: Lakihegyi Patrik 2, Horváth Olivér, Németh Márk
1-1. U16 „Északi csoport” Tabella: 5. UFC 8 /5 /1 /2 /43:27 /16-4
pont. Legjobb góllövő: Balogh Krisztofer 15, Fábián Dániel 6. Sárga lapok: Gácsi Marcell, Wölfinger Erik 2-2. Piros lap: Fábián Dániel Takács
Máté 1-1. A Kőszegi FC kizárva. U14 „Szombathelyi csoport” Tabella:
7. UFC 10 /5 /0 /5 /31:34 /15. Legjobb góllövők: Fábián Dániel 10,
Bauer Marcell 9. Sárgalap: Szabó Krisztofer 3. Piros lap: -. Tabella: 8. KFC
10 /3 /0 /7 /44:55 /9. Legjobb góllövő: Varga Balázs 13. Sárga lap: Tebeli
Adrián 1. Piros lap: -.
Futsal utánpótlás: U20 Tabella (2 kör után): 2. KFC 6 /3 /0 /3 /27:31
/9. Legjobb góllövő: Csák Dominik 9. U17 Tabella: (3 kör után) 3. KFC 9
/2 /1 /6 /22:49 /7. Legjobb góllövők: Horváth Ákos 7, Kolompár András
6. U15 U15 „B csoport” Tabella (2 kör után): 2. UFC 6 /4 /0 /2 /32:21
/12. Legjobb góllövők: Fábián Dániel 10, Németh Brúnó 8. Sárga lap:
Fábián Dániel 1. U13 „D csoport” Tabella (2 kör után): 2. KFC 6 /4
/1 /1 /24:14 /13. Legjobb góllövő: Mészáros Márk 8, Sárga lap: Szabó
Krisztofer 1. Tabella: 3. KFC 6 /1 /1 /4 /15:27 /4. Legjobb góllövő: Nagy
Adrián 6. U11 „A csoport” Tabella: 1. KFC 8 /7 /1 /0 /74:11 /22. Legjobb góllövők: Zsoldos Szebasztián 20, Csutorás Mátyás 17, Stampf Gergő
12, Takács Zsombor 10.
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Úszás diákolimpia

Az elektromos időmérés lehetőségét kihasználandó januárról decemberre hozták előre az
úszás Diákolimpia „B” kategória
(nem igazoltak) megyei döntőjét. A trend nem változott: A
fiúknál arattak a szombathelyi
vízilabdázók. A triatlonisták szereplésén is látszott a rendszeres
edzésmunka. A kőszegi iskolákat a Balog iskola és a nagy
létszámban nevező Árpád-házi,
valamint a középiskolások között
10 versenyzővel induló Jurisich
gimnázium képviselte. A várakozásnak megfelelően az Árpád-házi szépen
gyűjtögette az érmeket: hat arany (közte egy váltó győzelem), kilenc ezüst,
kettő bronz a mérlegük. A Balog iskolának Sárközi Tirza szerzett bronzérmet. A Jurisichból Fekete Kata arany és ezüstéremmel is gazdagodott.
Testvérének Fekete Adélnak a bronzérme tette teljessé az iskola éremkollekcióját. A győztesek az országos döntőbe jutottak.
Kőszegi érmek: I. korcsoport fiú 50 mell 1. Komjáthy Dávid/ÁH
1:03,90, 50 hát Komjáthy Dávid/ÁH 5085, II. korcsoport lány 50
hát 2. Kiricsi Flóra/ÁH 48,96, 4x50 gyors váltó 2. Árpád-házi iskola 3:21,31, III. korcsoport lány 100 hát Kovács Fanni Mária/ÁH
1:44,22 4x50 gyors váltó 2. Árpád-házi iskola 2:43,17, IV. korcsoport lány 100 gyors 1. Stumpf Anna/ÁH, 1:12,50,2. Fekete Kata/JMG
1:14,66, 3. Básthy Katalin/ÁH 1:17,05, 100 mell 1. Fekete Kata/
JMG 1:34,11, 2. Bozsó Fanni Blanka/ÁH 1:41,25, 3. Sárközi Tirza/BA
1:44,50, 100 hát 1. Stumpf Anna/ÁH 1:27,31, 2. Básthy Katalin/ÁH
1:27,43, 4x50 gyors váltó 1. Árpád-házi iskola (Bozsó Fanni, Stumpf
Anna, Básthy Katalin, Havasi Kitti) 2:22,58, fiú 4x50 gyors váltó 3. Árpád-házi 2:12,28, V-VI. korcsoport lány 100 gyors 3. Palatkás Anna/
ÁH 1:10,39, 100 mell 3. Fekete Adél/JMG 1:38,81, 4x50 gyors váltó
2. Árpád-házi 2:09,00, fiú 100 hát 2. Hóbor Zalán/ÁH 1:16,05, 4x50
gyors váltó 2. Árpád-házi 1:55:22.

A Karate-Do Zalaegerszegen
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A kőszegiek eredményei: Baranyai Dzsesszika kata 1. hely, szivacs
kumite 3. hely, Baranyai Zoltán kata 1. hely, kumite 3. hely, Dordevic
Verco kata 1. hely, kumite 3. hely, Jelencsics Laura kata 2. hely, kumite
3.hely, Polyák Mercédesz kata 1. hely, kumite 1.hely, Toplak Attila kata
2.hely, kumite 2. hely, Toplak Dániel kata 2.hely, kumite 2.hely.

Birkózó diákolimpiai döntők

Birkózásban, az év végén
két országos diákolimpiai
döntőn is érdekeltek voltak
a kőszegiek. Serdülő korcsoportban első évesként Frank
Szabolcs szerzett meglepetés bronzérmet. Diák II.
korcsoportban Málovits Noel
állhatott a dobogó harmadik
fokára. A küzdelem nagyságát mutatja, hogy a bronzérmet 4:4-es pontozással,
utolsó akcióval harcolta ki.
A kőszegi birkózók az új
évben Érden kezdték a versenyzést. Gyermek és diák
korosztályban 375 versenyző indult. Szinte a teljes
magyar mezőny szőnyegre lépett, ukrán, horvát és szlovák birkózók által
vált nemzetközivé a verseny. A KSE birkózó fiataljai négy-négy ezüst és
bronzérmet gyűjtöttek.
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Eredmények: ezüstérmes Róth Ármin 23 kg-ban, Pusztai Dániel 26
kg-ban, Pusztai Szilveszter 29 kg-ban, Torna Ábi 32 kg-ban, bronzérmes Rába Levente 38 kg-ban, Polyák Anzi +46 kg-ban, Pusztai Dominik 35 kg-ban, Tóth Ábi 42 kg-ban

Birkózás 2019

Remek évet zárt a Kőszegi SE Birkózó Szakosztálya. 8 kategóriában 23
versenyen vettek részt, három nemzetközi meghívásnak is eleget tettek.
Diákolimpiai döntőn, Magyar Bajnokságon egy arany két ezüst, három
bronz és két ötödik helyezést értek el. A szentesi országos döntőn a KSE a
6. legjobb csapat lett. A Veterán Magyar Bajnokság legjobb csapata a KSE
lett. Öt arany, egy ezüst, két bronzérmet szereztek. A Magyar Birkózó Szövetség egyesületi rangsorában a 2017-es 80., a 2018-as 78. hely után
idén 46. helyen végeztek. Olyan nagyvárosokkal voltak versenyben, mint
Zalaegerszeg, Győr. Az egyesület sikerrel rendezett Regionális Diákolimpia
Döntőt. 25-30 birkózó palánta látogatja rendszeresen az edzéseket. Ígéretes tehetségekben nincs hiány.

Fitt-Box 2019’

December közepén Zalaegerszegen léptek tatamira a Karate-Do klub kőszegi karatékái. A ZSKE Mikulás Kupán öt első, öt második és négy harmadik helyezést értek el Bodorkós Gergő tanítványai. Polyák Mercédesz a
formagyakorlat és a küzdelem versenyszámot egyaránt megnyerte.

Sikeres, eredményes évet zárt a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület. Versenyzői 43 versenyen (25 hazai, 18 nemzetközi) vettek részt. Nyolc edzőnapot és nyolc bemutatót, toborzót egyéb programot tartott a szakosztály. Junior EB-n, Ifjúsági EB-n, Felnőtt EB-n, Európa Játékokon,
Felnőtt Világbajnokságon szerepelhetett versenyzőjük. Egy ezüstérem
és két ötödik helyezés a legjobb eredmény ezeken a világversenyeken.
Magyar Bajnokság-okon 7 arany, 3 ezüst, három bronzérem és egy
ötödik helyezés a termés.
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