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DOLGOZNI AKARNAK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. Reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, Rusznyákné Biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a Bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

MÁJUS 4-TŐL
a 3. számú háziorvosi körzetben dr. 
Varga István megkezdi a betegellátást. 
Ezt az időpontot sok páciens várta. 
Orvoshiány miatt az elmúlt egy évben 
a körzetben lévő betegek ellátását dr. 
Nedeczky Veronika, dr. Prugberger Já-
nos, dr. Pusztai Gergő és dr. Koczor Gá-
bor orvosok látták el. A munkájukért a 
köszönet szó alig fejezheti ki az elisme-
rést, a helyettesítést az önkormányzat 
kérésére vállalták.
A szokásos rend szerinti orvosi ellátás 
újraindítása február 13-án hozott tes-
tületi döntéssel indult el. Ezt követően 
írhatja alá Básthy Béla polgármester a 
feladatellátást szolgáló előszerződést, 
majd a hatósági eljárást követően kez-
dődhet meg a rendelés május 4-én. Az 
önkormányzat a háziorvosi praxisjog 
ingyenes átadásával és lakás biztosítá-
sával írta ki a pályázatot. Kérdésünkre 
dr. Varga István elmondta, hogy a ko-
rábbi években kereste azt a vidéket, 
ahol a nyugdíjas éveit eltöltheti. Ezért 
keresett házat az elmúlt évben Velem-
ben. November végén találta meg a kő-
szegi orvosi praxisjogra vonatkozó hir-
detést. Először felvette a kapcsolatot az 
orvoskollégákkal, akik „már holnaptól 
kezdjen” mondattal fogadták a leendő 
kollégát. A doktor úr így fogalmazott: 
„Láttam a városvezetés fogadókész-
ségét, számomra Kőszeg és környéke 
vonzó arra, hogy a nyugdíjas éveimet 
itt töltsem el úgy, hogy tudjam folytatni 
az orvosi hivatásomat”. 
Dr. Varga István belgyógyász, üzemor-
vos, háziorvos szakképesítéssel rendel-
kezik, 2001 óta a családorvosi tanszék 
oktatója. Kőszegre költözését követően 
részt vesz az orvosi ügyeletben, va-
lamint Szombathelyen a sürgősségi 
betegellátásban, mert „az ott szerzett 
tapasztalat a mindenkori betegek ér-
dekeit szolgálja”. A doktor úr számára 
fontos, hogy betegei ismerjék a telefon-
számát a hatékony ellátás érdekében. 
Kőszegre április 15-én Bázakerettyéről 
érkezik.
Írta és fényképezte: Kámán Zoltán

AZ ÚJ HÁZIORVOS DR. VARGA ISTVÁN
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Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám március 16-án jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: 2020. március 4.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: 2020. március 11.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: 2020. február 19.
DR. NAGY EDINA aljegyző: 2020. február 26.

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

TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő 2020. február 21-én 
(pénteken) 9.00 és 10.00 óra között tart fogadóórát,

VELKYNÉ BALL ANDREA a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője 
2020. február 26-án (szerdán) 11.00 és 12.00 óra között

tart fogadóórát,

KISS ZOLTÁN a 2. sz. vk. önkormányzati képviselője
2020. február 27-én (csütörtökön) 17.00 és 18.00 óra között 

tart fogadóórát,

FEKETE-PATAKI EDIT az 5. sz. vk. önkormányzati képviselője 
2020. március 4-én (szerdán) 16.30 és 18.00 óra között

tart fogadóórát, a Városháza tanácskozótermében.

A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban

Így működünk 2020-ban
Módosító javaslatok nélkül, kilenc 
támogató és két ellenszavazat-
tal fogadta el városunk 2020. évi 
költségvetését a képviselő-testület 
február 13-án. Szinte vita sem volt, 
hiszen vitán felül áll: a költségve-
tés megvalósítása mindenkit nagy 
erőpróba elé állít: hivatalt, intéz-
ményeket, képviselőket, de a város 
lakóit is. Takarékosságra, bizalomra 
és optimizmusra lesz szükségünk, 
de leginkább hitre és fáradhatat-
lan munkabírásra. A költségvetés 
főösszege 4 milliárd forint, 700 
millióval magasabb, mint 2019-
ben volt. Ennek fő oka, hogy fini-
sébe ér a 2014-2021-es fejlesztési 
időszak, most valósulnak meg az 
elmúlt években előkészített fejlesz-
tési projektek, elnyert pályázatok, 
több mint 1,7 milliárd forint érték-
ben. Több, mint 20 pályázati pro-
jektünk megvalósítása van folya-
matban, melyek között beruházási 
pályázatok (Várkör keleti szakasza, 
Kiss János utca felújítása, ipari park 

fejlesztés, városmajor és városháza 
felújítása, intermodális pályaudvar 
létesítése, csapadékvíz elveze-
tés, zártkerti pályázat, Veloregio, 
Alpannonia, turisztikai fejlesztések 
stb.) éppúgy szerepelnek, mint az 
együttműködést erősítő progra-
mok (foglalkoztatási paktum, helyi 
közösség és kohézió pályázat, nő-
központ projekt, klímaprojekt és 
több nemzetközi együttműködési 
pályázat). Reménykedve várjuk a 
döntést bölcsőde fejlesztési pályá-
zatunkról, és bízunk benne, hogy 
sikeres lesz a birkózó edzőcsarnok 
létesítési pályázatunk. A pályáza-
tokhoz mintegy 100 millió forint 
sajáterőt kell biztosítanunk. Mind-
eközben már működik a megújult 
Gábor Áron utca és az új Pogányi 
út a kerékpárúttal, jópáran „leszok-
tunk a Rákóczi útról”. A 2020. év 
kiemelt célkitűzése a már elnyert 
pályázatok megvalósítása, hiszen 
egy fillért sem szeretnénk visszafi-
zetni, miközben partnereinkkel már 

új tervek előkészítésén dolgozunk.
A most elfogadott költségvetés 
a Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal mellett három kulturális 
intézményünk (művelődési ház, 
múzeum és könyvtár), szociális 
gondozóközpontunk, valamint két 
önálló, a bölcsődét is beleszámítva 
összesen öt kőszegi és három vi-
déki telephellyel működő óvodánk 
működését biztosítja, és költség-
vetési támogatással végzi turisz-
tikai feladatait a natúrpark és a 
tourinform iroda is.
A városüzemeltetési feladatokra 
a tavalyi összegnél 38 millióval 
többet összesen 217 millió, pénz-
beli szociális juttatásokra pedig 7,5 
millióval többet összesen 32 millió 
forintot terveztünk. Az utak karban-
tartására, felújítására 38 millió fo-
rint gépjárműadó folyik be a város 
kasszájába, erre a célra a kiadási 
oldalon 91 millió forint költést 
tervezünk a Városüzemeltető Kft. 
bevonásával. Fontos partnereink 
az egyesületek, civil szervezetek: 
sporttámogatásra közel 20 millió, 
a tűzoltóság támogatására több 

mint 4 millió, a kulturális egyesüle-
tek támogatására mintegy 6 millió 
forintot költhetünk 2020-ban. A 
nemzetiségi önkormányzatok mű-
ködését egységesen 600-600 ezer 
forinttal támogatja Kőszeg Városa.
Nagy feladatokkal és célokkal in-
dulunk tehát neki a 2020-as esz-
tendőnek, melynek során minden 
bizonnyal újabb pályázati forrá-
sokat is sikerül majd elnyernünk. 
Takarékosan, és körültekintően kell 
gazdálkodnunk, miközben folya-
matosan segítenünk kell a vállal-
kozások, gazdálkodó szervezetek 
fejlődését. A város fenntartható 
működésének elengedhetetlen fel-
tétele, hogy minél hamarabb a je-
lenlegi évi 537 millió forintot jelen-
tősen meghaladó saját adóbevéte-
lekre tegyünk szert. Kérem, hogy 
egész évben kövessék figyelemmel 
önkormányzatunk működését, és 
ismerjék meg a város működésé-
nek összefüggéseit, legyenek társa-
ink Kőszeg fejlesztésében: Építsük 
együtt Kőszeget!

Básthy Béla
polgármester
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Megújul a  zsinagóga
Február 12-én kérdésünkre a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
arról adott tájékoztatást, hogy 
nyílt közbeszerzési eljárást indí-
tott 2019. év végén a Kőszeg, 
Várkör u. 38. alatt elhelyezkedő 
Zsinagóga és rabbiházak műem-
léki helyreállítása érdekében. Ez 
a folyamat február elején még 
ajánlattételi szakaszban volt. Ezzel 
egy újabb lépés történt a műemlék 
épület felújítása érdekében. A KéV 
2018. áprilisi lapszámában arról 
adtunk tudósítást, hogy a Zsina-
góga felújítására vonatkozó tervek 
elkészültek. Kőszeg egy újabb be-
ruházása a KRAFT-projekthez kap-
csolódik. Az ingatlanok tervezetten 
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intéze-
tének vagyonkezelésébe kerülnek. 
A vagyonkezelésbe adást követően 
az ingatlanok későbbi hasznosítása 
az FTI kompetenciájába tartozik.
A Ferenc József császártól bárói ran-
got kapott kereskedő, Schey Fülöp 
építette – sok más, várost fejesztő 
tevékenysége mellett – a Zsinagó-

gát, amely 1859-ben állt a 
helyi zsidóság szolgálatába.  
Jelenleg a magyar állam 
tulajdonában van, ennek 
kezelői jogát a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
gyakorolja. 
Fotóink mutatják a múltat 
2011. 07. 13. állapot sze-
rint, és a jövőt.

KZ
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Egyedi készítésű textiltermékekkel
(lakástextil, párnák, takarók),

ökotermékekkel (táskák, tárolók)
különböző ajándékokkal,
kedves textilfigurákkal

várja vásárlóit a februárban megnyílt 
KEDVESTEXTIL üzlete:
Kőszeg, Rákóczi F. u. 2.

Egyedi rendelések felvétele:
06/70-286-8740

57 fős szálláshely a Bencés Rendházban
Kőszegen a Rajnis utca 2. szám 
alatt található épület a hozzá-
kapcsolt gimnáziummal együtt a 
belváros legnagyobb épülete. A 
szűken vett belvárosban Bencés 
Rendház egyetlen kétemeletes 
épület, amelynek a felújítása az el-
múlt év őszén fejeződött 
be. A beruházást, mint 
tulajdonos a Pannonhal-
mi Főapátság végezte a 
KRAFT-projekthez kap-
csolódva. 
Az épületet két ütem-
ben újították fel. Az I. 
ütem lebonyolításának 
elsődleges célja az volt, 
hogy a tervezett kutatói 
szállásfunkció jelentős 
része megvalósuljon. A 
megvalósításhoz a teljes 
2. emeletet felújítot-
ták, továbbá minden, 
elsősorban tűzvédelmi 
szempontból szükség-
szerű műszaki tartalom 
is megvalósult. 
Az I. ütemben 
megtörtént a 
tetőszerkezet re-
konstrukciója. A II. 
ütemben komp-
lex átalakítással 
és bővítéssel ki-
alakított kutatói 
szá l lásépüle te t 
valósítottak meg, 
amely során a 
teljes épület meg-
újult.  A beépített 
bruttó alapterület 
1 146 m2.
A II. ütemben 

elvégzett beavatkozások ered-
ményeként a hőközpontot, gé-
pészeti rendszereket, elektromos 
kapacitást bővítették. Megtörtént 
a gépészeti és villamossági felújí-
tás, ahogy a felújítandó földszinti 
helyiségeket védő utólagos szige-

telési munkálatokat is elvégezték. 
A földszinten étkező helyiséget 
és konyhát alakítottak ki, minden 
szükséges kiszolgáló funkcióval 
együtt. Szobák vannak a földszin-
ten és az 1. emeleten. Elbontották 
a kislépcsőházat és megtörtént a 

homlokzat rekonstrukciója a nyí-
lászárók cseréjével együtt. Meg-
újították a kerteket, és parkolókat 
alakítottak ki. A melléképület 
funkcióit apátsági üzlethelyiség és 
garázsok kialakításával bővítették. 
Újraépítették az utcai kerítést, és a 
sekrestye lépcsőkorlátját.
Az elkészült szobaegységek „kö-
zösségi szálláshely” minősítési ka-
tegóriába tartoznak. A projekt be-
fejezésével 13 darab 1 ágyas és 22 
db 2 ágyas szobát alakítottak ki. 
A férőhelyszám 57 fő, mindegyik 
szoba saját mellékhelyiséggel és 
mosdóval rendelkezik.

Az épület története
Eredetileg jezsuita rendháznak 
épült Pietro Orsolini olasz szár-
mazású építőmester tervei alap-
ján, később piarista, végül bencés 
rendház. Az olasz származású lékai 
építőmester 1677 – 1680 között 
építette. A kőszegi rendház és gim-
názium a jezsuiták 1773-as távo-
zása után 1777-től 1815-ig a pi-

aristáké lett. Amikor a piarista 
rendet Kőszegről Kaposvárra 
helyezték, helyüket a bencé-
sek vették át. A rendházban 
és a gimnáziumban 1950-ig 
éltek és tanítottak bencések, 
akiket kiűztek, és a helyisé-
gekben lakásokat rendeztek 
be. Majd a korábbi Írottkői 
járást váltó Kőszegi Járási Ta-
nács székhelye lett. A Magyar 
Bencés Kongregáció 1990-
ben kapta vissza a tulajdon-
jogot. Az épület műemlék, 
törzsszáma: 7887. Régészeti 
azonosítója: 68995.
A főhomlokzat a Rajnis utcá-
ra nyílik, északi homlokzata 
a Táblaház utcára, míg hátsó 
bejárata a Schneller István 

utca kiteresedő parkjára néz.  A 
rendház épülete fordított ’L’ betűt 
formáz. Talpa a Rajnis utcai szárny, 
szára a Szent Jakab-templommal 
párhuzamos szárny. Homlokzata 
egyszerű, vízszintes tagolású, a 
Rajnis utcai homlokzat kivételével 
sarok armírozással. A nyílásokat 
füles szalagkeret keretezi könyök-
lő-, és magasított szemöldök-
párkánnyal. A belső helyiségek a 
Rajnis utcai homlokzat bal oldalán 
álló, 4 axisos bővítés és a hátsó 
szárnyban lévő konyha feletti, illet-
ve a főlépcsőház feletti zárófödém 
kivételével boltozott térlefedésűek.
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Tetőcsere
Örömmel és Istennek hálát adva 
számolunk be a város lakóinak, 
hogy az evangélikus hívők templo-
ma az elmúlt év őszén tovább szé-
pült. A 2009-es árvíz után hatalmas 
összefogással és sok-sok önzetlen 
támogatónak köszönhetően meg-
újult kívül-belül templomunk, ám 
az felemésztette a gyülekezetünk 

tartalékait, nem maradt lehetőség 
a tető felújítására. A sikeres pályá-
zatunknak  (NEMZ-N-19-0109 és 
EGYH-EOR-19-0723) köszönhe-
tően összesen 15 millió Ft-ot nyert 
a Kőszegi Evangélikus Egyházköz-
ség. A Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság által nyújtott pályá-
zati támogatások  keretében a te-
tőcsere is megvalósulhatott.

Kőszegi Evangélikus 
Egyházközség

A falak korrodálódtak
Február 6-án a síugrók régi vá-
gya teljesült. Ekkor telepítették a 
Szabóhegy alatt lévő ugrósáncon 
a sportolókat kiszolgáló konténe-
reket. A korábbi, szociális célokat 

szolgáló épületben nem volt fűtés, 
a falak korrodálódtak, az időnkén-
ti felújítás, „ráncfelvarrás” nem se-
gített a helyzeten. A KSE vezetés 
a probléma megoldása érdekében 

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli   25% Kedvezmény/Rabatt!

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 30 perc
Minutes / Min

60 perc
Minutes / Min

90 perc
Minutes / Min

120 perc
Minutes / Min ×5* ×10*

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna

3.900 HUF
13 € – – – -10% -15%

Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž

6.900 HUF
25 €

11.900 HUF
40 €

15.900 HUF
55 €

20.900 HUF
70 € -10% -15%

Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž

7.900 HUF
27 €

12.900 HUF
45 €

16.900 HUF
57 €

21.900 HUF
75 € -10% -15%

Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage 
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž

– – 17.900 HUF
59 €

20.900 HUF
69 € -10% -15%

Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny

– – 17.900 HUF
59 €

20.900 HUF
69 € -10% -15%

Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž – 14.900 HUF

49 €
17.900 HUF

59 €
20.900 HUF

69 € -10% -15%

az önkormányzattól kért segítsé-
get, és kapott kilenc millió Ft-ot, 
mert a beruházást önerőből nem 
tudta finanszírozni. A konténe-
rek gyártója a szállítást októberre 
ígérte, amit idén januárra módo-
sított. A szociális célokat szolgáló 
épületblokk alapozása júniusban 

kezdődött, elhelyezték a szenny-
víztartályt, mert a hegy alatti 
területen nincs kiépített szenny-
csatorna. Februárban megtörténik 
a konténerekre a közművek csat-
lakoztatása, és a valóságban attól 
kezdve szolgálja az eredmények-
ben gazdag sportolókat.  
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a próbákon ott leszek, a fellépéseken játszom.                                                                                                           
– A harminc év alatt sok olyan produkciót létre-
hoztunk, ami azelőtt nem volt. Nem volt a Fú-
vósfarsang, és ez lett a zenekar legfőbb bevételi 
forrása.                                                                          
– A rendszerváltozás előtt mi vittük fel az egész 
várost a Stájer-házakhoz. Volt, amikor 1200 
emberre főzött a Gyöngyös Csabi, a Tánczos 
Tomi, meg a Sebestyén Józsi. Sok közünk van a 
Hétforrás piknikhez is, amit a Kőszegi Baráti Kör 
indított egy táblaavatóval.

– Más lett a térzenék hangulata is – amit a Mik-
lós jól kihasznál –,  mert hangulatos térzenéket 
játszunk. A Gréts Karcsi annak idején a musicalt 
részesítette előnyben, a Miklós pedig a rockot 
preferálja. Gréts Karcsival 1976-ban bemu-
tattuk Liszt II. Magyar rapszódiáját Lovranban, 
csöpögő esőben gyülekeztünk, de mire játszani 
kezdtünk, elállt. Megtelt a strandterasz. Az ott 
nyaraló, akkori nyugat-németek egy hordó sört 
gurítottak elénk. Később ugyanezért a produk-
cióért első hely kitüntetéssel kapott oklevelet 
Buchloeban  a zenekar, akkor már Csárics Sanyi 
vezényelte.                                                                                                  
– A ’90-es években, amikor a zenekar elindult 
igazán Európába – mert mi már a 70-es évek-
től turnéztunk meghívásos utakon Ausztriában 
és Horvátországban – felléptünk ezeken kívül 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Bakos György leköszönő elnökkel
 Nemsokára 70 éves, 60 éve fúvószenész, 30 évig elnök volt

A csapat hivatalos neve Kőszeg Város Kon-
cert Fúvószenekara. Fenntartója pedig a 
Kőszeg Város Fúvószenekaráért Alapítvány. 
Ez a szervezeti forma 1992 óta létezik. 
Korábban egyesületként működött, akkor 
azért lettek alapítvány, mert így a támo-
gatók adókedvezményben részesülhettek. 
Bakos György 1990. január 17-én Gintner 
Jóska bácsit váltotta az elnöki poszton. A 
zenekar tagságának bizalmából hatszor öt 
évig, harminc éven át elnökölt. Ez alatt az 
idő alatt a zenekar több mint 220 muzsikus-
sal dolgozott. Ez év január 26-án lemondott 
elnöki tisztéről. Egyrészt lejárt az öt éves 
elnöki ciklus, másrészt már korábban jelez-
te, hogy a 150 éves jubileumi rendezvényt 
még megszervezi, de utána mindenképpen 
átadja a stafétabotot. Akikkel ’90-ben el-
nökként elkezdett muzsikálni, azok közül 
már csak néhányan vannak, akikkel pedig 
1964-ben, már senki sincs. Abban az évben 
lett a felnőtt fúvószenekar tagja. Előzőleg 
négy évig az úttörőzenekarban már tízéves 
kora óta játszott. Horváth Pista bácsinál 
kezdett, Gréts Károly 1966-1978-ig volt a 
zenekar karnagya, őt követte Csárics Sán-
dor, akivel nagyon szép harminc éve volt 
a zenekarnak. Aztán kilenc hónapig egy 
igazán rangos – hiszen katona volt az ezre-
des úr – karmester dirigálta a zenekart. Őt 
követte 2009. december 3-ával kezdődően 
Szilágyi Miklós.   
– Hál’Istennek vannak fiatal tagjaink és úgy 
gondoltam, most jött el az ideje annak, hogy  
lépjek. Mögöttünk van a nagyon szép, 150 éves 
évforduló megünneplése, Szilágyi Miklós sze-
mélyében 11-dik éve új karnagyunk van. Be-
számolómban elnökként utoljára még elmond-
tam, hogy Kőszeg Város Fúvószenekarának van 
egy reinkarnált Gréts Károlya. Amit ő végez 
– már az első években kiderült – ugyanolyan, 
mintha Gréts Karcsi csinálná. Amit ő meghall 
és azt mondja a zenekar, hogy csináljuk meg, 
azt meghangszereli és már repertoáron is van. 
Emlékezetes volt a felvétele is. Kérdeztem tőle, 
hogy jól meggondolta-e a pályázatát, mert mi 
egy őrültet keresünk. Az első próbára az általam 
adott, a Nyomorultak musicalből egy részlettel 
kellett készülnie.  A zenekar a végén állva tap-
solt a karnagynak.                                                                         
– Lemondásommal egyidőben megtörtént a 
választás is, Németh Balázs lett az új elnök. Jó 
csapatépítő ember, szárnykürtön játszik. A kar-
naggyal és az elnökkel együtt kilenc fős a csa-
pat. Vannak régiek is és újak is benne.                                                                                                                                        
– Szerették volna, hogy maradjak vezetőségi tag, 
de ezt nem  akartam. Viszont heti két alkalommal 

Svájcban, Németországban, Franciaországban, 
Olaszországban, Csehországban, Szlovákiában. 
Ennek a „tájolásnak” volt az az eredménye is, 
hogy olyan muzsikákat hoztunk haza, amiket 
más zenekar itthon nem játszott. Olyanokkal 
sikerült barátságot kötnünk, akik között mindig 
volt egy könyvkiadó, vagy kottakiadó. Mi Kősze-
gen ma is kivételezett helyzetben vagyunk, mert 
ha megszólal a térzene, az emberek özönlenek 
az utcára, mert imádják a zenekart.                                                                                                                         
– Január 2-án Bécsben koncerteztünk. A szín-

padról lejőve a családtagok-
hoz mentünk a nézőtéren, 
kérdem a nejemtől:  – csak ti 
ordítottatok, vagy mindenki 
más? Mire ő: – mindenki 
más! Ott már a Brahms V. 
magyar tánca is vastapsot 
kapott, a Radeczky-induló 
meg különösen. Vittünk Phil 
Collins zenét, elbűvöltük 
a közönséget. Mellesleg 
a Wiener Sängerknaben  
székházába nem minden 
fúvószenekar jut be.
– A Gréts emlékkoncert 
1982-ben – még vár-igaz-
gató koromban –  indult, ez 
lett később a Tavaszi kon-
cert.                                                                                                                                       
– Ugyancsak a mi gyere-
künk a Kőszegi Szürettel 
való kapcsolat, a Nemzetkö-
zi Fúvószenekari találkozó. 
A magyar fúvószenekarok 
azért szeretnek Kőszegre 
jönni, mert itt van közön-
ség! Tavaly – az eső miatt 
–  a sátorba szorultunk, de 
minden zenekar felléphetett 

és megtapasztalhatták, milyen érzés az, amikor 
ezer ember tapsol nekik.
– Szilágyi Miklós karnagy úr kért meg, hogy én 
állítsam össze az idei tavaszi koncert anyagát.  
Nyúl Krisztián zenésztársunk azt találta ki, hogy 
az április 18-ikai koncert legyen BOB-koncert. 
Best of Bakos. Úgy állítottam össze a progra-
mot, hogy minden karnaggyal legyen találko-
zásom.                         
– Nagyon szép feladat és felelősség, ami a ze-
nész szülők sajátja. A gyermekeink tőlünk ta-
nulják nem csak az anyanyelvünket, hanem a 
múltunk átörökítését, a hagyományok ápolását 
is. Kőszegnek óriási kincse a kulturális élete, a 
múltja, amit a jelenben kell ápolni, hogy legyen 
jövője!   
   Kiss János
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Trianoni kereszt
Idén száz éve annak, hogy 1920. 
június 4-én írták alá a versailles-i 
Nagy-Trianon palotában azt a 
békediktátumot, amely területe 
kétharmadával megcsonkította a 
történelmi Magyarországot. A Kő-
szeg és Vidéke újság 1920. június 
13. – 3. oldalon erről így tudósított.
„Városok sorsa. A békeszerződés 
27 törvényhatósági városunk kö-
zül 18-at, a 113 rendezett taná-
csú városunk közül 78-at, össze-
sen tehát a 140 városból 96-ot 
szakít el, mintegy másfél millió 
lakossal az ország testéről, holott 
a legutóbbi népszámlálás szerint 
tót abszolút népességi városunk 
csak 7, román illetőségű pedig 
csak három volt”.  
Kerestük a KéV újságban a Trianoni 
kereszt felállításáról szóló informá-
ciókat, de ilyet nem találtunk. Giczy 
József kiadásában jelent meg a régi 
képeslakokat összefoglaló album, 
amelyben látható a bemutatott 
fotó. Az adatok szerint 1936. má-
jus 31-én emelték a magasba a 
betonból készült keresztet. A tervek 
1932-ben készen álltak, a török 

ostrom 400. év-
fordulójához kap-
csolódva kívánták 
felállítani a város 
területén. Akkor a 
kerek évfordulóra a 
Hősök tornyát épí-
tették meg. Négy 
évvel később a 
Kálvária-templom 
mögötti területet 
választották, és 
a kereszt békediktátum kőszegi 
mementója lett. Az adatok szerint 
Gyöngyös Endre, Kőszeg város 
aljegyzője, illetve későbbi polgár-
mestere választotta ki a területet. 
A hegyoldal arra emlékeztet, hogy 
innen az emlékmű az elcsatolt te-
rületekre néz, az osztrák határ felé, 
oda, amit elcsatoltak Magyaror-
szágtól. 
A túloldalról érkezett a válasz, egy 
másik kereszt felállításával. Kevés-
bé ismert az a tény, hogy 1930-ban 
megnyílt a Rőti-völgyben a Csánics 
Sándor-féle Trianoni-csárda.
A ’téli’ időjárás alkalmas a sétára. 
Aki teheti, induljon egy rövid útra 

a Trianoni-kereszthez. Legyen az 
első állomás a Kálvária-hegy lábá-
nál lévő Szent Korona őrzési helye, 

ahonnét 75 éve a magyarok 
ereklyéje elindult a viszontag-
ságos útjára. Majd haladjunk el 
a stációknál a Kálvária-temp-
lomig, és mellette egyenesen 
tovább, amíg nem látható a 
magasba nyúló mementó, és az 
azon lévő lövésnyomok. Többfé-
le magyarázat is létezik ezek ke-
letkezére. Egy 90 éves, szellemi 
tudatában és fizikailag is jó ál-
lapotban lévő férfi február 3-án 
azt mondta, hogy ő és a barátai 
1945 után jártak többször a ke-
reszt mellett, és látták a hábo-

rúban keletkezett lövésnyomokot. 
Az összefoglalót készítette:

KZ

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Minden SZEMÜVEGKERET
és

NAPSZEMÜVEG
20% kedvezménnyel!

SZEMÜVEGLENCSÉK

AJÁNDÉK
felületkezeléssel!

az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben
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Kaptak és adnak segítséget
A 150 éves kőszegi önkéntes tűz-
oltók számára ünnep volt 2018. 
szeptember 28-a, amikor a Liszt 
Ferenc utcában átadták az új lak-
tanyát. A „házfoglalás” érdekében 
sok munkát elvégeztek 
önmaguk is. Az indításnál 
adott ingyenes segítséget 
a Fire-Natura Kft. és a Vasi 
Kerberosz Kft., amelynek 
munkatársai kiépítették a 
tűzoltóautók állandó start 
állapotának biztosításához 
szükséges rendszert. Ebből 
a feladatból sokat vállalt 
Horváth Gábor az Ostrom-
napok Ibrahim vezére. A 
házfoglalás része volt, hogy 
a tűzoltók a bevetéshez 
szükséges ruháit el tudják 
helyezni. A rendszer kiala-
kításához az árak magasra 
rúgtak. Harsányi Zsolt, aki 
a város érdekében amúgy 
is sokat tesz, felajánlotta 
a segítségét a tűzoltóknak. 
Az önkéntesek papírra ve-

tették az igényeket, az iparos meg-
alkotta a mintapéldányt, majd a 42 
db tárolót. A fotón látható végered-
ményhez a tűzoltók az elképzelést 
adták, Harsányi Zsolt, a kősze-

gi iparosok aktív tagja mindent, 
vagyis a munkát és az anyagot. A 
kezdet kezdetén a laktanya riasztó 
rendszerét Schwahofer Attila EV 
készítette el, csak azért, hogy se-
gítsen azoknak, akiknek életcéljuk 
a bajba jutottak segítése.
A 2018. szeptember 28-ai lakta-

nya átadásra érkezett 
vaihingeni tűzoltók 
nem jöttek üres kéz-
zel. Tudták, hogy a 
jövő számára fonto-
sak az ifjúsági tűzol-
tók, számukra meg a 
játék, a csocsó. Azóta 
az igazi önkéntesek 
is lőttek már sok gólt 
a játékkal. A lakta-
nyában mindig több 
önkéntes van a szük-
ségesnél. Ők csak be-
szélgetnek, játszanak, 
de ha kell, startolnak 
a bevetésre.
A mostani menté-
sekhez nem viszik 
magukkal az 1910-
ből származó falétrás 
lovaskocsit, amely 

muzeális érték. Ugyanakkor nem 
volt hely a biztonságos és védett 
tárolására. Stipkovits István a tűz-
oltó egyesület elnöke kérte meg 
barátait, ismerőseit, hogy adjanak 
segítséget egy fedett tároló kiépíté-
séhez. A körmendi székhelyű A. H. 
UNIVERSAL-BAU Kft. önkéntes se-
gítségként 2019-ben elkészítette a 
tárolót, amelynek értéke többszáz-
ezer Ft. Nyáron leveszik az oldaláról 
a ponyvát, és a látogató előtt áll a 
múlt egyik értéke, a 110 éves fa-
létra.
Csak az elmúlt húsz évben a verse-
nyeken szerzett kupákat helyezték 
el a laktanya lépcsőfordulójában 
kialakított polcokon. Szám szerint 
167 db-ot. A polcrendszer kiépíté-
sét Derdák Gusztáv asztalos mester 
végezte. Önkéntes munkájával tet-
te láthatóvá a tűzoltók versenyeken 
szerzett kupáit. Az építkezés befeje-
zése óta sokat változott a laktanya 
környezete, a Kőszegen működő 
kertészettől több fát kaptak aján-
dékba, és a lakosságtól a virágokat. 
Az önkéntes tűzoltók mindenkinek 
köszönik a segítséget.

Kámán Z

nya átadásra érkezett 
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Hajléktalanok ellátása
A Kőszegi Szociális Gondozási Köz-
pont Sáncárok u. 36. szám alatti 
telephelyén működik a hajléktalan 
személyek nappali melegedője és 
átmeneti szállása. Mivel a két szol-
gáltatási forma nyitvatartási ideje 
egymáshoz igazodik, így az év min-
den napján 24 órás igénybevételt 
tudunk biztosítani. A nappali me-
legedő 30, az átmeneti szállás 25 
férőhelyes, elmondható, hogy teljes 

kihasználtsággal működnek, főleg 
a téli krízisidőszakban. Pihenéshez, 
személyi tisztálkodáshoz szükséges 
dolgokat, illetve igény esetén ruhá-
zatot is biztosítunk, de két automata 
mosógép is rendelkezésre áll a ruhá-
zat és egyéb textíliák tisztításához. 
Étel tárolására, melegítésére is van 
lehetőség, illetve krízisidőszakban 
melegíthető konzervet, meleg teát 
biztosítunk. Hetente 2 alkalommal 

kapunk pékárú adományt Auszt-
riából, egy alkalommal a kőszegi 
Behari pékségből. Vasárnaponként 
pedig az Arany Strucc étteremben 
ebédelhetnek ellátottjaink, szintén 
Ausztriából érkező anyagi támoga-
tásból. Az elmúlt évben állami pályá-
zati támogatásból kisebb felújításon 
esett át az épület, a teljesség igénye 
nélkül: úgy, mint kőművesmunka, 
tisztasági meszelés, szaniterek cse-
réje, PVC padló, bejárati ajtó csere, 
új függönyök, hűtőszekrények, auto-
mata mosógép, mosható matracok 

beszerzése. A szolgáltatások igény-
bevétele önkéntes, a szolgáltatások 
tartalmát, a házirendet, valamint az 
igénybevétel egyéb feltételeit a kére-
lem előterjesztésekor ismertetjük az 
igénylővel. Feladatellátásunk során 
szorosan együttműködünk a rendőr-
séggel, egészségügyi szolgáltatókkal, 
járási hivatallal, a Kőszegi Közös Ön-
kormányzati Hivatallal, a regionális 
diszpécser szolgálattal és egyéb haj-
léktalan ellátó intézménnyel.

Raposa Helga
 intézményvezető

Biciklisek a 87-es úton

Kőszegen az elmúlt év őszén több 
„új” közlekedési jelzőtáblát helyez-
tek el, illetve festettek fel útburko-
lati jelet a kerékpárosok közlekedé-
sének érdekében. Úgy tűnik, hogy 
sokak számára mindez újdonságot 
jelent, talán azért is, mert nem is-
merik a szabályokat. 
– A „Nyitott kerékpársáv” lénye-
ge, hogy a kerékpárosnak ezen a 
sávon kell haladnia, ha megszű-
nik, akkor elhagyhatja – mondta 
Scheck Péter autósiskola-vezető. 

–  A balra bekanyarodásra történő 
felkészülést az úttest felezővonala 
mellől kell végrehajtani. Ha az egy 
irányban vagy egymással szemben 
közlekedő járművek egymás mel-
letti elhaladása szükségessé teszi, 
akkor a sávot a járművek is igény-
be vehetik az irányváltoztatásra 
vonatkozó szabályok megtartása 
mellett. A jobbra bekanyarodást 
a nyitott kerékpársávról kell vég-
rehajtani. Kiemelt szabály, hogy a 
sávon megállni tilos! 

Biciklisek sávja

Haladnak előre kora reggeli sötét-
ben, és este is, lámpa nélkül. Sokan 
azt gondolják, ha kicsit villog, az 
már jó. Nem jó azért, mert az autós 
nem látja, nehezen veszi észre, és 
gyorsan megtörténhet az ütközés, a 
baleset. Ez a veszélyforrás Kőszeg 
egész területén érvényes. Nem jobb 
a helyzet a 87-es úton a falvakban 
sem. Gond és veszélyérzet nélkül a 
sötétben bicikliznek egyesek a for-
galmas úton. Amikor valaki felül a 
kétkerekűre, gondolkodjon el azon, 
hogy majd haza akar-e érni. A 

családtagoktól talán egy kérdés is 
elég: „Világít a lámpád?”.  
Életveszélyes a Gulner-malomtól a 
87-esen kerekezni egészen a vasúti 
átjáróig. Nappal is. Ezt jelzi Lukács-
háza előtt, az út szélén lévő kereszt. 
A malomtól már félig kész, aszfal-
tozott (fotó) az új bicikliút. Jogi 
szempontból nem lehet ráhajtani, 
de autó ott nem gázolhat el senkit. 
Az út megtehető Kőszegfalva felé 
is, majd a tótól a töltésen át lehet 
továbbhaladni.

Egy autós
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Coop Cola Ízű 
Szénsavas Üditőital

2,5 l, 80Ft /l

Ferrosüt Félbarna Kenyér

Bomba Energia Ital
Classic 250 ml, 716Ft/ l 

Coop Finomliszt 1kg

Taravis
 Csirkemell filé 

Előhűtött 
Coop Szeletelt Bacon 

200 g, 3495Ft/kg

Coop Napraforgó 
Étolaj 1l

 
Gyõri Édes 

Dörmi Piskóta
Csokis vagy Tejkrémes 

30 g 2300Ft/kg 

Magyar Tejföl
20% 330 g, 845Ft/kg 

Magyar Teavaj
100 g, 2990Ft/kg 

Szénsavas Üdítő 
Fanta Narancs  vagy 

Coca-Cola 1,75 l, 211Ft/l 

Zott Jogobella
Classic 

Új  0% 150 g, 727Ft/kg 

Nestlé Aquarel 
Természetes Ásványvíz

Szénsavmentes
Szénsavas vagy Enyhe 

1,5 l, 59Ft/l  

Cirmi Dobozos Tej
2,8% 1 l

www.7forras.hu

1499 Ft/kg

369Ft/db

109 Ft/db

89Ft/db

139 Ft/db

279 Ft/db

369 Ft/db

299 Ft/db

699 Ft/db

69Ft/db

299 Ft/kg

199 Ft/db179 Ft/db

229 Ft/db
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A szabadtéri égetésről
Január 22-én változott az Orszá-
gos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. BM rendelet, mely válto-
zás érintette a szabadtéri tűzgyúj-
tás szabályait is.
A változás a külterületi égetés 
szabályait érintette, belterületen 
továbbra is a helyi önkormány-
zati rendeletben meghatáro-
zott időpontokban, a tűzgyújtás 
szabályai mellett lehet növényi 
hulladék égetését végezni. Hulla-
dék, szemét égetése továbbra is 
TILOS!

Az új szabályozás szerint külte-
rületen történő égetést a beje-
lentő lapon kell a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságnak bejelenteni, amely az 
eddigi rendszertől eltérően illeték-
mentes, a korábbiaktól eltérően 
az égetésre egy megjelölt nap 
vehető igénybe! 

A formanyomtatvány letölthető 
a www.vas.katasztfavedelem.hu  
nyitólapján.

A bejelentőlap benyújtható:
• Hivatali kapun (rövid név: 

VASMKI, KRID: 502209995)
• E-Papír szolgáltatás útján 

(Vas Megyei Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség)

• Postai úton (9700, Szombat-
hely, Ady E. tér 1.)

• Személyesen
• E-mailen (email cím: vas.

mki@katved.gov.hu )

Az égetés befejezését követően a 
tevékenységet végző személy 
kötelessége az izzás, parázslás 
megszüntetése.

Égetés – füstölés
Az égetés kiemelt szabálya: ne 
égesse el senki a kertjében a 
zöld hulladékot. Füstül, rontja a 
levegőt. A zöld hulladék ingyen 
kivihető a Hulladékudvarba, és 
nem kell órákig állni a lángok 
mellett.
A kályhába tűzifával kell fűteni! 
Erről sokan biztosan nem tud-
nak, égetnek mindent, és ontják 
a füstöt. Január 30-án sötéte-
déskor a belvárosban lévő Bren-
ner parkolóból jól látszott, hogy 
a közeli kémény ontotta a füstöt, 
és különböző szagokat árasztott. 
Nem követendő példa!  

Török ostromlókat várnak

Leomlott
A hármaspadtól induló Poncichter 
utat 2019. december 17-én újra 
károsította a csapadékvíz. Elő-
ször 2009. június 24-én, amikor 
a hegyekből lezúduló csapadék a 
várost is elárasztotta, a Poncich-
terek útjáról az áramló víz levitte 
a vasúti betontalpfákat. Az elmúlt 
év végi kár a jobb oldalon lévő 
útcsatlakozás előtti sziklacsúcsnál 
történt. A mintegy három méter 
magas sziklafalból leomlott több 
köbméter, a károkat a fotó mutatja. 
Táblára kiírták, hogy omlásveszély, 

de a borosgazdák, a túrázók kény-
szerűségből mégis arra közleked-
nek. A mostani szinte folytatása 
a három évvel ezelőtti omlásnak, 
amit vis maior pályázat keretében 
állított helyre az önkormányzat. A 
decemberi omlást is ilyen formá-
ban kívánja helyreállítani az ön-
kormányzat, az erről szóló döntést 
január 23-án hozták meg a képvi-
selők. A helyreállítás teljes költsége 
a szakértői becslés alapján 15,3 
millió Ft, amelyből az önkormány-
zat önrésze 30 %, vagyis 4,6 millió 
Ft.  Vis maior támogatás címén a 
pályázatot a város benyújtotta a 
Belügyminisztériumhoz.

A képviselők február 
13-án tárgyalták az ön-
kormányzat 2020. évre 
szóló költségvetését. 
Ebben öt millió Ft-ot 
különítettek a vis maior 
tartalékra. A testület elé 
került előterjesztésben 
megállapították, hogy a 
benyújtott és a majdan 
eredményes pályázathoz 
az önrész elviszi a ke-
retösszeget, más, eset-
leg felmerülő feladatok 
megoldására nem lesz 
pénzügyi fedezet. 

KZ

A Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
megkezdte az idei programokra 
a felkészülést, és ami a legfonto-
sabb: az Ostromnapok időpontja 
augusztus 7 – 9-ig. 
Az eddigi rendezvényeken részt-
vevő csapatok meghívása már 

megtörtént, és ígéret szerint mind-
annyian eljönnek Kőszegre. Az 
egyesület még bővíteni akarja a 
támadókat, a török oldalon harcoló 
csapatokat, személyeket várnak az 
ostromra, a férfias és barátságos 
játékra.
Az összefogás erősítése érekében, 
hagyományteremtő szándékkal 
Németh Gábor javaslatára február 
1-jén Nemescsóban disznóvágást 
tartott az egyesület. Egy 210 kg-
os kocát dolgoztak fel, a jó mun-
kát közös vacsorával ünnepelték. 
Bőséges mennyiségű húst tettek 

füstölőre, mert jó lesz az még a 
történelmi játékokon. A darabon-
tok, Ibrahim martalócai egész 
évben több városba elmennek a 
hagyományőrző programokra, és 
a vendéglátók pedig viszonzásként 
visszajönnek Kőszegre.

Szőlő- és borgazdasági szakmér-
nöki/szaktanácsadói szakirányú 
másoddiplomás képzést hirdetett 
a Pannon Egyetem Kőszegi Kam-
pusz. A képzés célja volt többek 
között: megismerni a bortermelés 
helyzetét, a termesztést befolyásoló 
ökológiai tényezőket, elsajátítani 
a szőlőfeldolgozás, a borkészítés, 
tárolás, palackozás technológiai 
módszereit, a gazdálkodási, pénz-
ügyi összefüggéseit. A 4 féléves 

levelezős képzési formát négy fiatal 
fejezte be 2020. január elején, és 
megkapta a Szőlő- és borgazdasági 
szakmérnök / szaktanácsadó bizo-
nyítványt. A hallgatók Kőszegről, 
Zalaegerszegről, Szombathelyről 
érkeztek. Volt köztük borász, gé-
pészmérnök, építész –  Alasz Gá-
bor, Kodaly Lőrinc, Stampf Ervin, 
Tóth Péter. Az oktatást a Pannon 
Egyetem Georgikon Karának taná-
rai tartották.

Végzett borászok
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Döntés később
A Magyar Kézilabda Szövetség-
gel (MKSZ) együttműködve van 
lehetősége az önkormányzatnak 
a Balog iskola tornacsarnokának 
a felújítására. A képviselők január 
30-án döntöttek a pályázat be-
adásáról, amelynek határideje ja-
nuár 31. volt.  A döntés érdekében 

Básthy Béla polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket arról, hogy elő-
zetesen megtörtént a tornacsarnok 
műszaki állapotának a felmérése, 
és meghatározták a felújítási cé-
lokat. Indokoltságát erősíti, hogy 
az épület 30 éves, és több városi 
rendezvény megtartását is szolgál-

ja. A pályázat beadását lehetővé 
tette, hogy – a Balog iskola diákjai 
révén – kézilabda sport tevékeny-
ség történik a sportcsarnokban. Az 
adatok szerint a beruházási összeg 
harmadrésze lesz az önkormányzat 
által fizetendő önrész. A városveze-
tő szavai szerint ennek a költség-
vetésbe történő felvétele későbbi 
feladat, és biztosan szükség lesz 
kormányzati segítségre is. A pályá-

zati rendszer különlegessége, hogy 
az MKSZ bonyolítja le. Meghatá-
rozzák az általuk is szükségesnek 
vélt felújítási célokat, majd az erre 
vonatkozó beruházási összegből 
származó pénzösszeget kell bizto-
sítania az önkormányzatnak. Ekkor 
kell dönteni az önkormányzatnak a 
beruházás megvalósításáról vagy a 
kötelezettség nélküli visszalépésről.

KZ

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 munka-
rendet, 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

Márciusban elkészül a lovarda
Várhatóan márciusban befejeződik 
a TEKI lovas centrumának építése, 
amely a KRAFT-projekt keretében 
valósul meg. A tangazdaság terü-
letén lévő beruházásról a fotó feb-
ruár 5-én készült, amikor a vállal-
kozás dolgozói egyidőben többféle 
munkát is végeztek.  
Az új lóistállóban elkészült 29 
lóboksz, amely részben saját lo-
vak, illetve bértartók lovait szol-

gálja. A korszerű bokszokat a 
Bolyok-Boksz Kft. készítette. Ki-
váló munkát végeztek, ugyanúgy, 
mint a korábbi beruházásoknál, 
a Nemzeti Lovardában, Nagycen-
ken, Szilvásváradon. A 10 m2-nel 
nagyobb bokszok padozata gumi, 
amely megelőzi a mozgásszervi 
betegségeket. Nagy tér áll rendel-
kezésre a lovasoknak az indulás-
ra és érkezésre, külön helyiségek 
szolgálják a nyergek tárolását, 
illetve fedett téren a takarmány 
elhelyezését. A lovak rendszeres 
mozgását biztosítja az automata 
– körbe mozgató rendszerben – 
új lójártató gép. Egy biztos, hogy 
modern lótartó centrum készül, 
és szolgálja a jelenlegi, és a jövő 

lovasait. A kiépülő kapacitása 
nagyobb a jelenleg szükségesnél, 
így további lovakat is be tudnak 
fogadni. A beruházás megvalósu-
lása után a környék legmodernebb 

körülményeivel várják a lovasélet 
kedvelőit.
Az EGYH-KCP-17-P-0053 számú 
KRAFT-projekt forrásából készül 
el a Kőszegi Evangélikus Gimnázi-
um, Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium tangazdaságá-
nak lovas centruma.  

Építési
ügyekről
Március 1-jétől az építésügyi ha-
tósági feladatokat a fővárosi és 
megyei kormányhivatal látja el az 
erre vonatkozó Kormányrendelet 
alapján. Január 30-án a képviselők 
jóváhagyták a feladat átadásról, át-
vételről szóló megállapodást, amely 
a Kőszeg Város Önkormányzata, va-
lamint a Vas Megyei Kormányhivatal 
között jött létre. A testületi ülésen 
elhangzott, hogy az első időszak-
ban változatlanul a Kőszeg Jurisics 
tér 8. alatt (Polgármesteri Hivatal) 
lesz a hatósági ügyintézés, amit már 
Kormányhivatal lát el. Básthy Béla 
polgármester elmondta, hogy az 
előzetes egyeztetések során Kőszeg 
érdekében kiemelt szempontként 
kezelték, hogy az építési ügyek inté-
zése továbbra is a városban történ-
jen. A szükséges technikai feltételek 
teljesülését követően – várhatóan – 
a Kossuth Lajos utcában lévő Kor-
mányhivatalban történik az építésre 
vonatkozó hatósági ügyintézés. Az 
önkormányzatnak rendelkezésre 
állnak a Kőszegen zajló építkezé-
sekről az információk.

KZ
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Sajtóközlemény
A kommunális szennyvíz szennyező anyagai

Előző cikkünkben megállapítottuk, hogy a szennyvízkibocsátás során valós veszélyek merülhetnek fel a városi 
vagy városkörnyéki vizek elszennyeződését tekintve, felszínen és felszín alatt egyaránt. Honnan származhatnak 
ezek a szennyezők, milyen hatásuk van és miképpen csökkenthetjük mennyiségüket? Hogyan befolyásolja a rendszer-
be kerülő csapadékvíz a folyamatot?
Először is azt érdemes leszögezni, a csapadékvíz akkor a legértékesebb, ha ott kerül felhasználásra, ahol lehullik. 
Már a megelőző alkalommal is szóba került, hogy a klímaváltozással párhuzamosan a szélsőséges időjárási helyzetek 
előfordulási gyakorisága is növekszik. Jól felfogott érdekünk tehát, hogy csapadékosabb időszakban a többletet 
felfogjuk és tároljuk. Így biztosíthatjuk hosszabb száraz periódusban is a megfelelő minőségű (és olcsó) öntözővizet. 
Azonban ez nem mindig kivitelezhető és a lehulló csapadék a csatornákba kerül. Ettől a pillanattól kezdve azonban a 
szennyvízzel kvázi egyenértékű „veszélyforrássá” válik. 
A csapadékvíz mint szállítóközeg, akár nagyobb méretű tárgyakat is képes a csatornahálózatba transzportálni.  Ezek 
eltávolítása viszonylag egyszerű, különböző mechanikai szűrőrendszerek alkalmazásával. Azonban ez a víz, mint ol-
dószer is nagyon hatékony és a feloldott szennyeződések szűrése, hatástalanítása már sokkal bonyolultabb feladat. A 
szennyező anyagok lehetnek szervetlen és szerves eredetűek egyaránt.
A kommunális szennyvizek jellemzőbb szervetlen szennyezői közé tartoznak az oldott sók, nitrogén - és fosz-
forvegyületek és a nehézfémek.
Az összes oldott szervetlen anyag, az összes vízben levő ion mennyisége (sókoncentráció) az egyes összetevők külön-
külön mérése és összegzése nélkül is megállapítható a víz fajlagos elektromos vezetőképességének mérésével. Télen 
az utak sózása a bemosódással növelheti a szennyvizek főként ivóvízből származó sótartalmát. Az olvadó hólével talaj-
ba szivárgó sóoldat megnehezíti a növények vízfelvételét. A nálunk ismert fák közül különösen érzékeny a gesztenye, a 
hárs és a juhar. Ha alternatív síkosság-mentesítő anyagokat használunk (hamu, fűrészpor stb.), akkor takaréko-
san és környezetbarát módon járunk el!
A csapadékvízzel kevert kommunális szennyvízben a nitrogén különböző formákban fordulhat elő. A vizek nagy nitrit-
nitrát tartalma a foszfortartalommal együtt elsősorban a felszíni befogadókban eutrofi zációt okoz. A folyamat eredménye 
az elalgásodás, az oxigénszegény vízi környezet kialakulása, amely magasabb rendű szervezetek pusztulásához vezet 
és sok esetben zavaró bűzhatással is járhat. A nitrogén és a foszfor származási helyei a háztartások (pl. mosószerek, 
emberi kiválasztás) és a mezőgazdasági tevékenységek (műtrágya kimosódás). A háztartásokban keletkező zöldhul-
ladék komposztálásával természetes módon tudjuk a talajerőt pótolni (akár virágláda szintjén is) és csökkent-
jük a víz nitrogénterhelését! 
A szennyvizek toxikus fémtartalma  különféle iparágakból származhat, pl.: bőr- és festékipar, műtrágya és növényvé-
dőszer-gyártás stb., de a források közé tartoznak még a településekről származó különféle üzletágak elfolyó vizei (pl. 
autómosók). A légköri kiülepedésből és a közlekedésből származó szennyezőanyagok (kipufogógáz, fékbetétek, gumi-
abroncsok, aszfalt kopás stb.) a csapadékvízzel a szennyvízelvezető rendszerbe kerülnek. 
A vizek jellegzetes és legszélesebb körű szennyezettségét a szerves vegyületek adják. Egy részük könnyebben, 
más részük nehezebben bontható biológiai úton. Könnyen bontható anyagok a kommunális szennyvízben is nagy meny-
nyiségben jelen lévő szénhidrátok, alkoholok, szerves savak, fehérjék és zsírok. A nehezen lebomló szerves szennye-
zők már kisebb koncentrációban – általában µg/l tartományban – is károsak, és hatásukat inkább mérgező, rákkeltő, 
felhalmozódó tulajdonságaik alapján fejtik ki. Néhány példával illusztrálhatunk is, a teljesség igénye nélkül. A fejlett or-
szágokban a népesség elöregedésével a gyógyszerhasználat folyamatosan növekszik, és az emberi kiválasztás révén 
megjelenik a szennyvízben. A nehezen bomló gyógyszerek sok esetben csak áthaladnak a telepen és akadálytalanul 
elérik a felszíni és felszín alatti vizeket. A felhasználásra nem kerülő gyógyszerek veszélyes hulladékok. Fordítsunk 
fi gyelmet arra, hogy visszakerüljenek a gyógyszertárakba, ahol szakszerűen kezelik és ártalmatlanítják őket! A 
kozmetikai szerek adalékanyagai is kimutathatóak a szennyvizekből. Szlovéniában felszíni vizekben és szennyvízben 
kimutatták a különféle UV szűrőket. Ha tehetjük, részesítsük előnyben a természetes összetevőket tartalmazó 
kozmetikumokat, mert ezek összetevői könnyebben bomlanak le a természetben.
Az ivóvízkezelés legfontosabb lépése a fertőtlenítés, melynek célja a mikroorganizmusok egyedszámának az aktuális 
ivóvízszabványban megadott határérték alá csökkentése. Az ivóvízkezelés során leggyakrabban használt fertőtlenítő-
szer a klór. A fertőtlenítési melléktermékek az ivóvíz klórozása és az uszodák vizének fertőtlenítése során keletkeznek 
és kerülnek be a szennyvízbe. 
Következő alkalommal korunk talán legnagyobb kihívásáról, az úszó és lebegő műanyag- szennyezőkről lesz szó.
„Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése ” című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 azonosí-
tó számú pályázathoz kapcsolódóan, szemléletformáló akció megvalósítása.

A kommunális szennyvíz szennyező anyagai
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Váratlan fordulat
A városban terjedtek a hírek egy 
népszavazás kezdeményezéséről. 
Közel egy évtizede viharokat ka-
vart az, amikor a Hunyadi-szobor 
áthelyezése lett a központi téma. 
Népszavazásra nem került sor, és 
a szobor maradt az eredeti helyén. 
Idén januárban is elkezdődtek a be-
szélgetések az Összefogás Kőszegért 
Egyesület vezetőjének kezdeménye-
zéséről, arról, hogy a városi utakra 
legyen kiterjesztve a 7,5 tonnáról 
szóló súlykorlátozás. A maximális 
érték a jármű össztömegre vonat-
kozik, vagyis az önsúlyra és annak 

a súlynak az összegére, amely a 
járműre felrakható, és a korlátozás 
szempontjából mindegy, hogy a pla-
tó üres vagy alaposan megpakolták.
A február 13-án tartott testületi ülés 
előterjesztésében is szerepelt az a 
megállapítás, ha ki kell tűzni a nép-
szavazást, akkor annak lebonyolítá-
si költsége négymillió Ft, amelynek 
nincs meg a fedezete. Vagyis ezt az 
összeget valahonnét majd el kell 
vonni, mert az állam semmilyen 
formában nem támogatja a önkor-
mányzatoknál tartott népszavazás 
költségét. A testületi ülés egyik na-

pirendi pontja volt az elindított nép-
szavazási kezdeményezésről szóló 
testületi állásfoglalás javaslata. 
Ennek megfogalmazása így hang-
zott: „A képviselő-testület által 
kötelezően meghozandó döntés 
jelentősen megnehezíti a város, 
és elsősorban a kőszegiek életét, 
ellátását és különösen riasztóan 
hathat a befektetőkre, gazdasági 
szereplőkre”.
Úgy tudjuk, hogy a népszavazás kö-
telező kiírására akkor kerülhet sor, 
ha közel kétezer érvényes támogató 
aláírást kap a kezdeményezés. 
A február 13-án tartott testületi 
ülésen egy váratlan fordulat történt 
a napirend tárgyalásakor. Harkai 

Norbert, mint egyéni kezdeménye-
ző így fogalmazott: „A rendelkezé-
semre álló információk alapján 
szeretném átnyújtani a jegyző úr-
nak a népszavazással kapcsola-
tos visszavonási értesítést”.  Majd 
átadta a dokumentumot. 
A képviselő előzetesen beszélt arról, 
hogy a bizottsági ülésen elhang-
zott, hogy a 7,5 tonna súlykorlá-
tozás visszatartja a befektetőket, 
a négymillió Ft-os költség terhelné 
a város költségvetését. Számára 
fontos volt, hogy beszéltek a város 
útjainak állapotáról, és bízik abban, 
hogy mindent megtesznek majd az 
állapot megóvása érdekében.

KZ

Halasztás után
A január 30-án tartott testületi 
ülés egyik napirendi pontja volt az 
önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítása. 
Az előterjesztő, Táncsics Péter je-
lezte, hogy munkahelyi elfoglalt-
sága miatt késik. Nem érkezett 
meg a testületi ülés végére, ezért 
Básthy Béla polgármester javas-
latára a képviselők a tárgyalást 

halasztották. Február 13-án került 
újra napirendre, a szavazás során 
a képviselői javaslatok nem kaptak 
támogató, többségi szavazatot.
Táncsics Péter Kőszeg város 
Facebook oldalán való többirányú 
közlemények megjelenését java-
solta. Az elutasítás indoka, hogy 
az SZMSZ-nek nem kötelező ele-
me az önkormányzat közösségi ol-

dalon történő megjelenés. A kép-
viselő Kőszegfalván, a lakótelepen 
is kívánna testületi ülést tartani. A 
döntés indoka, hogy kihelyezett 
ülésre korábban is volt példa, és 
az érvényes SZMSZ is ad erre le-
hetőséget. A képviselő kiemelten 
kezelte a rendkívüli előterjeszté-
sek módját, amikor a testületi ülés 
előtt vehetik kézbe az előterjesz-
tést, majd meghozzák a döntést. 
Indoklásként elhangzott, hogy 
az ilyen döntéseket rendszerint a 

pályázati határidők teszik szüksé-
gessé. A 18 órával korábban való 
kötelező tájékoztatás jelentősen 
hátráltatná a határidőhöz kötött 
határozatok meghozatalát, és az 
önkormányzat számára hátrányt 
okozna. Básthy Béla polgármester 
szerint a Balog iskola tornacsar-
nokának felújítási tervezetéről 
még előző nap délutánján folytak 
az egyeztetések. (12. old Döntés 
később.)

KZ 

Várkör felújításáról
Január 30-án zárt formában tartott 
testületi ülésen tárgyalták a kép-
viselők a „Kőszegi Városmajor 
környezettudatos rehabilitáció-
ja” című projekt Környezettudatos 
rehabilitáció – Várkör I. ütem fel-
újítására vonatkozó előterjesztést. 
Ennek keretében döntöttek a Vár-
kör felújításáról az országzászlótól 
a Kiss János utcáig. A zárt ülésen 
meghozott döntést nyilvánosságra 
hozták, majd a második szakasz-
ban kerül sor a Kékfény vendéglőig 
tartó útszakasz felújítására.
Az első szakasz építésének nyerte-
se a BIT-ÉP GENERÁL Építőipari 
és Kereskedelmi Korlátolt Felelős-
ségű Társaság. Az ajánlati bruttó 
ár 153 499 667 Ft. A beruházás 
érdekében Kőszeg Város Önkor-
mányzata 2020. évi költségve-
tésében bruttó 23 508 817 Ft 
összeget biztosít. Arról nincs még 

információ, hogy mikor adják át 
a területet az építő cégnek, mikor 

kezdődik és fejeződik be az épít-
kezés.

KZ 
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„Állami támogatásból, ÖNHIKI-ből vagy bármi másból”
A képviselők a 2020. évi költség-
vetésről tárgyaltak február 13-án.
Megállapítás szerint ahhoz, hogy 
a 2020. évre vonatkozó költség-
vetésben szereplő keretösszegek 
tarthatóak legyenek, nagyon szoros 
és fegyelmezett gazdálkodásra van 
szükség.
„Szabadon felhasználható forrá-
saink vannak, de szabad forrás 
az nincs”– fogalmazta meg febru-
ár 13-án Básthy Béla polgármester 
az önkormányzat 2020. évre szóló 
költségvetésének tárgyalásakor. 
Az elmondottak szerint a tervezet 
megalkotásakor szem előtt kellett 
tartani az állami költségvetési po-
litikát. Az állam az önkormányzat 
feladatainak az ellátásához költ-
ségvetési támogatást nyújt, és ez 
sosem fedezi 100%-ban a szüksé-
ges kiadásokat. A törvény szerint a 
feladatokat állami támogatásból és 
az önkormányzat saját bevételéből 
kell finanszírozni.
A városvezető szavai szerint 2020. 
évben a város az államtól 896 mil-
lió Ft-ot kap, amely mintegy 34 
millió Ft-tal több az előző évinél. 
A támogatások kötöttek, és csak 
a meghatározott célokra lehet fel-
használni. Az idei évre átfutó és a 
folyamatban lévő fejlesztések ösz-
szege közel 1,7 milliárd Ft. Básthy 
Béla fontosnak nevezte a beruhá-
zások lebonyolítását úgy, hogy az 
elnyert forrásokat maradék nélkül 
felhasználják, és visszaadásra ne 
kerülhessen sor. Az lenne a leg-
rosszabb, ha az elmúlt években az 
építőiparban lezajlott árváltozások 
miatt nem tudná a város a fejlesz-
téseket megvalósítani, mert nem 
tudja hozzáadni a megnövelt önerő 
összegét. Ezért a fejlesztési oldalon 
közbeszerzésen már tavaly átfutott, 
illetve az idénre tervezett beru-
házásokra közel 100 millió Ft-ot 
„valahonnan hozzá kell tenni”. 
A „valahonnan” szó tartalmazhat-
ja azt, hogy saját bevételből, helyi 
adóból származik a kívánt ösz-
szeg, vagy „állami támogatásból, 
ÖNHIKI-ből vagy bármi másból”. 
Ez utóbbi megszerzése egy nagyon 
fontos kérdés a beruházások meg-
valósítása érdekében. 
A testületi ülésen elhangzottak 
szerint tavaly az önkormányzati fel-

adatokat átvállaló civil szervezetek 
támogatását mintegy 20%-kal nö-
velték, az idei évben a költségveté-
si hozzájárulás ezen a szinten ma-
rad. Egy kiemelt civil szervezet lesz, 
a Dance Jam, amely idén ünnepli 
a megalakulás 30. évfordulóját. A 
Városüzemeltető Kft. 2020-ban 38 
millió Ft többletet fordíthat a vá-
rosüzemeltetés feladataira, a teljes 
összeg: 216 657 270 Ft.  Mintegy 
91 millió Ft-ot fordíthatnak az utak 
karbantartása. Erre a célra még 
nem teljes az összeg, hiszen az utak 
javítását más források, pályázatok 
is segítik. A költségvetési tervekben 
sem szerepel a Bajcsy Zsilinszky 
utca felújítására vonatkozó 100 
millió Ft, mert még februárig nem 
történt meg a támogatási szerződés 
aláírása. 
A költségvetés előterjesztése 
szerint az általános működési tá-
mogatáson belül a településüze-
meltetési, fenntartási feladatokhoz 
kapcsolódó támogatás az önkor-
mányzat 2018. év végi statisztikai 
adatai, és a településkategóriák 
szerint meghatározott fajlagos ösz-
szege alapján történik. A központi 
költségvetés továbbra sem ad 
támogatást a településtisztasági 
feladatokra.  Az önkormányzat szo-
ciális feladataira 40 978 420 Ft-ot 
kap, amely települési támogatá-
sokra, a Kőszegi Szociális Gondo-
zási Központ által ellátott szociális, 
gyermekvédelmi gyermekjóléti fel-
adatokra bölcsődei ellátásra, va-
lamint gyermekétkeztetésre hasz-
nálható fel. A gyermekétkeztetésre 
célzottan kapott összegen túl az 
önkormányzatnak a kiadások 9,9 
%-át, mintegy 22 millió Ft-ot kell 
még hozzátenni. Az idegenforgalmi 
adó bevételhez forintonként 1 Ft 
támogatás ad az állam. A gépjár-
műadó bevételéből 40%, 38  mil-
lió Ft marad az önkormányzatnál. 
A költségvetés működési bevételei 
között a helyi adók hangsúlyos 
részt képviselnek, a tervezett adó-
bevétel 537 426 000 Ft, amely 
tartalmazza a gépjárműadót is.
Az írásban rögzített megállapítás 
szerint a költségvetés egyensúlyát 
úgy lehet fenntartani, hogy minimá-
lis összegű tartalék képzésére van 
lehetőség. A váratlan, előre nem 

látható kiadások fedezésére nagyon 
csekély tartalékkeret áll rendelke-
zésre. A minimálbér emelésének 
fedezete állami támogatás oldaláról 
– a februári állapotok szerint – nem 
biztosított, így azt az önkormányzat-
nak saját forrásból kell megadni. 
Rába Kálmán hozzászólásában 
jelezte, hogy a tervezetet nem fo-
gadja el. Indoklásként hangzott 
el, hogy nem ért egyet a képvi-
selőknek adott díjak növelésével, 
mert, aki vállalta ezt a feladatot, 
annak ismernie kell az ezzel járó 
kötelezettségeket. Sportszerűtlen-
nek tartaná egy módosító javaslat 
benyújtását, mert meg kell jelölni, 
honnan, kitől kívánja elvenni a 
pénzt. Szerinte elsődlegesen a be-
vételeket kellene növelni. Kőszegre 
hozni egy jól működő vállalkozást 
rendkívül nehéz feladat, és ez csak 
kormányzati segítséggel, támoga-
tással lehetséges. 
A polgármester válaszában arról 
beszélt, hogy a képviselői díjak 
nemcsak a nevében, hanem a va-
lóságban is tiszteletdíjak. Majd a 
befektetésekre reagálva igy fogal-
mazott: „A gazdasági szereplőt 
én nem kívánom elkiabálni, de 
remélem lesz itt gazdasági sze-
replő hamarosan. A Nemzeti Be-
fektetési Ügynökségnél nemcsak 
a kilincset fogtam, hanem tár-
gyaltam a városban lévő, befek-
tetésre alkalmas ingatlanokról. 
Ezek tartalmáról az átgondolások 
már zajlanak. Az ajánlatokban 
ott lesz, hogy Kőszegen milyen 
lehetőségek vannak a befektetők 
számára. A gazdasági fejlesztés 
kiemelt ügyünk”.
A költségvetés tárgyalása során 
Velkyné Ball Andrea jelezte, hogy a 
Kőszegfalvi SE elnyert pályázathoz 
kért önerőt, de ezt a költségvetés 
tervezete nem tartalmazza. A pol-

gármester válasza szerint erre ké-
sőbb vissza lehet térni. 
Táncsics Péter megállapította: 
„tudjuk, a pénz sosem elég”.  A 
sok-sok információ alapján kon-
cepcionálisan elfogadta a költség-
vetést, és ezt majd szavazatával is 
megerősíti. Szavai szerint „a kép-
viselőknek nulla a mozgástere, 
mert a módosításhoz fedezet 
megjelölése szükséges. Csak má-
soktól tudunk elvenni a módosító 
javaslattal”.  Majd az előterjesztés 
hangvételét „szomorkás”-nak ne-
vezte, „és én úgy gondolom, hogy 
most jobb a helyzet. Rengeteg 
beruházás kezdődött el, vagy van 
folyamatban. Nagyon jó dolog, 
hogy minden intézmény tárgyi 
beruházást hajt végre. Az idei 
költségvetés a valóságban a ta-
valyi folytatása”.
Majd arról beszélt, hogy az általa 
képviselt egyesület új koncepció ki-
dolgozásán dolgozik. Azt szeretnék, 
ha a városnak és a képviselőknek 
is lenne mozgástere a költségvetés 
tervezésekor. Ehhez szükségesnek 
látta mobil tartalékpénzek meglétét. 
Először a városvezető, majd Tán-
csics Péter beszélt arról, hogy a vá-
ros tulajdonában lévő bérlakások 
eladását meg kell fontolni, mert 
azok fenntartási költségeit nem fe-
dezi a bérleti díj. 
Harkai Norbert kijelentette, hogy 
nem fogadja el a költségvetés ter-
vezetét „Sok mindent nem értek” 
– fogalmazta meg, és azt is látja, 
hogy „szegény a város”. A par-
kolási díjak csak gondot okoznak. 
Básthy Béla szerint a parkolási 
rendelet felül kell vizsgálni.
Február 13-án 9 igen és két nem 
szavazattal a képviselők elfogadták 
Kőszeg Város Önkormányzatának 
2020. évre szóló költségvetését.

Kámán Z

ÁLLÁSHIRDETÉS
Épületek karbantartásával, felújításával 
foglalkozó kőszegi Lakásszövetkezet

műszaki végzettségű munkatársat keres. 
Jelentkezést a következő címre kérjük:

tlakasszovetkezet@gmail.com
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Futball és jótékonyság
A Bozsoki Sportegyesület a 
karácsony előtti napokban, im-
már hatodik éve szervezte meg 
a hagyományos jótékonysági ak-
cióját. A focisták a szombathelyi 
Markusovszky Kórház gyermek 
osztályán és a kőszegi Dr. Nagy 
László EGYMI Gyógypedagógiai 
Intézményben jártak, ahol olyan 
gyermekeket leptek meg plüss fi-
gurákkal, akik kénytelenek voltak a 
karácsonyt az intézetek falai között 
tölteni. Az adományozás megálmo-
dója és szervezője Tóth Ádám Ká-
roly, aki 2011 óta viselte a bozsoki 
mezt. Az idei évtől a visszavonulás 
mellett döntött, az egyesület egy 

egyedi tablóval köszönte meg a 
tevékenységét. Nem maradhatott 
el az év eleji pusztacsói disznóölés 
sem, ahol a játékosok tevékenyen 
vettek részt. A sportegyesület ál-
tal szervez ett Farsang ismét kiváló 

vendégszeretetét is élvezhették.
A VII. Pincés kemencés böllér-
versenyen résztvevő csapatok és 
a pincés kemencés gazdák részvé-
telével a szervezők február 15-én 
a Közösségi Házban tájékoztatást 
nyújtottak a rendezvény lebonyo-
lításáról. A megjelent 11 csapat 
képviselői között régi és új arcok 
is feltűntek. Így Gyöngyösfalu, Lu-
kácsháza, Kőszegpaty, Pusztacsó, 
Kemenesmihályfa, Perenye, Győr-
vár, Vassurány mellett visszatért a 
rendezvényre Nemescsó. Rábapaty 
és Vép személyében két új település 
is részt vesz az eseményen. Eljön 
Lukácsháza testvértelepülése, az 
erdélyi Csíkkozmás csapata is. Kő-
szeg, Kőszegszerdahely és Oszkó az 
idén sajnos nem vesz részt a térség 
gasztronómiai eseményén. 2019 
év győztese Gyöngyösfalu település 
a kilátónál, míg a többi település 
csapata a csömötei szőlőhegy ke-
mencés helyszínein várja az érdek-
lődőket.

A Szombathelyi u. 49-83. kö-
zötti járdaszakasz felújításának 
pályáztatása megtörtént. A négy 
ajánlattevő közül a TIA 2002 Kft. 
nyerte el a munkát. A 29,2 millió 
Ft-os felújítás várhatóan március 
elején kezdődik és a tervek szerint 
Húsvétkor készen lesz a térköves 
járda. A felújítás 50 %-ban saját 
erőből, 50 %-ban BM-es pályázat-
ból valósul meg.
Február 11-én ülésezett Lukács-
háza képviselő-testülete és elfo-
gadta a település 2020. évi költ-
ségvetését, amely 671.852.847 Ft 
bevétellel és ugyanennyi kiadással 
fogadta el a képviselő-testület. Lu-
kácsháza település költségvetésé-
ben szerepel a Közös Önkormány-
zati Hivatal, a Gyöngyház Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha, a védőnői 
szolgálat és a Gyermek és család-
védelmi Szolgálat költségvetése is, 
amely önmagában 225 millió Ft. 
2020-ban 150 millió Ft-ot fordít 
az önkormányzat fejlesztésre.

Lukácsháza
Kiállítás: A TOP-5.3.1-16-
VS1-2018-00012 számú 
KŐSZEGHEGYALJAI IDENTITÁS- 
MEGYEI KOHÉZIÓ című projekt 
keretében megrendezésre kerülő 
HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS nyílt 
meg január 24-én Lukácsházán, a 
Közösségi Házban. Virág János, Lu-
kácsháza polgármestere köszöntő 
szavai után Kovácsné Riepl Tímea 
tájékoztatta a nagyszámú közön-
séget a projekt céljairól. Látványos 
műsorával színpadra lépett a Derű 
tánccsoport, a Szent Márton Kórus 
és a zeneiskolás növendékek. Az 
érdeklődők igazi időutazáson ve-
hettek részt a régi eszközök, beren-
dezések között. Lu kácsháza képes 
története mellett Cák, Kőszegdo-
roszló, Gyöngyösfalu, Bozsok és 
Kőszegszerdahely régi tárgyi esz-
közöket hozott a kiállításra és így 
térségi értékkiállítást tekinthettek 

meg az érdeklődők. A kiállítás ideje 
alatt a Dr. Tolnay Sándor Általános 
Iskola Gyöngyösfalu tanulói és 
a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda 
gyermekei is megtekintették az 
időutazást.
Sakkbajnokság. 27. alkalom-
mal rendezték meg a Lukácsháza 
egyéni sakkbajnokságot a Schott 
Lukácsháza SE és Közösségi Ház 
szervezésében. A 12 fő versenyző 
közül voltak régiek és újak, Gyar-
mati Józsi bácsi az idén már nem 
tudta vállalni a részvételt. Izgal-
mas volt a bajnokság, senki nem 
tudhatta az első nap után, hogy 
mi várható a végén. Új név kerül 
a kupára. A Kunovits nevet felvált-
ja a Vincze név, hiszen ebben az 
évben Vincze Tamás vehette át a 
vándorkupát. Eredmény: 1. Vincze 
Tamás 10 pont – 2. Kunovits Jó-
zsef 9,5 pont – 3. Kunovits Gyula 
8,5 pont Lukácsháza női bajnoka: 
Bodorkós Józsefné. A sakkozók az 
éles partik mellett a Közösségi Ház 

hangulatban telt, ahol kicsik és na-
gyok egyaránt jelmezt öltöttek.
Március 1-jén kezdődő szezonra heti 
2 edzéssel, valamint 4 edzőmérkő-
zéssel készülnek. Spinning, boksz-
edzés és zalaegerszegi edzőtábor 
is szerepel a programban. A felnőtt 
csapat az előkelő 3. helyről indul, 
a játékos keretet megerősítették.  

Sérülése okán felhagyott az aktív 
játékkal Szabó Christopher, Tóth Dá-
niel az Uraiújfalu csapatába igazolt. 
Érkezett Hankó Viktor Vépről, Marti 
Christopher Kőszegről, Miklós Milán, 
Paár Mátyás és Nemes Bálint Auszt-
riából. Ismét folytatja az aktív játékot 
Mészáros Ferenc. 2019 szeptembere 
óta zajlanak 10-15 focistapalánta 
részvételével az utánpótlásedzések. 
A legfiatalabb 5, a legidősebb 13 
éves. Várják lányok jelentkezését is, 
és a környező települések sportolni, 
focizni vágyó gyerkőceit is. Jelent-
kezni a 70/6083-737-es telefon-
számon lehet. Jelszavuk: Építsük 
együtt a jövőt! 

SL

Szélvihar és böllérverseny 
Gyöngyösfalu: A falu minden nap-
jai csendesen teltek, a szélviharok 
nem okoztak komolyabb károkat a 
lakosságnak. Két nevezetességünk 
megszenvedte a vihart. A Szent 
Márton-templom tetőfedését meg-
kezdte a vihar, több helyen lehullott 
a pala. Balaton Tihamér, egyház-
községi elnök tájékoztatása szerint 
a károsodást hamarosan kijavítják. 

Sajnos egy védett természeti ér-
tékünk is megszenvedte a viharos 
időjárást. A Pösei-hegyen található 
háziberkenye fasor egyik tagja ki-
dőlt. Az önkormányzat egy új fasor 
ültetésével próbálja meg a község 
értékét átmenteni. A faültetés a 
Szőlőfürt Egyesület rendezvén yével 
a Sárkány Ösvény avatójával össze-
kötve március 19-én (csütörtökön) 

14.00 órakor lesz a Ligetnél. Az 
iskola régi ebédlőjének értékesítése 
megtörtént, a befolyt összeget pá-
lyázati önerőként kívánja felhasz-
nálni az önkormányzat.
A  Lukácsházi Böllérversenyen 
idén is indul csapat, az önkormány-
zat támogatásával, és köszönettel 
vesszük Debreceni Zsolt és családja 
hathatós segítségét, amelyet már 
több éve rendszeresen megtesz.

Tóth Árpád

Hajnalig
Pusztacsó: Az e gyházi támogatá-
sok során nyert pályázatból a temp-
lom felújítása folytatódhat. Február 
8-án tartott farsangi mulatságon 
megjelent a falu apraja-nagyja. 
A gyerekek és a felnőttek vidám 
vetélkedőjével és tánccal telt el a 
délután, amit egy közös vacsorával 
beszélgetéssel zártunk. Ezt követően 
a felnőttek még hajnalig maradtak, 
és jól szórakoztak. Köszönjük a rész-
vételt és a segítséget mindenkinek! 

Molnár-Maráz Anett
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Egyik győzött a másik nyert Kőszegdoroszlón február 1-jén 
a kultúrházban tartották a farsan-
gi bált. A 234 főt számláló faluból 
óriási csapat öltözött jelmezbe, a 
legjobbakat díjazták. Egy megál-
lapítás szerint „mindenki győzött, 
a falu meg nyert”. Egy szép estét 
mindenképpen, amikor megmutat-
ták a közösségük erejét. A szerve-
zést a falu színjátszó csoportja vé-
gezte, és azt is bizonyították, hogy 
jó annak a falunak, ahol működik 
ilyen vagy hasonló csoport. Nem 
volt rest a tagság, mert minden la-
kos személy szerint kapott meghí-
vót, még a polgármester is. A tiszti 

rangot viselő zenész, aki mostanra 
már lehetne a falu tiszteletbeli la-
kója is, 18 órakor kezdett zenélni. 
Másfél óra múlva elsőként mutat-
kozott be – a jelmezverseny része-
ként – a focista. Aztán a kicsi au-
tószerelő folyton a padlót nézte, a 
rendőr vigyázott a rabruhába öltö-
zött szüleire. A spanyol nő másod-
szor már nem egyedül érkezett a 
közönség elé, mert „összeszedett 
egy dzsigolót”, majd a színjátszós 
’lányokhoz’ is csatlakozott egy férfi.  
A verseny befejezése után a parkett 
táncosokkal telt meg hajnalig.

KZ

Nemescsó 
Szép ünneppel indult a 2020-as 
esztendő. Schlögl Istvánnét, Vilma 
nénit 95. születésnapja alkalmából 
köszöntötte a képviselő-testület, 
akik számára ugyancsak maradan-
dó emléket jelentett S chrott Pálné, 
Lina néni 90. születésnapja. A kép-
viselőknek a szépkorúak köszönté-
se örömteli napot nyújtott.  

Natúrpark Egyesület koordiná-
lásával Nemescsó gyöngyszemeit 
keresve két este is kötetlen jó han-
gulatú beszélgetésen vettek részt 
a falu lakói. Sokan vettek részt a 
több órás múlt idézésen, sok szép 
és még szebb emléket, történetet 
idéztek fel a falubéliek. A szervezők 
ezúton is köszönik az aktív részvé-
telt, és a finom süteményeket.
 Schlögl Isvánné Vilma néni Schrott Pálné Lina néni

Jól kezdjük 
Peresznye: Jól kezdjük az új évet. 
Szépítjük, újítjuk községünket a 
Magyar Falu Program négy, 2019-
ben elnyert pályázatával:
• orvosi rendelőnk felszerelésé-

nek bővítése, korszerűsítése 
3 millió Ft értékben,

• tűzoltó szertár felújítása 13,7 
millió Ft felhasználásával,

• óvoda kerítésének felújítására 
4,9 millió Ft-ot fordíthatunk, 

• zártkerti utakra 9 millió Ft-ot 
használhat fel az önkormányzat.

A 130 éves csapat
A Kőszegszerdahelyi Önkéntes 
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület janu-
ár 25-én tartotta évzáró közgyűlé-
sét a Közösségi Házban több mint 
100 fő jelenlétében, jelen volt az 
osztrák Sieggraben település tűzol-
tó küldöttsége is. 
Mersich Miklós beszámolt a 
2019. év eseményeiről. Ezek sze-
rint 43 alkalommal riasztották a 
kőszegszerdahelyi tűzoltókat: 7 
tűzesethez, 18 műszaki mentés-

hez, ezen kívül volt 
16 téves jelzéshez 
és két esetben szán-
dékos megtévesztő 
jelzés érkezett. A be-
avatkozások a kőszegi 
önkormányzati és a 
szombathelyi hivatá-
sos tűzoltókkal közö-
sen történtek. A versenyeken ered-
ményesen szerepeltek. Részt vettek 
egy nemzetközi, három országos, 

két megyei és egy területi verse-
nyen, és több dobogós helyezést 
értek el. Szerveztek adománygyűj-

tést egy beteg kisfiú-
ért, a falu program-
jaiban meghatározó 
szerepet töltenek be. 
A fennállásuk 125 
éves évfordulóját 
ünnepelték június 
1-jén, amikor 1930-
ban elkészült tűzol-
tózászló másolata is 
megáldásra került. 
Ausztriából vásárol-

tak egy – jól felszerelt – gépjármű-
fecskendőt, amely rendkívül jól al-
kalmazkodik  a terepviszonyokhoz. 
A közgyűlésen 7 fő új tag, köztük 3 
nő tett ünnepélyesen tűzoltóesküt.
A közgyűlés zárásaként Seper 
András igazgatóhelyettes és La-
katár Gábor kirendeltség-vezető 
tevékenységeket elismerő okle-
veleket adtak át, és megköszön-
ték a szerdahelyiek aktív, példa-
mutató munkáját. A Vas Megyei 
Polgárőr Szövetség részéről Bedi 
Ákos elnök elismerését fejezte ki 
a járőrszolgálatért és a rendezvé-
nyek biztosításáért. Takács Péter 
polgármester hangsúlyozta, hogy 
az egyesület nagyon sokat tesz a 
faluért.

KZ

Ezek a beruházások önerőből nem 
tudtak volna megvalósulni, csak a 
Magyar Falu Program keretében. 
Bízunk benne, hogy az idei évben 
is sikeresen tudunk pályázni, mely 
közösségünk hasznára válik, illetve 
községünk nívóját emeli.
Köszönjük Ágh Péter képviselő se-
gítségét, amellyel támogatta törek-
véseinket. 
Köszönöm annak a 80 lakosnak, 
közöttük több beöltözött családnak, 
akik eljöttek a február 15-én tartott 
farsangi felvonulásra. Fél háromkor 
elindultunk a kultúrháztól, elől 

ment a vőfély, utána a fordított öl-
tözékű ifjú pár, majd a farsangolók. 
Az ovisok traktorra ülve integettek. 
Sokféle volt az álruha, űrlény vagy 
éppen a koronavírus elleni öltözék. 
Mentünk körbe a faluban, és visz-
szatértünk a kultúrházhoz. 
A gyerekek beszéltek a farsangi 
öltözékükről, kaptak egy kis apró 
ajándékot. A három győztest han-
gos tapssal köszöntöttük. 
Egy szép batyus, beszélgetős ta-
lálkozón vettünk részt. Csak így 
tovább! 

Orbán Gyula 
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 790 Ft 990 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1050 Ft 1250 Ft 2350 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1650 Ft 1750 Ft 2950 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.

Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!     

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

Pizzaexpressz:
hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
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„Zamatos” kőszegi kezdeményezés
2022 a pálinka éve?

Telet meghazudtoló napsütés fo-
gadta a IV. Páratlan Párlatnap 
résztvevőit és a várudvaron gyü-
lekező közönséget február 1-jén. A 
kőszegi „pálinkaünnep” kezdetét az 
eldördülő ágyú és muskéta figye-
lemfelhívó lövése jelezte. A lovag-
teremben a Magyar Pálinkarend 
(2004) tagjainak látványos bevo-
nulása nyitotta a programsort. Fel-
sorakoztak a rendet képviselő urak 
és a „pálinkát pártoló hölgyek” 
képviselői. Velemtől, Horvátzsidá-
nyon, Gyömrőn, Cegléden, Győrön 
és Tatán át, Budapest is képvisel-
tette magát. A sorban ott találtuk V. 
Németh Zsoltot, a csoport tisztelet-
beli tagját is.
Básthy Béla polgármester úr kö-
szöntötte a megjelenteket, üdvö-
zölte a rendezvényt. Megállapítot-
ta, hogy Kőszegen mindenből van 
egy pici, ami általában nagyon jó, 
a párlatnap rendezvényével pedig 
még inkább kiérdemeljük az „esz-
szenciális város” jelzőt. 
Ezúttal is megtekinthettük a vár-
ban megtalált lepárló rekonstruált 
másolatát. A cserépedény és a pár-
latok gyógyászati szerepét az ez-
után következő előadások vetített 
képes ismertetésekkel mutatták be. 
Révész József múzeumigazgató Kő-
szeg gyógyszertörténeti emlékeiről 
tartott nagyon érdekes előadást 
(jó volna nyomtatott formában is 
megismerni). Két különlegesség a 
sok közül: 1877-ben szabályozták 
Kőszegen, hogy a patikusok ne 
árulhassanak égetett alkoholt, a 
kocsmárosok viszont nem forgal-
mazhattak mérget! A másik: az 
országban tizennyolc patika műkö-
dött, ezek közül három Kőszegen! 
(Délután a résztvevők tárlatvezeté-
sen vehettek részt.)
Ezt követően sem távolodtunk el a 
gyógyszerészettől, hiszen Barabás 
Attila, a pálinkarend nagymestere 
ugyancsak élvezetes előadásával 
bizonyította, hogy a pálinka bizony 
orvosság. Felhívta a figyelmet a 
3M, a mérték, a minőség és a „mi-
kor” jelentőségére. A többi mellett 
megtudtuk azt is, hogy 2003-tól 
15 éven keresztül 1700 ember vett 
részt egy tudományos vizsgálaton. 

A következő megállapításra jutot-
tak: a napi 10-20 gramm alkohol-
fogyasztás 18 %-kal csökkenti az 
idő előtti elhalálozást; a napi 30 
perc testmozgás 11 %-kal, a napi 
két óra hobby pedig 21 %-kal. A jó 
kedélyű előadás tanulságává vált 
az is, hogy milyen kedvező helyzet-
ben van az, akinek a pálinkázás a 
hobbyja. 

Étvágygerjesztő levezetőként 
Proksch Edina a pálinka és a 
gasztronómia kapcsolatáról be-
szélt. Bíztatta a jelenlévőket a kí-
sérletezésre, legyenek bizalommal 
a pálinkavacsorákhoz, és maguk is 
bátran próbálkozzanak a pálinka és 
az ételek harmonizálásával.
Barabás Attila nagymester egye-
dülálló kezdeményezésével meg-

erősítette az „esszenciális város” ti-
tulust: 2022-ben lesz a pálinka 700 
éves. „Idén jussunk el addig, hogy 
elhatározzuk, jövőre készüljünk fel, 
2022-ben pedig ünnepeljük meg a 
PÁLINKÁT!” – mondta. Erről a terv-
ről szólnak azok a levelek, amelyek 
egyikét átnyújtotta V. Németh Zsolt-
nak, a kiemelkedő nemzeti értékek 
felügyeletéért felelős miniszteri biz-
tosnak, hogy továbbítsa Dr. Nagy 
István agrárminiszternek, a másikat 
Madár Mihálynak, hogy juttassa el a 
Pálinka Nemzeti Tanács elnökéhez. 
A IV. Páratlan párlatnap pálinka-
versenyére 200 minta érkezett. A 
vetélkedés szakmai vezetője Rátz 
Mónika volt. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a bírálatot idén is 14, 
a Pálinka Nemzeti Tanács által 
regisztrált, hivatalos, gyakorlott 
bíráló végezte. Minden pálinkát 
(párlatot) hárman minősítettek 
egyénileg, ebből a három szakvé-
leményből született meg az ered-
mény, a 33 arany, a 76 ezüst és 
a 48 bronzérem. Negyvenhárom 
tétel nem ért el minősítést. (Rész-
letek a koszeg.hu oldalon)

Tóthárpád F.

Annak a szíve elszorul
Jeruzsálemet (Ir Shalom béke vá-
rosa) történelme során 52-szer 
támadták meg, 44-szer elfoglalták, 
kétszer földig rombolták, már a 
Krisztus előtt 4. évezredben lakott 
hely volt, Motza-ban kilencezer 
éves település maradványokat tár-
tak fel a régészek. Erről beszélt dr. 
Gürtler Katalin január 30-án a Kő-
szegi Polgári Kaszinó által szerve-
zett előadáson. A régész több éven 
keresztül bibliai régészeti ásatáson 
vett részt, és a szent város törté-
nelmét jól ismeri. Szavai szerint: 
„aki Jeruzsálemet látja, annak a 
szíve elszorul”. A téma és szakértő 
tudásanyaga is vonzotta az érdek-
lődőket, hiszen zsúfolásig megtelt a 
Brenner Közösségi Ház nagyterme. 
Az előadáson elhangzott, hogy az 
óvárost 1538 óta fal veszi körül, és 
négy negyedre – zsidó, keresztény, 
örmény, és muszlim – oszlik, 43 
db bástya védte, és napjainkban 
nyolc kapu látható. A leghíresebb 
az Aranykapu, a kettős kapu az 
irgalmasság és a kegyelem kapu-

ja. A kaput a muszlimok először 
810-ben, majd végleg 1541-ben 
falazták be azért, hogy a feltáma-
dó Messiás ne tudjon a Templom 
hegyre bemenni.
A régész részletesen beszélt arról, 
hogy az ókori város keleti határa a 
Kidron-völgy, amely elválasztja az 
Olajfák hegy étől. Nyuga-
ton Hinnom-völgy ókori 
emberáldozatok helye.  
Dávid városa és a Kele-
ti-hegy Moriah-hegy kö-
zötti területet Ophelnek 
nevezik.
Jeruzsálem legfonto-
sabb forrása a Gihon. A 
jebuzeusok a Kr.e. 2. év-
ezredben ástak aknát a 
forráshoz, itt a felfedező-
jéről Warren aknának el-
nevezett részen jutott be 
Dávid király katonáival, 
és megalapították Dávid 
városát. A Gihon forrást 
a zsidó hagyomány az 
özönvízkor lesüllyedt a 

Gihon folyó feltörő vizének tartja. 
Ennél a medencénél koronázták 
királlyá Dávid parancsára Sala-
mont, és a többi Júda királyt is. A 
forráshoz Dávid és Hékiás korában 
is újabb alagutat ástak. Dávid ki-
rály sírját ma az utolsó Vacsora Ter-
meként ismert épület alsó szintjén 
tisztelik, ez valójában egy késői 
hagyomány. Izrael első királyainak 
sírja jelenleg ismeretlen.

AK
TU

ÁL
IS
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306 db vaddisznót lőttek ki a vadászok
A decemberi testületi ülésen Kiss 
Zoltán a vaddisznók okozta károk-
ról beszélt, a különböző híradások a 
kőszegi erdőkben lévő vadászatok-
ról szóltak. Erről kérdeztük a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. vadgazdál-
kodási előadóját, Szalai Csabát.
– Az elmúlt hónapokban több-
ször hirdettek vadászatot a kő-
szegi erdők területén. Milyen 
vadak kilövését célozták meg, 
menyit lőttek ki?
– A Szombathelyi Erdészeti Zrt., 
mint a kőszegi vadászterület va-
dászatra jogosultja, az egész évben 
végzett egyéni vadászatok mellett 
a hatékonyabb állományszabá-
lyozás érdekében november, de-
cember, január hónapokban társas 
nagyvad vadászatokat is szervezett. 
A Kőszeg-hegyen 4 nap, a Kőszeg-
alsóerdőn 2 nap terelővadászat volt. 
A terelő vadászatokon elsősorban 
a vaddisznó és gímszarvas tarvad 
került terítékre. Az idei vadászati 
idényben eddig 306 db vaddisznó, 
63 db gímszarvas, 92 db őz, 12 db 
muflon került elejtésre, valamint 18 
db vaddisznó befogása történt meg.
– Létezik olyan szabály, amely 
meghatározza, milyen vadat és 
mennyit lehet kilőni? Mi az idei 
szezonra vonatkozó terv?
– A vadászatra jogosult a vadgaz-
dálkodását a Tájegységi Vadgazdál-
kodási terv, a 10 éves Vadgazdál-
kodási Terv és a Vadászati Hatóság 
által jóváhagyott éves vadgazdál-
kodási terv alapján végzi. Az éves 
vadgazdálkodási tervben a hatóság 
határozza meg a vadászatra jogo-
sult által kötelezően teljesítendő 
lelövési tervet. A 2019/2020. va-

dászati évben 66 db gímszarvas, 
160 db vaddisznó, 108 db őz és 19 
db muflon kilövését tartalmazza a 
lelövési terv.
– Kőszegen, a képviselő-testületi 
ülésen elhangzott, hogy az el-
múlt tíz évben jelentősen emel-
kedett a vaddisznók száma, és 
azok jelentős károkat okoznak. 
Az is elhangzott, hogy nem az 
elhanyagolt kertek miatt jönnek 
a város felé, hanem azért, mert 
sokan vannak. Léteznek vadállo-
mányra vonatkozó számadatok? 
Mit tehet az, aki találkozik a va-
dak csordájával? Fusson el?
– A vaddisznó állománya a térség-
ben a 2010-es évek elején, mind a 
becslés, mind az elejtések alapján 
egy magasabb számot mutatott. A 
következő években a 2013-ban a 
késői kemény télnek köszönhetően 
a szaporulat nagy része elpusz-
tult, a további erőteljes vadásza-
ti nyomás hatására az állomány 
nagysága jelentősen lecsökkent. 
Az utóbbi két évben kezdett ismét 
enyhe emelkedésbe. A vaddisznók 
okozta főként belterületi károk 
nagysága csak kismértékben mutat 
összefüggést az állomány nagyság-
gal. Nagymértékben összefügg az 
időjárási tényezőkkel. Továbbá a 
vaddisznó nagyon jó alkalmazko-
dó képességű. Az őszi időszakban 
a zárt kertekben lehulló gyümölcs 
terített asztalt kínál, valamint a 
mára valóban csökkenő, de még 
mindig elégséges búvóhelyet nyúj-
tó elhagyatott telkek vonzó élet-
teret nyújtanak számára. A 2012-
13-as években a hegyről a magas 
hosszan tartó hótakaró miatt a 

vaddisznók lehúzódtak az alsóbb 
régiókban és itt tavasszal jelentős 
károkat okoztak a túrásukkal a zárt 
kertekben. A vadkár megelőzése 
érdekében egész évben etetünk 
a hegy távolabbi részein, továbbá 
vaddisznó befogót működtetünk a 
zártkertek közelében. A vadállo-
mány nagyságát különböző mód-
szerekkel becsüljük. 
Az állomány változására a teríték-
adatokból pontosabb következteté-
seket lehet levonni.
A vaddisznó alapvetően fél az em-
bertől. Csak a sebzett vaddisznó, 
illetve a malacokat vezető koca 
esetén fordulhat elő, hogy táma-
dólag lép fel. Találkozás esetén a 
legjobb csendben kikerülni, vagy 
másik irányba elmenni.
– Ki vadászhat? Jönnek külföl-
diek is? Hogyan történik a vadá-
szat szervezése?
– A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
vadászterületein a szakszemély-
zet tagjai, valamint bérvadászati 
szerződéssel rendelkező személyek 
vadászhatnak. A vadászok jelentős 
része külföldről érkezik, de ma-
gyar vadászok is egyre nagyobb 
számban érkeznek. A vadászatok 
lehetnek egyéni és társas vadásza-
tok. Egész évben folyik az egyéni 
bérvadászat és a szakszemélyzet 
részéről a vadkárelhárító vadászat, 
a téli időszakban pedig a társas va-
dászatok.
– Úgy tudom, amikor a vadász 
kilőtte a vadat, azt követően va-
lamikor a helyszínen kiveszik a 
belső részeit. Mi történik ezzel és 
a hússal?
– Az elejtést követően a lehető leg-

rövidebb időn belül ki kell zsigerel-
ni a vadat a vadhús minőségének 
megóvása érdekében. A vadhúst a 
vadászatra jogosult vadfeldolgo-
zónak, illetve a lakosságnak kisel-
adásban értékesíti.
– A vadászat csak a kilövést je-
lenti vagy ennél sokkal többet is. 
Mit tesznek a vadászok és az er-
dőgazdaság a vadállomány gon-
dozásáért?
–„A vadászat vadűzés és erdőzú-
gás. De több erdőzúgás.” írta Gróf 
Széchenyi Zsigmond. A vadászat 
nem csak a lövést jelenti. A vadá-
szat során megfigyelhető a vadfa-
jok és a többi nem vadászható állat 
évszakonként eltérő viselkedési 
formája. Nagy élményt jelent egy 
adott vad becserkelése, eldönteni, 
hogy lőhető vagy sem. Társas va-
dászaton az egész napos várako-
zás, hogy látunk-e lőhető vadat és 
lesz-e esélyünk terítékre hozni.
Az élőhely fejlesztése és fenntar-
tása kiemelt célunk. A vadföldek, 
vadlegelők létesítése és művelése 
során törekszünk a vad szükség-
leteinek kielégítésére. Nagy figyel-
met fordítunk a vaditatók dago-
nyák létesítésére, karbantartására, 
továbbá a vad számára megfelelő 
beállóhelyek, búvóhelyek létesí-
tésére, megőrzésére helyes erdő-
gazdálkodási technológia megvá-
lasztásával. A táplálékban szűkös 
téli időszakban elengedhetetlen 
feladat a vad kiegészítő etetése. 
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. a 
vadállomány védelme, a vadkárok 
megelőzése érdekében a kőszegi 
vadászterületen évente 33 ha vad-
földet művel és az etetések alkal-
mával 160 tonna szemes, szálas és 
lédús takarmányt használ fel.

KZ

SZM-bál
Február 15-én a tornacsarnok-
ban tartotta a Balog iskola Szülői 
Munkaközössége és a tanári kar az 
SZM-bált. Hatalmas lelkesedéssel 
szervezték, rengeteg időt fordítottak 
a színvonalas, szórakoztató éjszaka 
érdekében. A mostani volt a 23. 
mulatság, Valentin-nap közelsége 
adta az ötletet a „Szerelmes szí-
vek” című – tanárok és szülők által 
bemutatott – produkcióhoz. A ven-

dégek a kezdés 
előtt körbeállták 
a táncteret, hogy 
mindent lássanak. 
Érdemes volt, és 
hajnalig táncolni 
is az egyedi han-
gulatú bálban. 
Ehhez a kezdőlö-
kést a bólékostoló 
és a Dance Jam 
táncos lányainak 
előadása adta 
meg.

KÜ
LÖ
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Családi bál
Néptáncos ’családi’ bált, Folk 
Mulatságot tartott február 1-én a 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes. Az 
első, rögtönzött táncbemutatók 
után Dvorák László megfogalmaz-
ta a megvalósult célt: „milyen jó 
néptáncosok között farsangolni”. 
László és felesége Anikó 31 éve 
hozták létre diákokkal az együt-
test.  Azóta közel ezer gyermeket 
oktattak néptáncra, népdalra. 
2020-ban a 80 főt számláló nép-
táncos csapat a városi ünnepségek 

biztos részvevői.
Február 1-én a 
program sötétedés 
tájékán kezdődött, 
amikor az aprósá-
gok számára tar-
tottak táncházat a 
Budapest Mezőség 
Band népzenészek 
közreműködésével. 
Majd nagyon sötét 
lett a várudvaron, 
és a KÖSZHÁZ-
ban kezdődött a 
batyus Folk Mu-
latság. Egyéni és 

páros táncbemutatók adták meg 
az alaphangulatot, a fotó Har-
kány Dániel produkcióját mutatja. 
Aztán elkezdődött az összetartó 
közösséget jellemző táncmulat-
ság. Ennek részese volt az Arany-
sarkantyús táncos, Népművészet 
Ifjú mestere címet viselő Gerlecz 
László, aki először a „Zöld erőd-
ben jártam virágok között” nép-
dalra koreografált egy körtáncot. A 
táncos mulatságot hajnaliog tartó 
népzene kísérte, mindezt mókás, 
humoros és jelmezes jelenetekkel 
szinesítették.

KZ  

Még a papok is
Február 8-án a negyedik egyhá-
zi bált tartották a Balog iskola 
ebédlőjében. Aznap három helyen 
báloztak. Bőséges volt a tombola-
ajándék, amikor a nagymama meg-
nyerte a Ford autó hétvégi haszná-
latára szóló fődíjat, rögtön átment a 
szomszédba elmondani az unokák-
nak. Ezen az estén az egyházközség 
tagjainak nagy családja találkozott 

egy össze-
tartó közös-
ségben, haj-
nalig tartó jó 
hangulatban, 
még a papok 
is táncoltak. 
A „Strucc” jó 
falatokat ké-
szített a ven-

dégeknek, a borosgazdák 
a boraikat ajánlották fel. 
Vilmos atya somlói bora is 
ízlett a bálozóknak. Hazai 
pályán, látványos tánc-
produkciót mutattak be 
a Dance Jam táncosai. A 
szervezők köszönik, és a sok 
más segítséget is, köztük 
a tombola ajándékok fel-
ajánlását.  A bál bevételét a 
Jézus Szíve-templom tető-
felújítására fordítják.

Horvát bál
Mint az megszokott, pezsgő és üd-
vözlő felirat fogadta az érkezőket 
február 8-án a lovagteremben. 

„Farsang van, farsang van” – kezd-
te megnyitóját Básthy Béla polgár-
mester úr: horvátul! A többi mellett 
szólt a nemzetiségi összetartásról, 
annak jelentőségéről. Záró szavait 
is horvátul mondta el! Figyelmes-
ségét hálás taps jutalmazta. (Gon-
dolatait németül is megosztotta.) 
„Lassan tíz éve farsangolnak a kő-
szegi horvátok a Jurisics-várban” 
– mondta köszöntőjében Petkovits 
Sándor elnök úr. Hol is lehetne al-

kalmasabb helyszín, mint ott, ahol 
a horvát kapitány emléke leng be 
minden szegletet? 
A kisebbség a korábbi években a 
lakótelepi „Lapos vendéglőben” 
mulatott. Az idei táncos rendez-

vényük volt a 40. A jeles alka-
lom meghívott fellépőjeként a 
szentpéterfai tánccsoport remekelt. 
Műsorukkal lenyűgözték a közön-
séget.
A nyitótánc után elkezdődött a 
„Šetnja-buli”, aztán „Krobót-
vacsora” Anton Kolić plébános 
úr áldásával, tánc…, tombola, 
tánc…, töltött káposzta és megint 
csak tánc… kifulladásig.

TáF.

Fúvósfarsang
Kőszeg Város Koncert Fúvószene-
karának jelmezes farsangi bálja év-
ről évre népszerűbb. Február 8-án 
megtelt a Béri Balog Ádám Általá-
nos Iskola sportcsarnoka. A rendez-
vény bevezető csúcspontja volt a 
zenekar bevonulása és műsora. 
Éjfélkor új elnökük, Németh Ba-
lázs hirdette ki a független zsűri 
által legjobbaknak választott jel-
mezeket: Egyéniben Jack Sparow 
kapitány (kalóz), duóban a Lego 

emberek, csoportban pedig a go-
nosz Disney hercegnők arattak. 
Ezt követte a tombolasorsolás. A 
felajánlásokból gazdag, legalább 
10 000 Ft értékű csomagokat ál-
lítottak össze, melyeknek a nyertes 
szelvények tulajdonosai örülhettek. 
A fődíjat, az egyéjszakás Semme-
ringi kikapcsolódást volt elnökük, 
Bakos György sorsolta k i. 
Az est folyamán a Dance Zenekar 
szórakoztatta a jelmezbe bújt bálo-
zókat. A fúvósok az est teljes be-
vételét az együttesük működésére 
fordítják.
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Utca és futball club név
Kőszegről Cák felé, balra található 
a Lóránt Gyula utca. Az olimpikon 
Lipovics Gyula néven született Kő-
szegen, 1923. február 6-án. Csa-
ládnevüket 1928-ban változtatták 
meg. Elhunyt 58 évesen 1981. 
május 31-én Szalonikiben a görög 
bajnokságban, a PAÓK vezetőedző-
jeként a mérkőzés 76 percében 
szívrohamban.
1939-től 1957-ig futballozott Kő-
szegen. 37-szer volt magyar válo-
gatott, 31 alkalommal győztesként 

vonult le. Sikerei: 1952 Helsinki-
olimpiai arany, 1953 Európa-kupa 
arany, 1954 Svájc világbajnokság-
ezüstérem. Játékos pályafutása 
után sikeres edző volt, több élvo-
nalbeli német csapatnál tevékeny-
kedett, 1976-ban görög bajnoki 
címet is szerzett a PAOK Szaloniki 
csapatával. 
Városunkban 1996-ban a sport-
telep vette fel a nevét, ahol 
1996-ban Tornay Endre András 
domborműves emléktáblája került 

felállításra, 1997-ben a Várkörön 
lévő szülőházán is felavatták em-
léktábláját, 1998-ban Díszpolgári 
címet kapott. 2004-ben ut cát ne-
veztek el róla, s 2011. május 13-án 
itthon helyezték el hamvait végső 
nyugalomra. 2020. február 6-án 
Kőszeg FC felvette családja támo-
gatásával a Kőszeg Lóránt Gyula 
Futball Club nevet.
Szállóigéket is kötnek hozzá: Der 
Ball ist rund. Wäre er eckig, wäre 
er ja ein Würfel. A labda gömbö-
lyű. Ha szögletes lenne, akkor az 
dobókocka lenne.
Bundesligaspiele sind keine 

russische Wahlen, bei denen 
immer gewonnen wird. A Bundes-
liga-meccsek nem orosz választá-
sok, ahol mindig nyernek.

Plechl Ildikó

90 év
Hani Ferencné 1930. január 25-én 
született a Mecséri utcában (ma 
Puskapor utca) Brückler Mihály 
szőlőműves ötödik gyermekeként. 
A 90. születésnapja alkalmából a 
Dózsa György úti Idősek Otthoná-
ban köszöntötte Básthy Béla pol-
gármester.

Mili néni és csalá dja életébe nyo-
mott hagyott a világháború, majd 
a kitelepítés fenyegetése. Munkás 
éveiben társadalombiztosítási fele-
lősként igyekezett segíteni. Kiérde-
melte a „Munka Érdemrend” ezüst 
fokozata kitűntetést. Nyugdíjasként 
is szívesen tevékenykedett közös-
ségben, a Kőszegi Baráti Körben, 
a Szőlőtermelő Szakcsoportban, az 
Evangélikus kórusban.
1954-ben ment feleségül Hani 
Ferenchez, Tibor fia 1959-ben szü-
letett. 1985-ben vonult nyugdíjba. 
Teréz testvérével, szorgalmasan 
művelték a férj, a „papa” szőlőjét a 
Meszesvölgyben.
Napjait rejtvényfejtéssel színesíti. 
Fia és menye látogatásaikor mosoly 
ül az arcán. Öröm az unokái (Tibor, 
Eszter) látogatása, boldogság szá-
mára, ha dédunokáit (Ákos, Zsófi, 
Gellért, Máté) ölelheti magához.
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Člani HS Kisega organiziraju Hrvatski bal

Bal Hrvata u Kisegu
Na 40. jubilarni hrvatski bal se je skupa spravilo oko 200 ljudi u Kisegu, u Jurišićevoj 
tvrdjavi 3. februara početo od 19 uri. Ne samo iz kiseške okoline nego iz Hrvatske, i iz 
ausrtijskog dijela Gradišća su došli ljubitelji ove priredbe u Vitešku dvoranu dvorca. Uz 
bogatu gastronomsku ponudu, muzički je bend „Šetnja” skupa doprimio tako veselu 
štimungu da su mladi i „zreliji“ skupa ludili i uživali ritmično gibanje tijela.Predivan 
kulturni program su predstavili tancoši HKD Petrovoga Sela sa „Šokačkom svadbom“.
Tombola  je obogatila dobitnike, a hasan će podupirati djelovanje pjevačkoga zbora 
„Zore“.Šandor Petković predsjednik HS Kisega je novoga načelnika Belu Basthyja pro-
sio na otvaranje bala. Hrvatskom pokladnom čestitkom, trojezično je zvao na skupno 
slavlje goste prvač grada. Bal Hrvata u Kisegu u prošli četrdesetimi leti je poznat, pri-

znat i popularan na-
stao, čuvajući kul-
turno bogatstvo uz 
gastronomske ponu-
de, čemu je najvaž-
niji cilj gajiti ljudske 
odnose.

A 40. Horvát bál 
február 8-án került 
megrendezésre a 
Jurisics vár lovag-
termében. Básthy 
Béla polgármester 
háromnyelvű megnyitóját gazdag kulturális, gasztronómiai és szórakoztató prog-
ram követte. 

Marija Fülöp Huljev Člani HS Kisega organiziraju Hrvatski bal

slavlje goste prvač grada. Bal Hrvata u Kisegu u prošli četrdesetimi leti je poznat, pri- Jedna sekunda iz „Šokačke svadbe“

„Šetnja“ je muzički temelj bila zabave

Schwabenball in der Günser Jurisics Burg, im Rittersaal
„Tradition ist nicht krank, die muss man 
nicht pflegen. Tradition muss man erle-
ben…”
mit diesem Gedanken eröffnete der Bürger-
meister Béla Básthy den 18-en Schwa-
benball, der am 25-en Januar 2020. von 
der Günser Deutsche Nationalitätenselbst-
verwaltung organisiert wurde. Agnes Kős-
zegfalvi Vorsitzende begrüßte die Gäste 
aus Csömör, Gencsapáti, Bleigraben/Ólmod, 
Tschapring/Csepreg, Steinamanger/Szom-
bathely, natürlich aus Güns/Kőszeg und aus 
Schwabendorf/Kőszegfalva. Das Programm 
war sehr vielfältig: das Ehepaar Györgyi 
Gráf (Pianistin) und András Soskó (Opern-
sänger) gaben aus deutschen und unga-
rischen Operetten eine kleine Kostprobe, 
die Schülerinnen der Nationalitätenschule 
Balog, die Dance Jam Tanzgruppe tanzte 
auch den „Kán-kán“ hervorragend, und der 
Schwabendorfer Nationalitätenchor sang 
örtliche deutsche Volkslieder. Nach der Tom-
bola, um Mitternacht kamen wieder einige 
verkleideten Frauen auf den Tanzplatz und damit 
begann der „Weiberfasching”. Dieser Brauch 
stammt aus Schwabendorf.  Die Stimmung 
war auch heuer super, die Eber Kapelle aus 
Maan/Mány sorgte dafür. Das feine Essen und 

das Buffet wurde von der „Alpokalja Pe nsion 
und Restaurant“ gesichert. Beim Abschied (in 
der Früh) verabschiedeten sich die Gäste in der 
Hoffnung: Wir treffen uns im nächsten Jahr wie-
der! Hoffentlich!
A 18. kőszegi Sváb bálon ebben az évben 

is a jó hangulatról a mányi sramli zenekar 
gondoskodott. A változatos műsort követően 
finom vacsora, tánc, tombola és Asszonyfar-
sang színesítette az estet.
                                        Agnes Kőszegfalvi 

Vorsitzende der Günser DNSV
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Kőszeget választotta
Az Írottkő Hotelt közel három év-
tizede tulajdonosként működteti 
Hatvani Szabó János. Vállalta a 
turisztikailag nehezebb időszakot, 
fejlesztette a szolgálatatást, érté-
keli Kőszeg történelemi múltját, és 
a város jövője érdekében dolgozik.
– Miért választotta Kőszeget? – 
tettük fel a kérdést február 9-én az 
Írottkő Hotel recepciója mellett.
– Az 1990-es évek elején került a 
szálloda az érdekkörömbe, lerom-
lott állapotban. Kőszeg Fő terén 
1979-ben épült, modern stílusban 
a műemléki házak közelében. Pré-
mium üdültetésként szolgált a szo-
cialista táborból érkezők számára. 
Nem volt a terület „Nyugat-Euró-
pa”, de nagyon közel volt a határ-
hoz, és ez külön élményt jelentett 
az ideérkezők számára.  1990 után  
gyenge kihasználtsággal működött, 
de azt láttuk: lehet ezen változtatni.
Az első években tájékozódtunk Kő-
szegről, és megismertük az épített 
és természeti környezet értékét, 
hittünk abban, hogy az ’egynapos’ 
kiránduló város több turistát képes 
vonzani. Kőszeg speciális helyzetű, 
a korábbi időszak zártsága, a fej-
lesztések elmaradása küzdelmes-
sé tette a turizmussal foglalkozó 
vállalkozók életét. A kezdetekben 
a turisták számára volt olyan in-
díték: „itt voltam gyermekkorom-
ban, nézzük meg újra Kőszeget”, 
de ezzel nem lett teltházunk. A 
kétéves tájékozódásunk alatt fel-
fedtük a vidék különlegességeit, 
majd alakítottunk a kínálaton, és 
fejlesztettünk. Egy-egy szállodát 
tízévenként az újabb igényekhez 
kell igazítani. Megjelöltük a cél-
pontokat, azt, hogy milyen típu-
sú vendégeket akarunk Kőszegre 
hozni. A termálvíz hiánya hátrány 
Kőszeg szempontjából, ugyanakkor 
előnyé kell formálni azt, hogy a kö-
zelben négy ilyen fürdő van. Vonzó 
szempont az épített örökség, a bel-
városa fantasztikus, egyedi értéke a 
természet, a hegyvidék, és az, hogy 
a Kéktúra kezdőpontja, előnnyé kell 
formálni Ausztria közelségét.
– És kialakítottak egy stratégiát?
– Igen, a mottó szerint „gyere el 
Kőszegre, ismerd a várost, és a 
környezetét”. Azoknak ajánlottuk, 
akik szeretik a változatosságot.  

Öt-hat év elteltével egyértelmű 
volt, ha Budapestről vagy a keleti 
országrészből eljönnek hozzánk, 
akkor több mindent akarnak meg-
ismerni a vendégek. Ezért is elkezd-
tünk a városon belül terjeszkedni. A 
Jurisics téren létrehoztuk a Posta-
múzeumot, a Boráriumot, hogy a 
helyi borokat egy helyen lehessen 
kóstolni. A Csónakázótó mellett 
vásároltunk egy épületegyüttest a 
természet iránt fogékony turisták 
számára, és fejlesztjük az ott lévő 
panziót. Aki az igazi csendre, nyu-
galomra vágyik, annak ajánljuk az 
erdő mélyén, a határ mellett felújí-
tott Keresztkúti Erdei Pihenőhelyet, 
amely korábban határőr laktanya 
volt. Egyre többen keresik a ter-
mészet adta nyugalmat, divatba 
jött nálunk is, az „erdőfürdőzés”, 
a családok természetben való ki-
kapcsolódása. Élő példa, amikor 
a gyerekek Húsvétkor a fák alatt 
keresték az ajándékot. A fővárosi 
ember számára a favágás látványa 
is élmény. Évente hat-hét esküvőt 
tartanak az egykori lovardából át-
alakított rendezvényteremben. Ke-
reszteltek a felszentelt kápolnában, 
és volt már Krisna esküvő is, ami-
kor a sátorban volt a nászéjszaka. 
– A kínálatukkal vendégeket 
hívtak Kőszegre. Hogyan látja a 
turizmus jövőjét?
– Az igények kényszerítik ki a vál-
tozásokat, a szállodai szolgálta-

tások fejlesztése során megépült 
a wellness, amit a kőszegiek is 
igénybe vesznek. Tudjuk fogad-
ni a konferenciákra érkezőket is. 
Azt tudni kell, hogy a vendég a 
szállodába érkezik, de Kőszeget 
akarja látni. Akik a turizmus terü-
leten dolgoznak, azok nem egymás 
konkurensei, hanem együttmű-
ködő partnerei. A vendég sétál a 
városban, találkozik a helyiekkel 
és szolgáltatásokat vesz igénybe. 
Egymást kell segítenünk, nincs is 
ezzel probléma. Arra kell figyel-
nünk, hogy a jövőben a belföldi 
turizmust egyre többen vegyék 
igénybe. Kőszeg érdekében te-
szünk ezért mi is, és a városnak is 
a vendéget itt tartó programokat 
kell szervezni, és egyre többet. A 
programajánlót el kell juttatni a 
távoli városokba komoly marke-
ting munkával. Nagyon sok a fel-
adat, csökkenteni kell a turizmus 

ciklikusságát, amely igényli a fej-
lesztéseket. 
– A turizmusban érintett személy-
ként hogyan látja az ötcsillagos 
szálloda szükségességét Kősze-
gen, mert az elmúlt években erről 
többféle vélemény is elhangzott?
– Azt gondolom, hogy Kőszegen 
egy ötcsillagos szálloda rövid életű 
lenne. A város kínálatában nincs 
még arra felkészülve, hogy az öt-
csillagos vendég igényeit ki tudja 
szolgálni. Nagyon sok feladatot ad 
még az épített környezet alakítása, 
a műemléki házak felújítása. Nem 
megoldott az autók védett parko-
lása sem, és sorolhatnám az öt-
csillagos vendégekhez kapcsolódó 
igényeket. Óriási tőke kell egy ilyen 
fejlesztéshez, ezért valószínű, ez 
most egy álom. Azt gondolom, hogy 
a közös célokat kell megvalósítani a 
kőszegi ékszerdoboz érdekében. 

Kámán Z

JUHAR LAKÓKERT

Földszinti lakások saját kerttel, emeleti lakások, tá-
gas, panorámás teraszokkal!

Ideális otthon és értékálló befektetés! 

Saját parkoló a vételárban! Magas műszaki tartalom!
Minőségi kivitelezés referenciákkal!

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

Már 1 millió forinttal leköthetők!

Tel.: 06/70/398 3899

Bővebb információért hívjon bizalommal!
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A több turista nagyobb kínálatot vár
Mostanra tudjuk, hogy a kőszegi 
kereskedelmi szálláshelyeken 2019 
első tizenegy hónapjában 9%-kal 
több vendég szállt meg, mint egy 
évvel korábban (KSH). A több ér-
kező vendég nagyobb kínálatot is 
igényel. Nem csoda, hogy új turisz-
tikai szolgáltatások indultak tavaly: 
Kőszeg város alpannonia® prog-
ramjában újraindult Csónakázó-tavi 
csónakázás, a ’kőszegi kutyások’ az 
Abért-tavi kutyastranddal léptek 
elő, a borospincék több hétvégére is 
kinyitottak. Gyorsan kedveltté vált a 
Kőszegi kisvonat, különösen annak 
a Kőszegi-hegységben való kalan-
dozása. A szakmai kíséretet a Natúr-
park túravezetői adták az utakhoz. 
A kisvonat révén a Cáki Pincesor 
látogatottsága 30%-kal megnőtt. 
Ugyancsak 32%-kal nőtt a látoga-
tóközpont vendégköre, és erős volt 
a várszínház éve is. A natúrparki 
kézművesek és a kőszegi borászok 
árusítási lehetőségei mostanra kb. 
30 nappal növekedtek. Nem csoda, 
hogy 5 új kőszegi borász is tagja lett 
a turisztikai szervezetnek. 

Többnapos utazási csomag-
ajánlatok is készültek
Új elemként, nemzetközi piacra 
kerülő, többnapos utazási csomag-
ajánlatok is készültek. Ezek az üzle-
ti ajánlatok a Bécsi és a Nürnbergi 
Utazási vásár mellett, a márciusi 
Budapesti Utazás kiállításon és 
vásáron is kiajánlásra kerülnek. 
Mellettük ötnapos (3+2 napos) te-
matikus családi utazási csomagok 
kerülnek bevezetésre még tavasz-
szal. Három kőszegi és natúrparki 
szállásadó pedig a legpatinásabb 
európai Bett und Bike minősítést is 
megszerezte Kőszeg önkormányza-
tának köszönhetően.   
Az ÉDEN díj 10. évfordulóján, az 
Aktív Magyarország országos kon-
ferenciáján képviselhettük a térség 
turisztikai kínálatát. Éppen jól jött, 
hogy aznap jelent meg a „kőszegi” 
Turista Magazin, amelyet a szerve-
zőktől mind a 400 szakmai részt-
vevő azonnal kézhez is kapott. Ez 
a ’kőszegi’ Turista Magazin, maga 
a legnagyobb országos természet-
járó újság karácsonyi ünnepi száma 

volt – 10.000 példányban. A 90 
oldalból 72 oldal teljesen a Kősze-
gi-hegységet, és annak a Pinkától 
a Répce-vidékig tartó környékét 
mutatja be. Egy modern, szép fel-
dolgozású útikönyv készült rólunk 
(magazin formátumban). A meg-
jelenés turisztikai PR értéke be-
láthatatlan. Hogy a nagyságrendet 
érzékelhessük, jelezzük, hogy egyol-
dalas hirdetésért kb. 1 millió forin-
tot kellene itt fizetni… Fizetnünk 
nem kellett, ebben a nagyságrend-
ben nem is tudtunk volna, viszont 
elmondható, hogy a Natúrpark és 
Kőszeg önkormányzata által 3-4 
éve kezdett együttműködése érett 
most be, a lapot kiadó Magyar Ter-
mészetjáró Szövetséggel (MTSZ).
A Turista magazin előélete 
Tavaly vezették be a természetjáró 
ingyenes telefonos applikációt is 
(google play, iOS), amely ugyancsak 
az MTSZ műve. Térségünk ebben 
is különösen nagy súllyal jelenik 
meg, elsősorban két natúrparki 
alpannonia® munkatárs munkájá-
nak köszönhetően. Az országos app-
likáción, indulásakor a Nyugat-Du-
nántúlról megjelenő 23 természeti 

attrakcióból 17 Írottkő natúrparki; 
a 49 kulturális látogató pontból 25 
Kőszeg környéki, az 5 partner ven-
déglátóhelyből 4 natúrparki; a 47 
egyéb kínálatból pedig 15 további 
kőszegi vonzerő szerepelt! Az appli-
káció hamar népszerű lett, 150 ez-
res letöltést ért el – érthetően főleg 
a fiatal felnőtt korosztályokban. Ez 
jó hír a vendégváróknak…
Gyümölcsöző, hogy októberben 13 
gasztro-újságíró érkezhetett Kő-
szegre. Azóta tucatnyi híradás és 
élménybeszámoló jelent meg tol-
lukból rólunk az országos lapokban. 
Öt óra alatt 14 kőszegi fogadó adta 
őket kézről kézre. A médialátoga-
tást fogadó szolgáltatók: a Portré 
Étterem, az Ibrahim, a kőszegi 
borászok és mások szolgálataikat 
mind felajánlásként nyújtották.
Az idén is több újonnan belépő tu-
risztikai szolgáltatás és lehetőség 
várja majd a vendégeket Alpok-
aljára. Borkóstolók hangulatos új 
helyszíneként fog belépni tavasszal 
a Kálvária hegyen épülő Poncichter 
Borház, és újabb Kőszegi Kalandok 
is készülőben vannak. Minderről szí-
vesen számolunk be a következő hó-
napokban, de a legjobb, ha a Kedves 
Olvasó fedezi fel saját magának.

Győrffy Gábor

Színek és formák – érzéssel
Két nagyszerű fiatal muzsikus, Eva 
Maria Radi és Theresa Radi elő-
adása nyitotta meg Erhard Ehm és 
Kamper Lajos kiállítását a lovagte-
remben február 7-én délután.
A Kőszegi Művészeti Egyesület két 
merőben különböző stílust, tech-
nikát és felfogást követő alkotó 
képeit vonultatta fel, mégis szá-
mos közös jellemzőt találhatunk. 
Mindkettőjükre igazak a Gerhard 
Krutzler alelnök úr által idézett so-
rok: A kiállítók által képviselt „mű-
vészet az, ami láthatóvá tesz!” És 
hogy „a művészet szép, csakhogy 
munkát ad”. 
Az osztrák kiállító Wiener Neu-
stadtban született, műszaki techni-
kumot, képzőművészeti akadémiát 
(építészmérnök) végzett. Művei 
tűpontosságú vonalak, sarkok és 
élek (építész)mérnöki megkompo-
nálásával, harsány színeikkel von-
ják magukra a figyelmet. Külső és 
belső terek, vizek mentén elterülő 

(fantázia)városok… születnek ké-
pein, esetenként  térbe kiemelkedő 
részletekkel.
Kamper Lajos Kőszegen született, 
1976 óta állítja ki képeit. A tőle 
megszokott – visszafogottságában 
is határozott – hangján inkább 
építkezik valamiféle meditatív 
megfogalmazásból, mint a konk-
rét világ formavilágából. Teszi ezt 
azért, hogy megtalálja azt a bizo-
nyos „kényes egyensúlyt”. Képeit 
az ÉRZÉS uralja, lehet az rézkarc 
vagy kollográfia. 
A rendszeres tárlatlátogató talál-
kozhatott már mindkét művész 
munkáival. Kamper Lajos könyv-
illusztrátorként is ismerős lehet. 
Legutóbb az ITT-HON c. versanto-
lógiát díszítették alkotásai.
Erhard Ehm a 80., Kamper Lajos a 
70. születésnapját ünnepelte a kö-
zelmúltban. A kiállítás március 1-ig 
látogatható.  

TáF.
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Korszakváltó közgyűlés
„1960-at írtak, április vagy május 
volt, amikor áldott emlékű Budaker 
Gusztáv tanár úr, az általános isko-
la 4. osztályába néhány rézfúvós 
hangszerrel érkezett. A cél az volt, 
ki tud ügyesebben beleköpni a 
hangszerbe, hogy az megszólaljon. 
Így kezdődött, aztán követte ezt az 
időszakot négy év úttörő zenekari 
tagság, majd – 1964-től, Horváth 
István karnagy úr jóvoltából – az 
áhított felnőtt zenekari tagság” – 
kezdte leköszönő beszédét Bakos 
György Kőszeg Város Koncert Fú-
vószenekarának éves közgyűlésén. 
Harmincévnyi elnökség után átadta 
a stafétát. (6. oldal)  
Korszakváltó pillanatok tanúi le-
hettek a jelenlévők az együttes 
próbatermében 2020. január 26-
án, vasárnap. A beszámolóban – 
ekkor még Bakos György – össze-
gezte a rendkívül gazdag esztendő 
eseményeit, melyek szép lezárása 
volt a (januári) bécsi koncertjük. A 
zenekar nagy leterheltsége ellené-
re örök igazságként fogalmazódott 
meg: „Térzenéből sosem elég!” 
Örömteli, hogy sikeres gazdasági 
évet zártak annak ellenére, hogy 
a 2019-es egyenleg negatív lett, 
hiszen a nyertes pályázatuk támo-
gatása – hasonlóan más egyesüle-
tekéhez – még nem érkezett meg. 
Tartalékaiknak köszönhetik, hogy a 
költségeiket ki tudták gazdálkod-
ni, és elmondhatják: „A pénzügyi 
helyzet stabil!”. 
Szilágyi Miklós karnagy úr szakmai 
értékelését a „Miért jó amatőr fú-

vószenekarnak lenni? kér-
déskörrel tárgyalta. Szóla-
monként értékelte az elmúlt 
időszakot, szembesítette a 
zenésztársakat a negatí-
vumokkal is. Kiemelkedő 
eredményként értékelte, 
hogy – országos viszonylat-
ban is jelentős – hét új mű-
vel, négy új hangszereléssel, 
számos újonnan betanult 
darabbal gazdagodtak. 
Kritikájának adott hangot, 
amikor a megfelelő után-
pótlás hiányáról beszélt. Ke-
vés a fiatal muzsikus, pedig: 
„Mi is lehetne nagyszerűbb 
cél egy hangszeres tanulónak, 
mint bekerülni a városi zene-
karba?”
Bakos György felidézte elnök-
ségének jelentősebb állomásait, 
emlékeit, majd Szilágyi Miklós így 
„búcsúztatta” a leköszönő elnököt: 
„Bízom benne, hogy amellett, hogy 
még sokáig együtt zenélhetünk, a 
Te alázatos, lelkes, elkötelezett, 
„tuttista” hozzáállásod, értékrended 
bekerül a zenekar legendáriumába, 
valahová Kováts Ferenc és Gréts 
Károly neve mellé, azok közé, akik 
a legtöbbet tették a zenekarért.”
A nagyszámú tagság titkos sza-
vazással döntött az új elnök és 
a vezetőségi tagok személyéről. 
Nagyon szoros szavazatszám mel-
lett a művészeti csoport új elnöke 
Németh Balázs lett. A vezetőség 
tagjai ezentúl: Szilágyiné Gasztonyi 
Eszter, Bakos Márton, Bakos Zol-

tán, Beke Áron, Beke 
János, Horváth Ro-
land, Szilágyi Miklós 
és Tóth Ádám Károly.
A fellépések száma 
2020-ban sem csök-
ken a bel- és külföldi 
szereplések mellett 
továbbra is ott lesz-
nek a városi rendez-
vényeken, a rohonci 
és cáki tűzoltótársak 
jubileumán… Élvez-
hetjük a térzenéket, 
és ebben az esztendő-
ben is zenés gratulá-
cióval kedveskednek 
majd muzsikustársuk 
esküvőjén!

TáF.

„Jól kezdődik az év” – gondoltam, 
amikor az email-levelekből egy 
„megnyitásért kiáltott”. „Frank 
K George ügyvéd” arról értesí-
tett a világ másik feléből, hogy 
5,3 millió dollár örököse vagyok. 
Válaszomban közöltem: „Nem ér-
tem, mit szeretne!” Azonnal jött a 
válasz: „át kell adni Önnek, mint 
a legközelebbi hozzátartozójának” 
– no, mit is? Továbbra is igyekez-
tem uralkodni magamon, és meg-
írtam: „kétségeim vannak arról, 
hogy a világban még valahol van 

egy „Tóthárpád” vezetéknevű ro-
konom.
Ha pedig „Tóth”-ként közelítünk a 
kérdéshez, akkor – köztudott – va-
gyunk még páran, akik esélyesek 
lehetnek a gazdagságra.
Ügyvéd elhivatottan képviselte az 
elhunyt és a bank(?) érdekeit, és 
biztosított a következőkről: „néhai 
ügyfelem, Tóth András itt halt meg 
egy autóbalesetben a feleségével 
és az egyetlen lányával, aki az eset 
11-én történt. Szeptember 2013 
itt Lomé-Togo, Nyugat-Africa. 

halála előtt, ő letétbe helyezett 
$ 5.300.000 amerikai dollárt a 
Banque Atlantigue Togo (BAT).”  
Nem vettem volna a szívemre, 
hogy érdemtelenül magamnak 
akarjam ezt a hatalmas összeget. 
Vívódások közepette megírtam: 
„Köszönettel lemondok az örökség-
ről!” Ügyvéd úr újabb győzködései 
után, és azután, hogy nem adtam 
meg személyes adataimat és per-
sze a számlaszámomat, „meginog-
tam”, és kértem tudassa ő a pontos 
elérhetőségeit, a működési enge-
délyének a számát, mert szeret-
ném, hogy az ügyvédem felvehesse 
vele a kapcsolatot. Nem jutottunk 

előbbre. „Adja meg adatait, nem 
kell harmadik fél” – jött az újabb 
válasz, melyre igyekeztem mielőbb 
reagálni: „Várhatóan a rendőrség-
hez fordulok” – írtam egyebek mel-
lett. Nem meglepő módon ezzel vé-
get ért magasröptű diskurzusunk, 
igaz némi bizalomhiányt sérelmező 
felhang kiérződik az ügyvéd úr bú-
csúzó soraiból: „Menj és aludj az 
ügyvéddel. Viszlát”.
Tudtam, ez sem más, mint a többi 
hasonló átverés, de furdalt a kíván-
csiság: hogyan zajlik ez a folyamat. 
Fontos az, hogy azonnal kidobjuk a 
levelet. 

TáF

Menj és aludj az ügyvéddel

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

Németh Balázs, a megválasztott új elnök

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: Goda Lászlóné Gróf Máriát (93 
éves), Kendik Gézáné Döbrössi Klárát (93 éves), Varga Ignácot (91 
éves), Rákos Antalné Szabó Ilonát (96 éves), Kovács Ferencet (91 
éves), és Németh Pálné Mikó Etelkát (91 éves).

A polgármester személyesen köszöntötte Hani Ferencné Brückler Emí-
liát 90., Terplán Zoltán alpolgármester Rokob Jolánt 90. és Szeitz Er-
nőné Vider Máriát 95. születésnapja alkalmából.
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Elismerő Oklevél
Január 30-án megszakították a képviselők a napirendi pontok tárgyalását, 
amikor megérkeztek az ülésterembe a speciális olimpiai kosárlabda-válo-
gatott kőszegi tagjai. Január 16-án a Nemzeti Színházban vehették át az év 
fogyatékos csapata címet, ezúttal a második alkalommal, először 2015-ben. 

Básthy Béla polgármester köszöntötte az olimpikonokat, jelentős eredmény-
nek minősítette azt, hogy a csapat 2019 márciusában Abu-Dhabi-ban a 
Speciális Olimpia Nyári Világjátékot megnyerték, és ennek volt a folytatá-
sa, hogy sportújságírók szavazása alapján megkapták az elismerő címet. A 
városvezető gratulált az öt fiatalnak, Farkas Beatrix, Dudás Dávid, Prácser 
Roland, Benhart Dávid, Varga Szabolcs játékosoknak, és az edzőnek, Barabás 
Krisztiánnak. Majd az eredmények elismerését folytatva átadta az önkor-
mányzat és a képviselő-testület nevében Kőszeg Város Polgármesterének 
Elismerő Oklevelét. Az edző elmondta, hogy a sportújságírók tíz csapatot 
jelöltek a díjra, ebből hármat hívtak meg a Nemzeti Színházba az ünnepélyes 
gálára. Barabás Krisztián így emlékezett vissza az eseményre. „Ott ültünk, 
előttünk voltak a kerekesszékes vívónők, és a speciális olimpiai játé-
kok labdarúgói. Óriási élmény volt, amikor kimondták a nevünket. Ott 
álltunk a színpadon, és nekünk tapsoltak. A második öröm akkor ért 
bennünket, amikor a FALCO meccsen köszöntötték a csapatot”.

KZ

Boksz: Hámori érem a Bocskain

A Fitt-Box ÖE-t hárman képviselték a 64. Bocskai István Ökölvívó Em-
lékversenyen. Magyarország legrangosabb nemzetközi tornáján Jankó 
Krisztián (69 kg) a jó nevű, török Onur Sipallal parázs küzdelmet vívott. 
A nagyobb rutin a török fiú javára döntött. Ambrus Viktória (69 kg) az 
Európa Bajnok, Elina Gustafssonnal (Finnország) vívott késhegyre menő 
csatát. Többször is sikerült meglepnie erősen kontrázó ellenfelét. Nagyon 
kevésen múlott a bravúr. A finn hölgy 3:2-es osztott pontozással ment to-
vább. Hámori Ádám (91 kg) a kellemetlen stílusú kanadai Bryan Colwell-t 
egyhangú pontozással búcsúztatta. Az elődöntőért a többszörös EB ér-
mes Toni Filipit múlta felül egyhangú pontozással. Az első és a harmadik 
menetben nyújtott dinamikus boksz hozta a sikert. Az elődöntőtől kisebb 
sérülés miatt visszalépett, így bronzérmesként zárt. A Fitt-Boksz a hazai 
egyesületek pontversenyében ötödik helyen végzett.

75 meccs az edzőnapon

A Fitt-Box Egyesület ötödik alkalommal hirdette meg a „Nemzetközi 
Edzőmérkőzések Napjá”-t. 188 előnevezés érkezett, végül 36 női és 114 
férfi lépett szorítóba. Számos a párosításban nem szereplő „sparingra” is 
sor került. Az edzőnapon nem a győzelem volt a lényeg, hanem verseny-
szerű körülmények biztosítása a versenyzőknek a rájuk váró megméret-
tetések előtt.

Árpád-házi sakkozók
Az Árpád-házi iskola diákjai – Dorner Kornél vezetésével – remekeltek a
január 31-én és február 1-jén Szombathelyen megrendezett diákolimpi-
án. Idén már hét fő tanuló és egy csapat mérettette meg magát a verse-
nyen. Egy-egy parti játékideje 20-20 perc volt, amelyhez lépésenként 3 
mp bónuszidő járt. A felkészülés során begyakorolták a diákok a digitális 
sakkóra kezelését.

Eredmények: Fiúk I. korcsoport:1. Karádi Dorián (7 mérkőzés/7p) országos 
döntőbe jutott; 4. lett Banga Máté (7 mérkőzés/5p) – Lányok II. korcsoport 
versenyben 1. Dorner Ilona (9 mérkőzés/9p) országos döntőbe jutott. – Fiúk 
II. korcsoport: 1. Schatzl Lénárd (7 mérkőzés/6p) országos döntőbe jutott, 
míg 7. lett Szőlősi Botond (7 mérkőzés/4,5p) – Lányok III. korcsoportban 1. 
Szőlősi Fanni (4 mérkőzés/3p) országos döntőbe jutott. Lányok IV. korcsoport: 
2. Dorner Sára (2 mérkőzés/0p).
Csapat verseny  I-II. korcsoport 2. helyezés (Dorner Ilona, Karádi Dorián, 
Schatzl Lénárd, Szőlősi Botond és Banga Máté) . Árpád-házi Szent Margit 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (5 mérkőzés 16,5p)

A diákok tehetsége és szorgalma mellett a szülők példa értékű hozzáállása 
nélkül nem születtek volna meg az eredmények. Az idősebb diákok sike-
reit megalapozta a Haladásban tevékenykedő két edző, Pergel László és 
Babos Zsolt. A versenyzők és felkészítők egyaránt köszönik, hogy az iskola 
biztos hátteret nyújtott a felkészüléshez.

Végzősök
Január 14-én a Dr. Nagy László 
EGYMI Szakiskola végzős diákjainak 
tűzték fel a szalagot. Az ünnepélyes 
bevonulást követően elhangzott Bő-
sze Éva: Szalagavatóról című verse, 
majd egy olasz dalt énekelt egyik 

végzős diák. Talabér István igazgató 
személyes hangvételű köszöntővel 
tette emlékezetessé az ünnepet, 
amelynek része volt a szalagok fel-
tűzése a végzős diákoknak, illetve 
a szakiskolában tanító tanároknak, 
oktatóknak. A hangulatos délutánon 
sok közös fotó készült a szülőkkel, és 
tanárokkal.
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Könyvtári hírek 
A 2019-es folyóiratok féláron, 10 db feletti vásárlás esetén negyedáron 
vásárolhatók meg március 22-ig a felnőttrészlegben.
Az idei könyvtári tábor augusztus 10-14-ig (hétfőtől péntekig) tart, 
amely a 2-6. osztályba induló gyerekeknek kínál tartalmas időtöltést na-
ponta 8-16 óráig. Részvételi díj 10000 Ft/fő. Jelentkezni személyesen a 
gyermekrészlegben lehet 2500 Ft/fő előleg befizetésével. 
RENDEZVÉNY: 
Február 20. (csütörtök) 17.00 óra: Tircsné Dr. Propper Valéria böl-
csészdoktor előadása Nevezetes főúri hölgyek címmel. Köztük szerepel 
Széchy Mária, a „Murányi Vénusz” is, aki egykor Kőszeg lakója volt.
Február 26. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
Március 2. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), Ké-
zimunka-kör (a 2. emeleten) 

Programajánló
február 18.   10.00 és 13.30 Gyermekszínházi Bérlet előadása 

- Makám Együttes Ákom-bákom
február 20. Nevezetes főúri hölgyek – előadás a Chernel Kál-

mán Városi Könyvtárban.
február 22.  Concordia Bál – Jurisics vár lovagterem  

Tavaszi (farsangi) bortúra  
február 22-23. II. Lóránt Gyula utánpótlás torna a Balog Iskola 

Sportcsarnokában. 
február 23. Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – Te-

mető, KÖSZHÁZ
február 24-28.  UNESCO MOST Winter School – Zwinger
február 25.  Farsangfarka – Fő tér, üzletek
február 25. 17.00 Az őserdő rejtett kincsei – Egy zoológus 

kalandjai Amazóniában, Dr. Oláh György előadása a 
Látogatóközpontban. 

február 25. Összevont Caritas Est, MASKARÁS-BÁL – Bren-
ner János Közösségi Ház, Nem Véletlen Tánczenekar

február 27.   11.00-17.00  Városi Véradás
február 29. Pincés-kemencés böllérverseny – Lukácsháza
március 3-4-5. 7. Városi Művészeti Szemle – Jurisics vár lovagte-

rem 
március 6. Nők a művészetben, női művészek - KME kiállí-

tás a Jurisics vár lovagtermében.
március 7.         Borkorcsolya Verseny a KÖSZHÁZ-ban.
március 11. Március 15 – Múzeumpedagógiai foglalkozás   

Arany Egyszarvú Patika 
március 14. Vitézek március idusán és Tavaszi Borudvar 

Jurisics vár    
március 15.  15.00 Nemzeti ünnep és művészeti szemle gála 

Jurisics vár lovagterem. Ünnepi beszédet mond: Dr. 
Dukai Miklós a Belügyminisztérium önkormányzati 
helyettes államtitkára

Anyakönyvi hírek
Házasság: Kovács Júlia – Éger Ákos, Bilics Enikő – Saly Attila, Szabó 
Mónika – Lőrincz Patrik, Pus Ildikó – Tóth Sándor.

Halálozás: Péczely Lászlóné szül. Ágfalvai Irma Anna, Nagy József 
Ferenc.

Rajzpályázat
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgató-
ság rajzpályázatot hirdet „A rét őr-
zői – szarvasmarhákkal a doroszlói 
rétekért” címmel.
Igazgatóságunk élőhely-helyreál-
lítást végez Kőszeg határában, a 
doroszlói réteken. 
A helyreállítást az Európai Unió 
KEHOP-4.1.0-15-2015-00002. 
számú projektje támogatja. 
A munkálatok célja a Kőszegi Táj-
védelmi Körzet egykor értékes, 
de napjainkra csaknem teljesen 
eltűnt gyepterületének visszaál-
lítása és hosszú távú megőrzése 

Művészeti szemle felhívás
A JvMK 2020-ban is megrendezi a hagyományos Művészeti Szemle dön-
tőjét a Kőszegi és városkörnyéki általános-és középiskolai tanulók részére. 
A versenyre olyan gyermekek és csoportok jelentkezését tudjuk elfogadni, 
akik Kőszeg és környéke iskoláiban tanulnak, illetve csoportok esetén oda 
bejegyzett székhellyel rendelkeznek. Művészeti Szemle időpontja: 
2020. március 3. (kedd) 14.00 óra - alsó tagozat 
2020. március 4. (szerda) 14.00 óra - felső tagozat 
2020. március 5. (csütörtök) 14.00 óra - középiskola
2020. március 7. (szombat) 14.00 óra -táncgála és felnőtt kategória
Nevezési határidő: 2020. február 25. (kedd)!
Kategóriák: vers-próza, ének, hangszeres zene, tánc, egyéb

magyartarka szarvasmarhák le-
geltetésével. 
E rajzpályázattal arra kívánjuk fel-
hívni a figyelmet, hogy a legelő ál-
latoknak fontos szerepe van a rétek 
gazdag élővilágának kialakításá-
ban és megőrzésében.
2020. március 1-ig várjuk az ál-
talános iskolás diákok kézzel ké-
szített A3/A4 méretű alkotásait a 
Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpontba (9730 Kőszeg, 
Aradi vértanúk parkja).
A pályázattal és nevezéssel kap-
csolatos további részletek www.
buboscinege.hu holnapon olvas-
hatók.

ŐNPI
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SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

1204www.microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.

ugyfelszolgalat@microweb.hu

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.

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
AGOK

KEDVEZMÉNYES ÁRA

30 Mbit/s
SEBESSÉG
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Síugrók sporttörténeti sikerei
Vörös Virág a Kőszegi SE válogatott 
síugrója egyre jobb formába lendül. A 
januári világkupa versenyeken mér-
földkőhöz érkezett pályafutása. Zao-ban 
(Japán) először sikerült beverekednie 
magát a főversenybe. Ott még lema-
radt a világkupa pontról, de egy hét 
múlva Rasnovban (Románia) meg-
szerezte a magyar női síugrósport első 
világkupa pontját, amit február elején 
Oberstdorfban (Ausztia) újabbakkal tol-
dott meg.

Eredményei: Zao (HS 102méteres sánc) 34. hely, Rasnov (HS 97 m) 
30. és 34. hely, Oberstdorf (HS 137 m) 29. és 32. hely.

Molnár Flórián a KSE másik válogatott-
ja a 3. Ifjúsági Olimpián, Lausanne-ban 
képviselhette Magyarországot. Szilágyi 
Ákos, Vörös Virág és Molnár Kristóf után 
ő a negyedik kőszegi síugró ifjúsági olim-
pikon. A 20 ország legjobbjait felvonulta-
tó 37 fős, erős mezőnyben a 19. helyen 
végzett, az eddigi legjobb helyezést érve 
el síugró ifi olimpikonjaink közül. Az a 
megtisztelés is érte, hogy a záróünnepsé-
gen ő vihette a magyar csapat zászlóját.

SPO
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Labdarúgás: Tavaszra várva
Őri Gábor edzővel Hani Tibor beszélgetett.
– Kérem, értékelje az őszi szezont edzői szemmel!
– 10. helyen teleltünk csakúgy, mint tavaly. Most viszont sokkal biztatóbb 
a helyzetünk. A csapatot elkerülték a nagyobb hullámvölgyek, a teljesít-
ményünk kiegyensúlyozottabb lett. Fiatal játékosaink egyre jobban bele-
szoktak a felnőtt mezőnybe. Természetesen nem vagyok felhőtlenül boldog, 
most is adódtak fájó pontvesztések.  Ami elégedettséggel tölt el: tudjuk hol 
hibáztunk, min kell javítanunk. Kialakult az együttes gerince. Van elképze-
lése a csapatnak, begyakorolt stílusjegyek mutatkoznak a játékban.
– Hogyan készülnek a tavaszra, hogy alakul a felkészülés menetrendje?
– A felkészülést január 14-én kezdtük. A fokozatosság elvét is szem előtt 
tartva, hathetesre terveztük, heti 5-6 foglalkozással. Az U19-es csapattal 
közösen edzünk (Lintner Dénes és Prán Dominik edzők). Nem álltunk le a 
téli szünetben sem. Szinte minden játékosunk szerephez jutott valamelyik 
futsal csapatunkban. Újdonság volt az U17-es és U20-as futsal bajnokság. 
Segít formában tartani a játékosokat. A Regionális felnőtt futsal bajnokság 
jelenleg is tart. Négy fordulóval a vége előtt versenyben vagyunk a dobogós 
helyezésért. A téli felkészülés alatt a fizikális felkészítés, a kondícionális ké-
pességek nagyobb hangsúlyt kapnak. Megfelelő alapot kell teremtenünk az 
edzettségi állapot fokozott növeléséhez. Nem lehet, hogy mérkőzés közben 
az ellenfelünk erőben fölénk nőjön. Ezért igyekszünk tenni is. Sok külön-
böző erősségű és távú futás, valamint úszás is szerepel a programunkban. 
Heti egyszer Bükön, műfüves pályán edzünk. Ott is a magas intenzitású 
gyakorlatok kerülnek előtérbe. Szerdánként a Balog iskola tornatermében, 
Rácz Bence tart futsal edzést. Minden hétre jut legalább egy edzőmérkőzés. 
– Milyen edzőmérkőzéseket terveznek? A lejátszott mérkőzéseknek 
mi az eredménye? Milyen tapasztatokat gyűjtött?
– Négy mérkőzést játszottunk: 2 győzelem, 2 vereség a mérleg. Az alacso-
nyabb osztályú csapatok ellen, dominálva, irányítva, meggyőző győzelme-
ket értünk el. Lehetőségünk nyílt támadó taktikai elemek gyakorlására. A 
két vereség közül az osztrák Zuberbach elleni 2:7 nagyon fájó, de kijóza-
nító is egyben. Kisebb mentségünk, hogy előző nap is mérkőzésünk volt. A 
tanulság: egy jobb képességű csapat könyörtelenül kihasználja a hibákat, 
és a győzelemért ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Csornai vendégsze-
replésünkön, bár kikaptunk, a mérkőzés jól szolgálta a felkészülésünket. Jó 
iramú, sokhelyzetes, lüktető meccset játszottunk. A lejátszott mérkőzések: 
Kőszegi Lóránt FC-Sopronkövesd 5:1, Csorna-Lóránt FC 3:2, Lóránt FC-
Spari 7:2, Zuberbach-Lóránt FC 7:2. Tervezett mérkőzések: Haladás U19 
és Unterpullendorf (mindkettő idegenben).
–  Változik-e a játékoskeret?
– Aminek örülök, hogy nem volt nagy játékosmozgás most a télen. Pe-
dig volt kérő bőven: jöttek az osztrák pénzes „keselyük” menetrend 
szerint. Csak Marti Christopher (Bozsokra) és Léhmann Gábor (Ausztri-
ába) távozik. Érkezők: Bozóki Balázs hosszú idő után tér vissza Kőszegre 
(Kőszegfalváról) Toldi Sándor Ausztriából érkezik. 
– Milyen célkitűzéssel kezdik a tavaszt?
– Szeretnénk előbbre végezni! Megcélozzuk az 5-8 hely valamelyikét, de 
fontosabb, a csapat töretlen fejlődése. Az utánpótlásképzésre nagy hang-
súlyt fektetünk: ez lehet az alapja a komolyabb célok elérésének! A siker 
kulcsa a munka és az alázat! Február 6. óta, legendás elődünk Lóránt 
Gyula neve is kötelez minket Kőszeg hírnevének öregbítésére, hiszen a 
klub felvette az Aranycsapat játékosának, Kőszeg díszpolgárának nevét.
– Mikor indul a tavaszi szezon?
– Az első bajnokira február 22-én Jánosházán kerül sor.

Nádasdy országos válogatója
Február 8-án Székesfehérváron rendezték a Szervátültetettek Kvalifikációs 
Válogató versenyét. Nádasdy (Pipa) József 50 és 100 méteres mellúszás-
ban, valamint 200 gyorson indulva az összesített pontverseny élén végzett. 
Az utolsó válogató az augusztusi dublini EB-re áprilisban vár Nádasdyra.

Futsal: Van még dobogóesély
A 9. fordulóban Mo-
sonmagyaróvár láto-
gatott a Balog isko-
lába. Szünetben még 
a kőszegiek vezettek, 
de a végén sajnos a 
vendégek örülhettek 
egygólos győzelem-
nek. Nagy kár ezért 
a mérkőzésért, hiszen 
így nem bezárult, 

hanem kinyílt az olló a két csapat között. Pázmándfalu ellen papírforma 
győzelmet aratott a KFC. (Remélhetőleg a korábbról márciusra halasztott 
meccsen sem kell izgulni.). A 11. fordulóban fontos sikert könyvelhettek el 
a kőszegiek: A répcelaki csapattól vették el tízmérkőzéses veretlenségét. A 
Baráti elleni harmadik mérkőzést végig uralták, s biztosan győztek. Ezzel 
újra bejelentkeztek a dobogóesélyesek közé. A sorsuk ugyan továbbra is 
az előttük álló csapatok kezében van, de a KFC sorsolása tűnik a leg-
könnyebbnek. Ha a mögöttük álló csapatok elleni mérkőzéseket hozzák, 
akkor a mosonmagyaróvári vendégjáték kitűntetett jelentőségű lehet. A 
dobogóért folytatott harcban a fő riválisok (Móvár és Baráti) még egymás 
ellen is játszanak, s a Baráti még az éllovassal is meccsel.

Eredmény 9. forduló: Kőszegi FC-Crdobus Móvár Futsal 6:7 (4:3), 
gólok: Szolyák (3), Tóth, Fehér Dániel, Prán Dominik, 10. forduló: for-
duló: Kőszegi FC-Auto-Szoft Pázmándfalu 10:2 (6:0), gólok: Rácz (2), 
Szolyák (2), Prán Adrián (2), Csák (2), Toldi, Fehér András, 11 forduló: 
Kőszegi FC-Répcelaki SE 3:2 (1:1), gólok: Fellegi, Prán Adrián, Csák, 
12. forduló: Kőszegi FC-Baráti Futsal CSE 9:2 (6:1), gólok: Csák (2), 
Fehér Dániel (2), Tóth (2), Lintner, Fehér András, Riegler.

hanem kinyílt az olló a két csapat között. Pázmándfalu ellen papírforma 
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Kosárlabda: Vereségek
Befejeződött az alapszakasz a kőszegi kosárlab-
da csapatoknak. A KSE Celldömölkön, a listave-
zető otthonában, nem tudott meglepetést okozni, 
vereséget szenvedett. Az utolsó előtti fordulóban 
igazi helyosztó mérkőzésre került sor. A vasváriak 
látogattak Kőszegre. A vendégek első győzelmü-
kért, a házigazdák második sikerükért hajtottak. 
A vendégeken érződött a visszavágás vágya az 
első kör vereségéért. A második negyedben állva 
hagyták a kőszegieket. A második félidőben, sé-
rülése után újra játszott Barabás Krisztián. Kicsit 
meglódult a szekér, de igazán közel nem sikerült 
kerülni az ellenfélhez. Az utolsó percekben csak 
az volt a kérdés: az egymás elleni eredmények-
ben melyik csapat felé billen a mérleg nyelve. 
A Vasvár 12 ponttal győzött, így ebben az ösz-
szevetésben jobbak lettek a KSE-nél, s ezzel a 
tabella utolsó helyére szorították őket. A KSE 
az alapszakaszt a Cosmos Home ellen zárta. A 
második negyedben az ellenfél tulajdonképpen 
eldöntötte a találkozót. A Pannónia is befejezte 
az alapszakaszt. Az utolsó három fordulóban sem 
tudták megnehezíteni ellenfeleik dolgát. Bük el-
len 78, Répcelak ellen 57 pont volt a különbség 
az ellenfél javára. A Deck Bistro ellen az alap-
szakasz legtöbb dobott pontjával zártak. De a 
szombathelyi csapat győzelmét ezen a találkozón 
sem veszélyeztették.

Eredmények Kőszegi SE 12. forduló: CVSE 
Vulkán Fürdő-Kőszegi SE 67:35 (24:7, 12:19, 
13:7, 18:2), 13. forduló: Kőszegi SE-Vasvári KSE 
60:72 (14:14, 10:24, 18:12, 18:22), 14. forduló: 
 Kőszegi SE-Cosmos Home 41:73 (11:18, 9:21, 
9:21, 12:13), Pannónia Szabadidős Sportegye-
sület 11. forduló: Pannónia SZSE-Büki TK 7:85 
(0:19, 4:20, 2:22, 1:24), 12. forduló: Pannónia 
SZSE- Répcelaki SE 6:63 (0:19, 0:17, 2:12, 
4:15), 13. forduló: Deck Bistro SE-Pannónia 
SZSE 64:33 (18:6, 19:5, 13:10, 14:12).

DIÁKSPORT
Körzeti teremfutás
2008-ban rendezett először úgynevezett „Te-
remfutó” versenyt a Városi Diáksport Bizottság. 
Ez az állóképességi futás az évek során az ál-
talános iskolások versenyprogramjának szer-
ves részévé vált. Csak 2015-ben és 2018-ban 
nem rendezték meg. Tavaly óta új helyszín, az 
Árpád-házi iskola új tornacsarnoka ad otthont 
a körös futásoknak. A házigazdák és a Balog 
iskola idén is sok diákkal nevezett, s a Bersek 
iskolából is eljöttek a legjobbak. A „vidéki” isko-
lákat a csepregiek képviselték. A győzelmeken 
a Balog és az Árpád-házi iskola futói osztoztak. 
Előbbi iskola nyolc, utóbbi két aranyéremnek 
örülhetett. Az érmeket is ez a két iskola gyűjtöt-
te legszorgalmasabban, de a Berseknek is jutott 
két ezüst. Balog 5 ezüst, 7 bronz, Árpád-házi 4 
ezüst, 3 bronz, Bersek 2 ezüst.

Érmesek 1.osztályosok (5 kör) lány 1. Kiss Aliz/
BA 1:49,, 2. Ughy Alina/ÁH 1:53,0, 3. gergye 
Diána/BA 1:55,2, fiú 1. 1. Róthz Ármin/BA 
1:43,4, Schatzl Bálint/BA 1:44,0, Ettinger Noel/
BA 1:46,0, I. korcsoport (6 kör) lány 1. Döbrösi 
Fanni/BA 2:13,6, 2. Halper Hanna/BA 2:14,6, 3. 
Frank Bianka/BA 2:14,9, fiú 1. Kulcsár Milán/BA 
2:03,0, Pénzes Dávid/BA 2:07,8, 3. Kovács Le-
vente/ÁH 2:09,2, II. korcsoport (8 kör) lány 1. 
Szabó Tamara/BA 2:42,3, Gérnyi Zoé/BA 2:47,3, 
Frank Bianka/BA 2:47,6, fiú 1. Ughy Barnabás/ÁH 
2:37,7Szücs Viktor/BA 2:41,1, Marton Gáspár/BA 
2:48,8,  III. korcsoport (10 kör) lány 1. Pápai Ne-
rina/BA 3:19,9, Horváth Anna/ÁH 3:25,9, 3. Kullai 
Petra/BA 3:28,2,  fiú 1. Marton Olivér/BA 3:16,8, 
2. Kumánovich Kristóf/BE 3:19,4, Vert Bence/BA 
3:20,2,  IV. korcsoport (10 kör) lány 1. Iker Na-
tália/BA 3:10,8, 2. Básthy Katalin/ÁH 3:19,6, 3. 
Stumpf Anna/ÁH 3:25,3, fiú 1. Laki Barnabás/ÁH 
3:02,8, 2. Neudl Gábor/ÁH és Hajdú Szabolcs/BE 
3:06,6, 3. Medvegy András/ÁH 3:07,4.

Röplabda: megyei elődöntők
A röplabdázók „B” kategóriás (nem igazoltak) 
megyei elődöntőjén a Jurisich gimnázium mind-
két nemben érdekelt volt. A korábbi évek a fiúk 
sikereiről szóltak. 2011 óta hétszer vívtak ki 
megyei bajnoki címet. Idén biztosan nem sike-
rülhet: a megyei elődöntő végállomást jelentett. 
Első két mérkőzésüket magabiztosan nyerték, 
De a celldömölki csapat ellen, döntőnek is beillő 
mérkőzésen, a lehető legkisebb különbséggel, 
döntő szettet 15:13-ra elveszítve kikaptak. El-
úszott a megyei döntő. A lányok viszont - a Csa-
tó kupán mutatott játékuk után - kisebb megle-
petésre, a körmendiek és sárváriak legyőzésével 
kiharcolták a megyei döntőn szereplés jogát. A 
csapatok felkészítője: Terplán Gabriella.

Eredmények fiúk Jurisich-VÉP 2:0 (50:23), 
Jurisich –Tinódi gimnázium (Sárvár) 2:0 (50:37), 
Jurisich -Berzsenyi gimnázium, Celldömölk 1:2 
(56:57, döntő szett 13:15). lányok Jurisich -Köl-
csey gimnázium, Körmend 2:1 (64:59), Jurisich 
–Tinódi gimnázium (Sárvár) 2:0 (50:27).

Birkózás
A serdülő birkózóknak február 1-én, Tokodon 
rendeztek rangsor versenyt, aminek a váloga-
tottság volt a tétje. (Három rangsor verseny és 
a Magyar Bajnokság alapján dől el, ki utazhat a 
bulgáriai EB-re.) Frank Szabolcs 5. lett. Megszo-
kott súlycsoportjánál eggyel feljebb indult, de az 
OB-n már tavalyi súlyában fog versenyezni. 
A Kőszegi SE Diák I-es korcsoportú (2008-
2007) versenyzőinek kvalifikációs versenyük volt 
február 8-án Somogyjádon. Hodosi Noel első 
Málovics Noel harmadik lett, így indulhatnak az 
Országos Bajnokságon. Ugyanezen a versenyen 
korkedvezménnyel indult Tornai Ábel és Pusztai 
Dominik. Előbbi győzött utóbbi harmadik helyen 
zárt: az ő helyezésük is OB részvételt ér. Diák II-
es korcsoportban Hodosi Zalán (35 kg) 3. lett. A 
gyerekeknek kiírt Somogyjád Kupán Polyák An-
zelm 2. Róth Ármin (24kg) 3. Pusztai Dániel (28 
kg) 3.helyen végeztek. A versenyen 165 birkózó 
(köztük szlovén és horvát versenyzők) indult.

Síugró „Cockta Pokal”
Négy kőszegi síugró - Kelemen Zalán, Tislerics 
Simon, Pónácz-Tóth Dárius és Weigl Hugó - 
szerepelt a szlovéniai „Cockta Pokál” versenyein 
Ziriben, Logatecben, Kisovecben és Kranjban. 
Weigl Hugó és Kelemen Zalán kategóriájában a 
középmezőnyben végzett.

Sport XXI. terematlétika
Zalaegerszegen rendezték (január 25.) a „Sport 
XXI.” sorozat terematlétika versenyét. A Szom-
bathelyi Sportiskola/Béri Balog csapatban a 
kőszegi iskola 30 diákja versenyzett. A 11 éve-
sek és a 13 évesek között is ez a csapat adta a 
győztest.

A csapatok kőszegi tagjai: U 11 korosztály Az 1. 
helyezett csapatban: Döbrösi Fanni, Gergye Liliá-
na, Horváth Amira, Dudás Noel, Horváth Krisztián, 
Pápai Szilárd, Tamás Nándor, Ternyák Norton, a 
7. helyezett csapatban Alexin Dorka, Ecker Viktó-
ria, Ettinger Lara, Ettinger Noel, Fábián Boróka, 
Gergye Diána, Mentes Málna,  Németh Noel. U 13 
korosztály Az 1. helyezett csapatban: Pápai Ne-
rina, Gérnyi Zoé, Kullai Petra, Vissi Réka, Csöglei 
Péter, Marton Olivér, Szűcs Viktor, Lakatos Kristóf, 
az 5. helyezett csapatban: Füzi Dalma, Piros-Wurst 
Amira, Róka Bíbor, Szabó Tamara, Gombai Domi-
nik, Kiss Olivér, Marton Gáspár, Táncsics Mandel.

Iker Natália bronzérme
A dobogó harmadik fokára állhatott az 1500 
méteres síkfutás eredményhirdetésén Iker Natá-
lia a Fedettpályás Serdülő Magyar bajnokságon. 
A Szombathelyi Sportiskola versenyzője 3000 
méteren is a legjobbak között végzett: hetedik 
helyezést ért el. Kőszeget képviselte még Róka 
Bora, Csöglei Patrik és Béres Milán (valameny-
nyien SzSI)

Eredmények: Iker Natália 1500 méter 3. helye-
zés 4:53,48, 3000 m 7. helyezés 11:16,72, Róka 
Bora 60 m 8,41 (futamából nem jutott tovább), 
Csöglei Patrik 60 m 8,51 (futamából nem jutott 
tovább), 300 m 24. hely 42,26, Béres Milán 800 
m 31. hely 2:30,54.

Iker Natália három nemzetközi versenyen is re-
mek sikereket ért el. Pozsonyban 5:00,0 idővel 
győzött 1500 méteren. Bécsben két versenyen 
is rajthoz állt. A 18 év alattiak korcsoportjában 
mindkét alkalommal második lett 800 méteren 
2:25,43-as illetve 2:22,56-os idővel.
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WWW.SOPRONBANK.HU

PÖRGESD FEL VELÜNK 
PÉNZÜGYEIDET!

KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.
+36 94 562 030

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás 
nem teljes körű. A fizetési számlára és betétszerződésre 
vonatkozó részletes leírás és minden további információ a 
Bank fiókjaiban és honlapján közzétett üzletszabályzatokban 
és hirdetményekben érhető el.


