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Március idusán 2020-ban
V Á RO SHÁ Z A

Nemzeti ünnep napjait éljük. Olyan
ünnepét, amely nemzeti lelkünkből, élni akarásunkból született
172 évvel ezelőtt. Amióta 1848.
március 15-én a Nemzeti Múzeum
lépcsőjéről elhangzott a Nemzeti
Dal, március közepe a magyar élni
akarás, közös nemzeti szabadságunk, függetlenségünk, gyarapodás iránti vágyunk kimondásának,
megfogalmazásának
időszaka.
Rendkívüli dolognak kell történnie
ahhoz, hogy ilyenkor ne gyűljünk
össze a forradalom költőjének
verseit szavalni vagy hallgatni, ne
hajtsunk fejet együtt a márciusi ifjak emléke előtt.
2020 márciusában ilyen rendkívüli
helyzet van. Elmaradt rendezvények, megemlékezések, kitüntetési
ünnepség, művészeti gála. Kivételes időszakot élünk, kivételes feladatokkal. Lehet, hogy idén minden
máshogy alakul. Más költségvetés,
más munkamegosztás, más kommunikáció, más mozgástér, egy
másik harc, hogy visszanyerjük régi
szabadságunkat. Míg 1848-ban és
azóta oly sokszor sokaknak kellett
együtt, egy helyen lenni a szabadságunkért, ma épp ellenkezőleg,
összehangoltan, de egymástól tá-

volságot tartva, egyenként, egyéni
felelősséggel kell küzdenünk a baj
ellen.
A koronavírus járvány terjedése
vészhelyzetet idézett elő világszerte, így Magyarországon is. Ez a
vészhelyzet új eljárásrendet, gyorsabb reagálást, folyamatos készenlétet igényel mindazoktól, akiknek
a város közösségének életét, adott
esetben biztonságát meghatározó erőforrások, eszközök feletti
rendelkezés a feladata. Az elmúlt
héten folyamatosan jelentek meg
önkormányzati
intézkedéseink,
közleményeink, a város hivatala és
intézményei sürgősséggel egyeztették feladataikat. Szeretném
megköszönni
intézményvezetőinknek és munkatársaiknak, hogy
felmérték pozíciójukból fakadó
kiemelt felelősségüket, és fegyelmezetten végrehajtották a közösen
meghozott döntéseket. Arra kérek
mindenkit, hogy az életünket jelentősen átrendező változtatásokat
együttműködő lelkülettel fogadjuk,
legyünk rugalmas partnerek az alkalmazkodásban, az új működési
módok fogadásában.
Örömmel tapasztaltam, hogy a bajban sokan jelezték: anyagi, emberi

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: 2020. április 8.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: 2020. április 15.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: 2020. március 26.
DR. NAGY EDINA aljegyző: 2020. március 19.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
GELENCSÉR ATTILA az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
2020. március 18-án (szerdán) 16.00 és 17.00 óra között
tart fogadóórát,

2020. MÁRCIUS 16.
erőforrásaikkal szívesen segítenek
idős, veszélyeztetett embertársainkon, vagy éppen a gyermekek
ellátásának megszervezésében. A
Városházán felállított Veszélyhelyzeti Koordinációs Stáb folyamatosan fogadja az ilyen jelentkezéseket, hogy a segítő szándék valóban
segíthesse a rászorulókat, a felajánlások elérjék céljukat.
Városunk minden polgárát arra kérem, hogy együtt segítsük a közös
biztonságunk érdekében szükséges
intézkedések megvalósítását, és

türelemmel viseljük az óhatatlanul
előálló kellemetlenségeket! Csak
összehangolt cselekvéssel és a
rendelkezések betartásával remélhetjük, hogy mindennapjaink hamarosan visszatérnek megszokott,
bár a járvány után egész biztosan
módosuló medrükbe. Vigyázzunk
magunkra, és egymásra, hiszen ez
a baj személyről személyre terjed,
így személyesen, általunk megállítható!
Básthy Béla
polgármester

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám április 20-án jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

FÉNYRESÖTÉTEDŐ
SZEMÜVEGLENCSÉK
30% kedvezménnyel!
AJÁNDÉK
felületkezelés lencséinkre!
Minden SZEMÜVEGKERET
és NAPSZEMÜVEG
20% kedvezménnyel!
Az akciók részleteiről érdeklődjön üzleteinkben!

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

FEKETE-PATAKI EDIT az 5. sz. vk. önkormányzati képviselője
2020. április 15-én (szerdán) 16.30 és 18.00 óra között
tart fogadóórát, a Városháza tanácskozótermében.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Hivatalos közlemények
Cél: a koronavírus megelőzése
V Á RO SHÁ Z A

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya
a 40/2020. (III.11.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Erre való tekintettel a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a Velemi Kirendeltségen a személyes ügyfélfogadás 2020.
MÁRCIUS 16. napjától határozatlan ideig szünetel. Hivatalos ügyintézés elektronikus, telefonos és postai úton minden ügytípusra
kiterjedően folyamatos!
1. Az ügyfelek részéről személyes bejelentkezésre, személyes ügyintézésre – kivéve haláleset -nincs lehetőség.
2. Házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat megtételével kapcsolatos ügyekben kizárólag előzetes telefonos időpontfoglalást követően, és kizárólag kőszegi, bozsoki és velemi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek részére biztosított a személyes ügyintézés.
Nevezett ügyekben az időpontfoglalás az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Kőszeg: Dr. Markovicsné Virág Klára:
94/562-558
Kőszeg: Császár Szabina:		
94/562-523
Bozsok, Velem: Németh Melinda 94/563-380
3. Egyéb esetekben kérjük a kőszegi, bozsoki és velemi polgárokat,
hogy halaszthatatlan ügyeikkel kapcsolatban kizárólag telefonon,
e-mailen vegyék fel ügyintézőinkkel a kapcsolatot.
Valamennyi ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.koszeg.
hu oldalon az Önkormányzat fül alatt, illetve kérhető tájékoztatás a
94/562-511-es hivatali központi telefonszámon.
Velemi kirendeltség telefonos elérhetősége: 94/563-380
4. Kérjük továbbá Önöket, hogy beadványaikat lehetőségeikhez mérten elsősorban ügyfélkapun keresztül nyújtsák be, illetve akinek erre
nincs lehetősége papír alapon a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) bejáratának bal oldalán található
postaládába elhelyezheti.
Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:
Hivatali kapu:
• Teljes név: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Rövid név: KOSZEGPH, KRID: 705143907
• Teljes név: Bozsok községi Önkormányzat
Rövid név: BOZSOKHIV; KRID: 149612360
• Teljes név: Kőszeg Város Önkormányzata
Rövid név: KOSZEGHIV, KRID: 547612176
• Teljes név: Velem községi Önkormányzat
Rövid név: VELEMHIV; KRID: 548652761
Adó ügyekben:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap -on keresztül: Önkormányzati Hivatali Portál (OHP)
A helyi adók befizetésére ügyfélkapus azonosítást követően, bankkártyával
az alábbi honlapon keresztül van lehetőség:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/adofizetes
Az ügyfélfogadás rendjének jövőbeni alakulásáról a www.koszeg.hu honlapon, valamint Kőszeg város facebook oldalán adunk tájékoztatást.
Kőszeg, 2020. március 13.
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Básthy Béla s.k. Kőszeg város polgármestere
Dr. Zalán Gábor s.k. jegyző
Darabos Béla s.k. Bozsok község polgármestere
Bakos László s.k. Velem község polgármestere
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A kulturális intézmények működési rendjéről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya
a 40/2020. (III.11.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Erre való tekintettel a Kőszeg város kulturális intézményei (Jurisics vár, Városi Múzeum, illetve Könyvtár) MÁRCIUS 14-től
hartározatlan időtartamig a látogatók számára ZÁRVA tartanak.
Az intézményekben a látogatóforgalomtól eltekintve a munka folyamatos.
A JURISICS VÁRBAN
minden kulturális program, közösségi esemény, összejövetel, próba határozatlan ideig ELMARAD. további információ munkaidőben a 94 360113-as telefonszámon, olletve folyamatosan a jurisicsvar.hu oldalon érhető el.
A VÁROSI KÖNYVTÁRBÓL
kölcsönzött könyvek és egyéb adathordozók, dokumentumok visszaadásának határideje az intéznéy újbóli megnyitását követő hétre tolódik.További
információ munkaidőben a 94 360-259-es telefonszámon, illetve folyamatosan a koszeg-konyvtar.hu oldalon érhető el.
VÁROSI MÚZEUM
kapcsolattartása a kutatószolgálattal e-mail-en (varosimuzeum@
koszegimuzeumok.hu) keresztül továbbra is működik. További információ
munkaidőben a 94 360-240-es telefonszámon, illetve folyamatosan a
koszegimuzeumok.hu oldalon érhető el.
Aktuális információk a város hivatalos honlapján: www.koszeg.hu találhatók!
Szíves megértésüket köszönjük!
Kőszeg, 2020. március 13.
Básthy Béla s.k. Kőszeg város polgármestere
Dr. Zalán Gábor s.k. jegyző
Pócza Zoltán s.k. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója
Lajos Tiborné s.k. Chernel Kálmán Városi Könyvtár igazgatója
Révész József s.k. Kőszegi Városi Múzeum igazgatója

A városi óvodák és a bölcsőde működési rendjéről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya
a 40/2020. (III.11.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Erre való tekintettel a Kőszeg város bölcsődéjében és óvodáiban, illetve azok tagóvodáiban MÁRCIUS 16-tól hartározatlan időtartamig az alábbi intézkedéseket foganatosítjuk:
A szülő az intézmények előterében adja át gyermekét az intézmény dolgozójának! Ebéd-, illetve uzsonna után szintén a dolgozók adják ki a gyermeket a szülőnek! Ez hosszabb időt vesz igénybe, mint amikor a szülő
öltözteti gyermekét, ezért türelmüket kérjük!
Amennyiben a szülő a gyermek napközbeni ellátását otthonában meg tudja oldani, kérjük, ne vegye igénybe az óvodai, bölcsődei ellátást! Kérem,
hogy ezt az óvodák, és a bölcsőde telefonos elérhetőségein (melyeken
a hiányzásokat is bejelentik) jelezzék az intézmények felé! A fenti okból
történő hiányzás igazolt hiányzásnak minősül!
Azon gyermekeket, akiknek szülei nem tudják megoldani gyermekük otthoni elhelyezését, az óvodák, bölcsőde fogadja, de kérjük a szülőket, hogy
a gyermeköltözőkbe ne lépjenek be!
Szíves megértésüket köszönjük!
Kőszeg, 2020. március 13.
Básthy Béla s.k. Kőszeg város polgármestere
Dr. Zalán Gábor s.k. jegyző
Guttmann Ferencné s.k. Központi Óvoda vezetője
Gyuráczné Kiss Marietta s.k. Újvárosi Óvoda vezetője
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A Kőszegi Szociális Gondozási Központ
működési rendjéről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya
a 40/2020. (III.11.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Erre való tekintettel a Kőszeg város Szociális Gondozási Központjának működési rendje MÁRCIUS 14-tól hartározatlan időtartamig
az alábbiak szerint változik:
Az Idősek Otthonában az Operatív Törzs és Magyarország Kormánya által elrendelt szigorú látogatási tilalom továbbra is érvényben van!
A Kőszegi Szociális Gondozási Központban a csoportos rendezvények
ELMARADNAK.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Idősek segítése!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a városi intézmények bevonásával
Koordinációs Stábot állítottunk fel a koronavírus elleni védekezés ös�szehangolása érdekében. Idős embertársaink ügyintézésében főleg a
családtagok segíthetnek, de nincs mindenkinek helyben rokona, így
intézményeink is segíteni fogják a napi bevásárlást, gyógyszerkiváltást,
illetve segítőkész önkéntesek jelentkezését is várjuk!
A segítséget kérő idősek hívását munkaidőben a 94/561-510,
94/561-511, és 30/965 4074 telefonszámokon, míg az önkéntesek
jelentkezését az onkentes@koszeg.hu email címen tudjuk fogadni.
Segítségüket, együttműködésüket köszönöm:
Básthy Béla polgármester
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Hivatalos közlemény

2020. MÁRCIUS 16.

A Házi Segítségnyújtás a megszokott módon tovább működik.
Tájékoztatjuk jelenlegi, illetve leendő ügyfeleinket, hogy az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele előzetes, telefonon történő
időpontegyeztetéssel történik az alábbi telefonszámokon: 94 561-510,
94 561-511, 30 965 4074
Szíves megértésüket köszönjük!
Kőszeg, 2020. március 13.
Básthy Béla s.k. Kőszeg város polgármestere
Dr. Zalán Gábor s.k. jegyző
Raposa Helga s.k. Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetője

MESTER CENTER Szakkereskedés
Teljes locsolástechnika szortiment: gyorscsatlakozó, locsolópisztoly, öntözőtalp, esőztető és locsolótömlő választékunk széleskörű.
A földön nem szabad spórolni! FLORIMO és SUNIN minőségi virágföldek: Ültető és palántaföld,
Általános virágföld, Balkon és muskátliföld,
Borovi fenyőkéreg, Marhatrágya, Tőzeg.
Speciális földjeink: Orchidea, Rhododendron,
Citrus, Örökzöld növényföld, stb.
Lemosópermet, rovarölő, gombaölő permetszerek,
gyomírtók, szőlőkötöző, parafadugó, drótkötöző, papír kötöző, gumicsizma, védőkesztyű, virágtál, balkonláda, alátét, pázsitszegély, árnyékoló háló, szúnyogháló, geotextil,
fólia, agroszövet és
fátyolfólia stb.
Jöjjön el hozzánk,
látogasson meg
minket!

Szervizünk vállalja bármilyen belsőégésű motoros berendezés gyors,
szakszerű javítását, karbantartását!

9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)

+36(30)190-3085 • +36(94)312-163;
imre.szabo@mammon2006.t-online.hu • www.mammon.stihl-kereskedes.hu
NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00
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Kávészünet Domnanovich Rudolf tanár úrral
Ne beszélj róla, de mindennap gondolj rá!
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Két szálon is kötődik ő és családja a Kőszeg és Vidéke történetéhez. Domnanovich
tanár úr az 1988 decemberében újraindított újságnak kezdetben volt a munkatársa.
Rendszeresen jelentek meg cikkei. A lap
pedig apósának, a Rónai Nyomda tulajdonosának nyomdájában készült egészen
1949-ig, az államosításig. Domnanovich
Rudolf magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár egy emberöltőnyi diák emblematikus tanár egyénisége. Sopronhorpács
a szülőfaluja. Széchényi Ferencnek ott volt
a könyvtára a kastélyban, amelyet később
a magyar nemzetnek adományozott. Ősei
Domnanovich ágon a burgenlandi Fülesről
/Nikitsch/ jöttek, anyai ágon vépiek. Nagyapja Ólmodon volt főtanító, természetesen
horvátul tanított, az ausztriai Welsből hozott feleséget, aki nem is tudott magyarul.
Szülei ragaszkodtak a nevükhöz, nem akartak magyarítani. Domnanovich tanár úr
annak ellenére, hogy horvát nevű, magyar
anyanyelvű, magyar nemzetiségű, magyar
állampolgárnak határozza meg magát.
Kőszegen, a csendes Faludi Ferenc utcai
lakás emeletre vezető lépcsőfordulójában
a Trianon előtti Magyarország térképe és
nagy címere alatt egy idézet tűnik a szemembe, mely Jules Ferrytől, egykori francia miniszterelnöktől szármaik: „Jamais en
parler toujoures y penser!” Ne beszélj róla,
de mindennap gondolj rá! Gondolj rá, mert
az azóta felnőtt több mint három generáció
emlékezetében már halványul, vagy nem
érintik meg őket oly fájón a múlt történései. Bár a mai tizenéveseknek az utóbbi
években megadatik a lehetőség, hogy a Határtalanul program keretében, szervezett
iskolai keretek között eljuthassanak a Trianon előtti Magyarország elcsatolt területeire, a velünk határos országokba. Különleges
ország a mienk, hiszen saját magával határos. Ott, ahol legalább húsz százaléknyian
vallják magyar anyanyelvűnek magukat, magyar tanítási nyelvű iskolába járhatnak, de
egy másik ország állampolgárai és anyanyelvükön kívül az államnyelvet meg kell tanulniuk az érvényesüléshez. A 100 éves trianoni
békediktátum talán sosem gyógyuló sebeket
ejtett Magyarország testén, mindennap gondoljunk rá, legyen vigasz – az Európai Unió
adta lehetőség – a határok átjárhatósága!
A széleslátókörű, jókedélyű történelem-magyar szakos, nyolcvan felé járó tanáremberrel beszélgettünk.
– Középiskolába a kőszegi gimnáziumba kerültem. Érettségi után kétszer sem vettek fel az

ELTE-re. Osztályfőnököm bíztatására indultam
oda, azt mondta, hogy belőlem jó sportújságíró lenne. Ennek alapját az adhatta, hogy már
a felnőtt csapatban fociztam, és megyei ifjúsági
válogatott is voltam. Jelentkeztem is magyartörténelem szakra, azzal, hogy a későbbiek
során váltok, elhagyom valamelyik szakot és
felveszem az újságíróit. Máshol ez a képzés nem
volt. A Szegedről hazajáró egyetemista társaim
bíztattak, hogy jelentkezzem a JATE-ra, bár újságírás szak ott nem volt, de az egyetemet elvégeztem.

– Ötödéves egyetemista koromban nem volt elképzelésem arról, hova megyek tanítani. Aztán
Kőszegről kerestek: jöjjek haza focizni, a technikumban lesz nevelői állás. Nem lett, végül a
Nemezgyárba kerültem.Tanári pályám tulajdonképpen az ipari iskolában és az akkor szervezett
dolgozók esti általános iskolájában indult – másodállásban. A nyári szünetben kellett felkeresnem dr. Kovács Ferencet, a gimnázium igazgatóját. 1968 szeptemberétől a gimnáziumban
tanítottam 2002-ig, két évet még rádolgoztam
2004-ig.
– Volt egy rendelet, hogy 60 sornál többet nem
lehet feladni egy tanévben, nem kell a memoriter, amire szükségük van a tanulóknak, a
könyvtárban megtalálják. Én azonban szorgalmaztam az idézetek megtanulását. A Liszt-díjas,
kőszegszerdahelyi illetőségű Lakner Tamást is
tanítottam. Ő Pécsett végzett ének-zene szakon.
Később az egyetem művészeti karának dékánja.
Ő mesélte, hogy amikor voltak vitái a főiskolán,
azokból mindig jól jött ki, mert rögtön tudott
idézni. Felelevenítette egyik vitájukat, amely két
jelzős szerkezet („Piros hite”, „pipacspirossal
zendüljön a világ”) értelmezésében kulminált.
Ezeket a sorokat csak ő tudta kívülről, s ez a
vitában domináns helyzethez juttatta, egyben
jelentősen növelte szakmai presztizsét évfolyamtársai körében.

– Németh Sándor nyugdíjba vonulása után a
98-99-es tanévet megbízott igazgatóként irányítottam. A fenntartó pályázatot írt ki, de egy
belső és egy külső pályázó közül egyikük sem
kapta meg a támogatást. Jött a nyári szünet,
de igazgató nélkül nem indulhatott az új tanév! Milos László művelődési osztályvezető kért
fel, hogy fogadjam el a megbízást, akkor már
volt közoktatásvezetői képesítésem. Ezt az évet
beárnyékolja a deutschlandsbergi tragédia. A
Mezőgazdasági Technikumban hagyomány volt
a téli sítáborba utazás. Eleinte a Magas Tátrát
részesítették előnyben. Később a gimnázium
testnevelői is bekapcsolódtak a sítúrák szervezésébe. A tragédia évében a sok egyes miatt
nem kapta meg az iskola hozzájárulását egy tanulónk. Haragudtak a szülők az osztályfőnökre,
de utána elmondhatatlanul hálásak voltak, hogy
nem engedte el.
– Az újságírás iránti vágyam is megmaradt.
Lakatos Ferenc segítségével több újságban is
megjelentek írásaim. Írtam a Magyar Fórumba,
a Pesti Hírlapba, a Kőszeg és Vidékébe és a Vas
Népébe. A Mindszenthyről szóló gondolataimat
más-más terjedelemben több újság is lehozta.
Beléptem a MUK-ba is. Azért nem lettem korábban a kőszegi újság szerkesztő bizottságának
tagja, mert a sport nagyon lekötött: edzőként
működtem, heti három edzés, vasárnap mecscsek, továbbá TIT-előadó is voltam, és vezettem
az egyetemi előkészítő tanfolyamot a gimnáziumban.
– Ebből a helyzetből kitöréssel kecsegtetett két
ízben is volt szakfelügyelőm, Dr. Szabó József
ajánlata, aki az akkori Szombathelyi Tanárképző Főiskola tanszéki csoportjának vezetőjeként
meghívott tanítani. Mégis mást helyeztek oda.
Később a rendszerváltás után újra felajánlották
ezt a lehetőséget, a bejárás sem lett volna probléma, de az ajánlat anyagilag méltánytalan volt.
– Munkám szakfelügyelői elismerése nyomán
1983-ban engem is felkértek szakfelügyelői feladatok ellátására. Megköszöntem a bizalmat, de
különböző okok miatt nem vállaltam.
– Mostanában sokat olvasok, klasszikus zenét
hallgatok, rejtvényt fejtek, a TV-ben pedig a
történelmi tárgyú ismeretterjesztő műsorokat,
valamint a „Classica” programját nézem.
Domnanovich tanár úr mutatott két szép elismerést is. 1987-es keltezésű az a Díszoklevél, amit Preininger Ferenc tanácselnök
adott át neki Kőszeg város sportja érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A másikat pedig a város művelődéséért végzett
eredményes munkájáért kapta 1998-ban
Básthy Tamás polgármester aláírásával.
Kiss János

X X X I I I . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

2020. MÁRCIUS 16.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Hámori Ádám, Kőszeg ökölvívó
bajnoka március 6-án (pénteken)
az olimpiai kvalifikációs verseny
előtti utolsó edzéseket végezte az
edzőteremben. A zsákok öklözése
közben készült a fotó Ádámról, aki
az előtte álló feladatról, az olimpiára való kijutás útjáról, küzdelméről
beszélt. Egyhetes itthon tartózkodás után, március 9-én Budapestre
utazott, majd három nap múlva a
csapattal Londonba az olimpiai
kvalifikációs versenyre.
– Az itthon töltött egy hét alatt már
nagy munkáról nem beszélhetünk,
hiszen az utóbbi fél évben rengeteget edzőtáboroztam Kazasztánban,
Üzbegisztánban, Kubában, Angliából február végén érkeztem haza.
Március 14-én elindul a nagy verekedés – fogalmazta meg március 6-án Ádám. – Március 14-től
március 24-éig tart a verseny az
európai országok részvételével. Tét
az olimpiára való kvalifikáció. Az
én súlycsoportomban Európából
összesen négy versenyző juthat el

az olimpiára. A londoni versenyen
dobogóra kell állni, hogy megszerezzen a jogot az olimpián való
részvételre. Embert próbáló, nehéz
feladat lesz a 30-40 versenyző
közül bejutni az első négybe. Nagyon bízok az elvégzett munkában,
ebben az erősít, hogy az elmúlt
hónapokban a világ legjobb csapataival együtt edzőtáboroztam. A
munkát elvégeztem, a felkészülés-

ben hibát nem találok. A sikerhez,
a kvóta megszerzéséhez a csillagoknak az égen mindig és mindig
rám kell tekinteni. Azon napon,
amikor ringbe lépek, mindennek
klappolnia kell. Bízom abban, hogy
egy kicsi szerencse is mellém áll,
három győztes mérkőzéssel kvótát
tudnék szerzeni. Nem hiszem azt,
hogy a kiemelt versenyzők közé
sorolnak. Talán azért nem, mert

tavaly az Európai Játékokon nem
sikerült érmet szereznem. Ha ott
minden úgy történik, ahogy történnie kell, akkor a dobogóra állok, és
ez rengeteg pontot jelentett volna
a kiemeléshez. Az Egyetemi Világbajnoki címmel együtt megszerzett
pontokkal biztosan a kiemelt versenyzők közé kerülök. Akkor sem
szerezhetném meg könnyű úton a
kvótát, de sokkal könnyebb lenne
az odavezető küzdelemsorozat. Egy
héttel a verseny előtt azt mondom,
hogy a mostani helyzetben lehetséges, hogy az első körben az orosz
világbajnokkal kell megmérkőznöm. Ezen a versenyen mindent
egy lapra teszek fel. Sikerülnie
kell!!! Mióta tudom az eszemet, és
tudom, hogy ökölvívó akarok lenni,
azóta az olimpiai részvétel a nagy
álmom. A sportnak ez a csúcsa.
Olimpián képviselni Magyarországot, a hazai színeket, ezt a kicsi
várost, Kőszeget nagy eredmény
lenne.
Lejegyezte: Kámán Zoltán

lett a felkészülésen, de a meccs lemondása egy pillanatig sem fordult

meg a fejemben, sőt
inkább megerősített.
A meccs a terveim
szerint alakult. Végig
támadó szellemben
bokszoltam. Úgy éreztem, csupán az első és
a tízedik menet lehetett az ellenfelemé.
Meglepetésemre csak
osztott pontozással
győztem. Idegenben
sajnos nehéz nyerni,
de erre is felkészültem. Ausztrália remek
élmény volt. Szép
hely, barátságos emberekkel. A szervezők
is kitettek magukért.
Valószínűleg visszavágóra is sor kerül.
Alig várom.

Profi boksz: Szili győzött
Harminchét évesen sem unta meg
az ökölvívást Szili István a kőszegi boksz egyik legmeghatározóbb
alakja. 2019 májusában lépett
utoljára szorítóba hivatalos mérkőzésen. Ezúttal a WBO (World
Boxing Organisation) szervezet
nagyközépsúlyú Oriental címéért
szállt harcba Ausztráliában (St.
Kilda, Town Hall, február 29.). Ellenfele Jayde Mitchell húsz megnyert és egy elveszített mérkőzés

után próbálta tovább javítani a
mérleget. Szili rekordja a mérkőzés előtt 22 győzelem (13 KO),
két döntetlen, két vereség volt. A
felkészülést és a mérkőzést maga
a bokszoló értékelte lapunknak:
Január másodikán kezdtük a felkészülést edzőmmel Paulo Balichaval
Reinach-ban a WBC Hall-ban. Az
első öt hét szuperül ment, de akkor
egy bicepsz szakadás megakasztotta a menetrendet. Változtatni kel-

Február 27-én a képviselő-testület a Városfejlesztési, Idegenforgalmi,
Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság külső, szakértő tagjának
Illés Péter Gábort választotta meg.
A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium igazgatóhelyettese, tanára, agrármérnök a környezetvédelem szakértője feladatát látja el.

SPO RT +

Hámori Ádám az olimpiai kvalifikációs verseny előtt
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Trianoni határkövek
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Trianoni diktátum tette magyar
osztrák határponttá a GPS koordináták szerinti különleges pontot:
szélesség (lat): N 47° 24,365’
Hosszúság (lon):E 16° 33,863’.
Így került az országhatár Kőszeg és a szomszédos falvak, –
Répcekethely és Borsmonostor,
amelyek mai neve Mannersdorf,
illetve Klostermarienberg – közé is.
Az 1920. június 6-án aláírt békediktátum után kijelölt országhatárt
a bizottságok a következő években
együtt bejárták, és a hivatalossá

vált választóvonalat határkövekkel
jelölték meg. A kőszegi hegységben
tömegesen fordulnak elő 1922 feliratú, a négyoldalú hasáb alakú kövek. Egyik oldal az M-betű Magyarországot, az Ö-betű Ausztriát jelzi,
és B jelzéssel sorszámot is kaptak.
A fentiek sorában viszont – Kőszeg
és Borsmonostor között – szerepel
egy egészen különleges darab. Mai
sorszáma B96, eltérő háromszög formával. Oldalán – különböző korokból – bevésett feliratok olvashatók.
Készítésének, elhelyezésének dátu-

ma: 1699. Eredetileg valószínűleg
Kőszeg, Répcekethely és Borsmonostor települések „hármashatárát”
jelezhette. Erre utalnak a kő feliratai
is. A „CG” rövidítés feloldása Civitas
Gins, vagyis: Kőszeg város. A „DE”
betűké valószínűleg Dominium Esterházy, vagyis Esterházy birtok. A
harmadik oldalon nehezen olvasható betűk vannak, talán „MB”,
vagyis Marien Berg állhatott rajta.
Az 1922-es határkijelölő bizottság
aztán nemes egyszerűséggel ezt a
követ átírta, és megjelölte rajta az
1922-es évszámot.
Egy rövid séta kedvéért is érdemes oda elmenni, a 87-es útnál

A sebesség

lévő trafóházat egy autós „darabokra törte”. A roncsolt jármű a helyszínen maradt (fotó: 2020.03.13-án
készült), de a sofőr eltávozott, valószínűleg épségben. Az eseményről
a rendőrségtől nem kértünk tájékoztatást, de talán március 26-án a
testületi ülésen, ahol a hatóság beszámol a 2019. évi adatokról, erről
is hangzik el információ.

Az E.ON, mint szolgáltató és a trafóház tulajdonos elvégzi a trafóház
cseréjét. Az újat a helyszínre vitték
március 10-én, a beépítést március
17-én végzik el. Úgy tudjuk, ahogy
egy szakavatott személy mondta,
hogy a trafócsere költsége eléri a
15 millió Ft-ot.
Azt tudjuk, mert sokan láthatják, és
többen kérték, tegyük közzé az új-

Az autósok közül nem mindenki
tudja, hogy a közlekedés veszélyes
fegyver. Az esztelen száguldozás,
netán italos állapotban az öngyilkossághoz vezető út egyike, amely
az embertársak halálát is okozhatja.
Január 1-jén, a MOL-kút közelében
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az Ólmodi úton át jelzett turista
úton, gyalog, biciklivel, vagy autóval. A B96-os határkőig 2,1 km a
távolság. Az első, egyenes szakasz
1,6 km hosszú, itt kanyarodik az út
jobbra Ólmod felé. Ha belépünk a
szemben lévő erdőbe, ott már sorakoznak a határkövek, és haladjunk ezek mellett az út irányába a
B96ig, és tovább is. Találkozunk piros, fehér, zöld színre festett, lyukas
betonoszlopokkal. A vasfüggöny
időszakában ezt a szakaszt védték
a határőrök.
Orbán Róbert blogját felhasználva,
helyszíni bejárás után írta:
Kámán Z

ságban, hogy esztelen száguldozás
zajlik időnként a városban. Egyik
helyszín a Várkör, Kossuth és Munkácsy utca. Egyenes és hosszú az
útszakasz, gyorsan lehet haladni,
bőgetni a motort ’versenyzés’ közben. Kinek az érdeke? Kinek fontos
a veszélyeztetés? Ki tudja megakadályozni?
KZ

Hét gyermek
A koronavírus közeledik, a kommunizmus 100 milliós áldozatának
emléke itt él velünk. Az áldozatokról
szólt a megemlékezés február 23án a kőszegi temető bejáratánál.
A Kőszegi Trianon Társaság által
1995-ben elhelyezett tábla hirdeti,
hogy „vörös hóhérok golyóáltali halállal végezték ki 1919. június 6-án
Waisbacker Jenő népfelkelő száza-

dost és Hersics György velemi bírót.
A megemlékezésen 14 magánszemély is elhelyezte a mécsesét. Ott
voltak Szombathelyről Waisbacker
Jenő rokonai, és Hersics György
unokái, akik év közben is gondozzák az emlékhelyet.
Amikor február 23-án véget ért az
emlékezés, egy kutyáját sétáltató
asszony „már megint szerveztek
valamit” mondattal jelezte véleményét. Nem tudta az indokot, hogy a
terror miatt halt meg ott két ember.

Eladó ingatlanok

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján liciteljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok
értékesítése tárgyában:
• Kőszeg, Várkör 110. 1. emelet 4. sz. alatti 95 m2 nagyságú lakás,
• Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. szám alatti 38 m2 nagyságú lakás,
• Kőszeg, 6953 hrsz-ú 3037 m2 nagyságú gyümölcsös, szőlő és
gazdasági épület, gyümölcsös,
• Kőszeg, 6947/2 hrsz-ú 7092 m2 nagyságú gyümölcsös,
• Kőszeg, 6930 hrsz-ú 4207 m2 nagyságú rét, gyümölcsös.
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint a következő telefonszámokon:
Tel: 94/562-517, 94/562-529.
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Nem tudta, hogy ’19ben a vörös katonák
vették át a hatalmat
Kőszegen, a városháza fogdájába zárták
be a városvezetőket,
apácákat, plébánost.
Emiatt a népfelkelő
százados
tüntetést
szervezett, és bevonta
Hegyalja lakosságát is.
Amikor Szamuely Tibor
megérkezett, a vörös
katonák a századost
a saját háza előtt elvezették, és a temetőben megölték. Idehozták a velemi bírót, aki
a társa holttestét látva menekülni
próbált. Szíve a késszúrásoktól állt
meg. És Velemben árván maradt
hét gyermek. A tragédiát néma
hallgatás követte a családban,
az özvegyet 1945-ben is megfenyegették. Ezért nem felejtenek,
gyújtottak mécsest a rokonok. Az
egyik unoka, Hersics György megköszönte Básthy Béla polgármesternek, hogy őrzik a meggyilkoltak
emlékét. Az eseményt a Jurisicsvár Művelődési Központ, a Kősze-
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gi Polgári Kaszinó és az önkormányzat szervezte. Az emlékezők
gyertyás menete a Városházától
indult, majd Szalay-Bobrovniczky
Vince távolléte miatt, a helyettes
államtitkár beszédét Básthy Béla
polgármester olvasta fel. Utalt arra,
hogy az országgyűlés 2000-ben
határozott a kommunista diktatúra
áldozatainak február 25-én történő megemlékezéséről, mert 1947ben ezen a napon tartóztatták le a
szovjet hatóságok Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt főtitkárát.
KZ

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

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

30 perc

60 perc

90 perc

Minutes / Min

120 perc

Minutes / Min

Minutes / Min

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

–

–

–

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

–

–

–

–

–

14.900 HUF
49 €

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

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

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli

Minutes / Min

×5* ×10*

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

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

25% Kedvezmény/Rabatt!
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www.7forras.hu

AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2020.03.16 - 03.31.

Taravis
Csirkemell filé

1499 Ft/kg

2799 Ft/kg

Magyar Esl Tej

Magyar Tejföl

2,8% 1 l

20% 330 g, 876Ft/kg

259 Ft/db

Ferrosüt Félbarna Kenyér

299 Ft/kg

Coop Torma
200 g, 1495Ft/kg

299 Ft/db

Privát Hús Füstölt
Hátsó Csülök

Házi Füstölt Nyers Negyedelt
Darabolt Szívsonka Érlelt Vf.

Előhűtött

289 Ft/db

Magyar
Félzsíros
Trappista Sajt

1399 Ft/kg

Ferrosüt Kifli, Zsemle

29 Ft/db

Tena Étolaj 1l

Milka Nyuszi
45 g, 8867Ft/kg

399 Ft/db

Koronás Kristálycukor 1 kg

399 Ft/db 249 Ft/db

Natur Aqua
Ásványvíz

Steffl Sör

Szénsavmentes vagy
Szénsavas 1,5 l, 73Ft/l

109 Ft/db

1699 Ft/kg

0,5 l , 438Ft/l

219 Ft/db

Mindennap
Háztartási
Papírtörlő
2 rétegű, 2 tekercs,
95Ft/tekercs

189 Ft/db

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

Beruházások
A KFC az elmúlt hónapban vette
fel a Kőszegi Lóránt Gyula Futball
Club nevet. A februárban tartott
testületi ülésen a képviselőktől elvi
hozzájárulást kaptak a sportfejlesztési programhoz, amelyet a Magyar
Labdarúgó Szövetség felhívására
pályáztak meg. Az önkormányzat elvi állásfoglalására azért volt
szükség, mert a város tulajdonában
lévő területen valósulhat meg a
beruházás. A megvalósuláshoz még
hosszú út vezet. A pályázat beadásának határideje február 29. volt.
Az MLSZ támogatásának célja,
hogy minél több amatőr futballista egyre jobb körülmények között

játszhassa a világ legnépszerűbb
játékát. A szövetség honlapja szerint a támogatások hatására egyre
többen kezdenek el futballozni, és
ez hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet. Ha
megérkezik Kőszegre is támogatás, akkor szolgálhatja a kitűzött
célt. Neudl Gábor a testületi ülésen
elmondott szavai szerint a Futball
Club és az UFC keretein belül háromszázan fociznak.
A fejlesztés központja a 100%-os
támogatással rendelkező pályázatban a „Lóránt Gyula Sportközpont”.
Az önkormányzat tulajdonában
lévő, 2517/1 és 2518 helyrajzi számú ingatlanokon lévő büfé, tekepálya, öltözőkomplexum épületeinek
helyén épülhet meg a sportközpont.

Útépítés: Kiss János utca
Megújul a belvárost és a Gyöngyöspatak partját összekötő Kiss János
utca. A munkaterület átadása januárban megtörtént. Március 23-ától
megkezdődnek a közművekkel kapcsolatos munkálatok, így napközben
már személyautóval nem lehet az
utcába behajtani. Az építők először
a csapadékvíz-elvezetés és a távközlési hálózatok kiépítését végzik el.
Tavaly az ivó-, és szennyvízhálózat
átépítése már megtörtént. A korábbi
gyakorlat szerint a kivitelező alaposan felméri, és rögzíti a beruházásban érintett épületek állapotát, azok
esetleges sérüléseit, hogy kellő óvatossággal végezzék a szűk területen
az építkezést.
A teljes szélességű út- és járdabontás május közepétől várható.
A műemléki jelentőségű utcában
a forgalomcsillapítás „vegyes forgalmú út”-ként valósul meg, itt a
gyalogosok és a kerékpárosok elsőbbsége mellett közlekedhetnek
majd az autósok.

A közlekedési sáv úgynevezett PestBuda kő-burkolatot kap, aminek legyező mintája a Diáksétányon, illetve
a külső várudvaron látott formában
lehet ismerős mindenkinek. Az északi
oldali járda kissé kiemelve, de autóval is biztonságosan járható magasságban épül meg. Ehhez csatlakozik
szép formában, de ettől eltérően a
burkolat. A csapadékvíz elvezetését a
Chernel utcához hasonló módon, az
út közepén futó, bazalt kiskockakőből
rakott folyóka biztosítja.
A forgalmi viszonyok ideiglenes és
távlati változásairól, a szemétszállítás
esetleges változásairól és a parkolási
lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja az önkormányzat és a kivitelező az érintett lakosságot. A kivitelezés határideje 2020. szeptember.
Az építők a munkálatok idejére a
lakosság szíves megértését kérik!
Ha kérdése van, információt kap:
Tel: 94/562-522; E-mail:
fejlesztes.iroda@koszeg.hu,
kovacsbence@koszeg.hu
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A tervek szerint a romos állapotban
lévő tekepályát lebontják, és ott
lehet majd a fotón is látható komplexum. A tervhez tartozik a 20x40
méteres műfüves pálya létrehozása
a város tulajdonában lévő 2545,
2546 és 2547 helyrajzi számú ingatlanokon. Ezt a területet a kőszegiek a régi MÉH-telepként ismerik.
Egy kérdésre válaszolva Kovács
István elmondta, hogy szerinte a
környezetvédelmi okok miatt rekultivációra nem lesz szükség. Táncsics
Péter örül a tervezett fejlesztésnek,
de szerinte át kell gondolni azt is,
hogy egy másik területen valósuljon
meg a sportközpont építése. Neudl
Gábor arról beszélt, hogy az olimpikonról elnevezett klub és sportközpont egy egységet képez, amit egy
döntéshozónak be lehet mutatni. A
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pályáról a fedett részbe gyorsan át
lehet majd vezetni az ifjú sportolókat, ha azt az edzők szükségesnek
látják. Való igaz, hogy a majdani
műfüves pályához át kell menni az
úton, de mindez az edzők vezetésével történhet meg. A műfüves
pályáról az öltöző, vagy sportcentrum is gyorsan elérhető. Többcélú
centrumot kell létrehozni, hogy azt
majd – nemcsak – sportolók tudják igénybe venni. Ha megvalósul,
akkor a város vagyona lesz, a végső
tervezésnél a majdani fenntartási
költségeket is figyelembe kell venni. Básthy Béla polgármester válaszát kérdésben fogalmazta meg:
hol lehetne találni a városban olyan
önkormányzati területet, amely a
jelenleginél alkalmasabb.
KZ

KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
Z AK
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Szabadtéri égetésről
V Á RO SHÁ Z A

Január 22. naptól módosultak a külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó
előírások. Tudni érdemes, ha valaki tüzet gyújt a kerti hulladékok égetésére, füstöt ereszt a levegőbe, rontja a levegőt. Ne tegye, vigye ki a
hulladékudvarba!
Az OTSZ kapcsolódva változott az önkormányzat helyi szabályairól szóló
17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete.
Az OTSZ rendelkezése értelmében a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a
külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos, kivéve, ha azt más jogszabály – így
különösen az önkormányzati rendelet – megengedi.
Az avar és kerti hulladék elégetésének helyi szabályai:
Belterületen:
Az önkormányzat rendelete szerint belterületen avart és kerti hulladékot
égetéssel megsemmisíteni egész évben tilos. A tiltott utcák listáját www.
koszeg. hu honlap rendeletek menőpont tartalmazza.
Egyéb belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni
május 1. és szeptember 30. között nem szabad. Október 1. és április 30.
között száraz kerti hulladékot hétfőn, 7.00-19.00 között, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad elégetni.

Hirdetmény
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet 32. §-ban
meghatározottak alapján Kőszeg Város Helyi Építési szabályzatáról
szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének módosítását
tervezi.
A településrendezési eszközök módosítása teljes eljárásban történik, melynek egyeztetési és elfogadási szabályait a 314/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet határozza meg.
A rendezési terv módosítása képviselő-testületi határozattal indul. A képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a módosítások pontos körét
és célját. Mivel az elfogadott képviselő-testületi döntés után a módosítások körét nem lehet az eljáráson belül megváltoztatni, ezért lehetőséget
biztosítunk a T. Lakosságnak, hogy a hatályos rendelet előírásaival kapcsolatban módosítási kérelmeket nyújtsanak be az önkormányzat felé.
Tisztelt Lakosság!
Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet, valamint a rendelet mellékletét képező szabályozási
terv is módosításra kerül, ennek keretében
2020. április 17-ig
– névvel és címmel ellátott javaslatot, észrevételt tehetnek:
– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg,Jurisics
tér 8. címre, Bertók Sándor főépítész úrnak címezve, illetve
– elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mail-címre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem forduljanak
Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.:
(94/562-554).
Kőszeg, 2020. március 5.
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Külterületen:
Az önkormányzati rendelet értelmében külterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni május 1. és szeptember 30. között nem
szabad. Száraz kerti hulladék égetése október 1. és április 30. között,
hétfőn, 7.00-19.00 között, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok
betartása mellett történhet.
Az OTSZ módosítása következtében a külterületen az ingatlan tulajdonosának, használójának az égetés megkezdése előtt öt nappal
írásban kell bejelenteni. A formanyomtatvány letölthető a www.vas.
katasztrofavedelem.hu címlapjáról
A bejelentőlap benyújtható:
• ügyfélkapun (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatali
kapu elérhetősége rövid név: VASMKI, KRID: 502209995)
• e-papír szolgáltatás útján (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)
• postai úton (postacím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.)
• személyesen
• e-mailen (e-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu)
TILOS a környezetre és emberi egészségre ártalmas veszélyes hulladékok
(„kezelt” fa, festett, lakkozott, rétegelt lemez, bútorlap, építési fahulladék,
színes „fényes” papírhulladék, PET palack, műanyag hulladék, autógumi,
használtruha, rongy, fáradt olaj, üzemanyag) égetése tüzelőberendezésben
és nyílt téren egyaránt.

Helyi adók befizetési
határidejének változása
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy technikai okok miatt az idei évben
a helyi adók (kommunális adó, telekadó, építményadó), továbbá a
gépjárműadó pótlékmentes befizetési határideje 2020. március 16-ról
2020. április 15-re módosul.
Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

Tájékoztatás az építésügyi
hatáskör-változásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. február 29-ével a jegyzők
elsőfokú építésügyi hatósági hatásköre megszűnt. 2020. március 1-től az
építésügyi hatósági eljárások átkerültek a Vas Megyei Kormányhivatalhoz.
A feladatok átvétele kiterjed a folyamatban lévő ügyekre is.
Az építésügyi hatóság elérhetősége:
Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Osztály 1 – Szombathely
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 31-33.
Telefon: 94/795-611, E-mail: epitesugy.szombathely@vas.gov.hu
Ügyfélfogadás
Kőszeg, Szűk utca 2.
Szombathely, Széll K. u. 31-33.

hétfő
8:00-12:00
8:00-12:00

szerda
8:00-12:00
8:00-12:00

Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet szerinti kötelező
szakmai konzultáció, a településképi bejelentési és véleményezési eljárások továbbra is Kőszeg Város Polgármesterének hatáskörébe tartoznak.
Együttműködésüket és segítségüket előre is megköszönve:
Megértésüket köszönöm!
								
Dr. Zalán Gábor s.k.
Básthy Béla s. k.
jegyző
		
polgármester
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Borterasz a Napostetőn
középpontjában lévő új épület. A
másik a Kálvária utcából induló
Hideg-völgyön felfelé haladva,
amig el nem érjük – egy rövid sétával – a fotón látható épületet. A
Borteraszról elénk táruló panoráma
lenyűgöző.
A felújítás előtt meglévő épületből
csak a falak maradtak. Az új pincerésszel együtt megtörtént a régi
épület energetikai korszerűsítése,
nyílászárócsere, falak külső szigetelése, a biomassza tüzelésre alkalmas kazánban a szőlővenyigét
fűtésre használják fel. Kiépítették a
biológiai szennyvíztisztítót, amelyből öntözésre alkalmas víz távozik.
Az épület belső kialakítása korszerű, szüret idején 30-40 fő melegedését, kulturált étkezését tudja
biztosítani a szociális blokk. Láng
József a szövetkezet elnöke szerint
két év múlva a Hideg-völgyben
– az önkormányzati projekt részeként, a zártkertek rehabilitációja
során a 2019-ben telepített – Furmint szőlőt, a „szűz termést” már itt

Hulladékok

Farsangi bortúra

Megtelt a Kőszegi Hulladékudvar,
az STKH autói a lakosság kommunális hulladékát a Cséren lévő
lerakóba szállítja el. Csepreg, Bükfürdő, Tompaládony után még autózni kell, hogy elérjék a lerakót.
A lakosságnak mindegy: milyen
messzire szállítják el, de az már
hátrány lett volna, ha bezárják a
kőszegi lerakót. Ezért kellett átvenni a Városüzemeltetőnek a lerakó
működtetését. A zöldhulladékot ingatlanonként 1000 kg-ig átveszik
ingyenesen, de fizetni kell a kevert
bontási, illetve az inert hulladékért.
Ez így volt a korábbi időszakban is.
Kovács István elmondta, hogy sok
pénzbe kerül a működtetés, mert
nemcsak a lerakási díjat kell megfizetni a kft.-nek, hanem lánctalpas
járművet is kell bérelni a hulladékok elhelyezése érdekében. Mindezt városvezetői döntésre vállalták
azért, hogy a lakosság számára
elérhető legyen a lerakó.
KZ

Első alkalommal tartottak farsangi bortúrát a kőszegi borosgazdák
a Pogánytól egészen Cákig. Négy
pince várta az amerikai busszal
érkező vendégeket, akik közül

KÖ Z É R D E K

Március 27-én (péntek) lesz – a
tervek szerint – a Napostetőn lévő
Borterasz szakmai átadása, majd
szombaton és vasárnap megnyílik a közönség előtt is. Ezen a két
napon Kőszeg Rejtett Kincsei program keretein belül vezetett túrán az
érdeklődők eljuthatnak a Szőlőtermelők Szövetkezete beruházásában készült szőlőfeldolgozó és a turisták kikapcsolódását szolgáló 255
m2-es pincéhez. A tervek szerint a
jövőben a hétvégeken lesz nyitva
a Borterasz, a termelői borkimérés,
várják a vásárlókat és a helyben
fogyasztó vendégeket. A jövőbe
mutat az, hogy lesz a szőlőhegyen
egy ’vendéglő’, csakúgy mint régen
a Szabóhegyen vagy egykoron az
Andalgón. A hegyi pihenőhely hiányát pótolja majd a Borterasz.
Két úton lehet a Borteraszra eljutni. Egyik a Királyvölgyben lévő
Hámaspadtól, a vasúti betontalpfákkal borított úton haladva egészen a „Poncichter” szőlőkig, onnét
már látszik az öthektáros terület

dolgozzák fel. A szőlőtelepítéshez
kapcsolódva autós közlekedésre
alkalmas út épült meg, és ez jelentősen segíti a gazdák, a tulajdonosok munkáját. A Szőlőtermelők
Szövetkezete a 2016-ban benyújtott – Borászati épületfejlesztés a
versenyképesség jegyében című
és VP3-4.2.2-16 számú – pályázaton 26 153 164 Ft-ot nyert. Az
50%-os önrész szerint a borászok
ugyanekkora összeg hozzátételével
fejezhették volna be a beruházást.
Négy év eltelt, az építési árak
emelkedése miatt a szövetkezet
felvett hétmillió Ft kölcsönt, és

dése érdekében meg kellett valósítani ezt a beruházást akkor is,
ha most úgy érezzük, egy kicsit
erőnkön felüli ez a merész vállalkozás” – fogalmazta meg az in-

dokot Láng József. A szavai szerint
az elmúlt években sokat változott a
hegyoldal, a tulajdonosok, a gazdák
gondozzák a területet, és „újra él a
kőszegi hegy”.
Kámán Z

busznak több helyettesítő járatot
is be kellett iktatnia. Terveik szerint
folytatódnak a hasonló bortúrák
a jövőben, így minden évszakban
szeretnék megismételni. Nyitott
pincék: Alasz Pince; Kampits Családi Pince; Stefanich Pincészet;
Mándli Borház.
395460

jónéhányan maskarát is öltöttek.
A gazdák is mind-mind jelmezben
várták a borra szomjazó csapatokat. A látogatottsággal felettébb elégedettek voltak. A szállító

tagi támogatásra is szükség volt a
beruházás befejezéséhez. A tagság
is sok-sok önkéntes munkát végzett, hogy csökkenteni lehessen a
költségeken. „A Szövetkezet fejlő-

VÉGH AUTÓHÁZ
9700 Szombathely, Csaba utca 10. • Tel.: +36 30 758 3778 • www.veghauto.hu
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció. A kedvezményes vételár csak Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. További részletekért érdeklődjön ŠKODA értékesítőjénél vagy látogasson el a Porsche Bank honlapjára: https://www.porschebank.hu/porsche-bonusz/octavia-limited A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9- 7,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 121-178 g/km.

13

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I I . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

2020. MÁRCIUS 16.

Műszaki átadás előtt
KÖ Z É R D E K

Április 8-án megtörténik az újjáépített Városmajor műszaki átadása
– mondta Szárnyas János március
első hetében. A műszaki átadás
nem jelenti azt, hogy a piac megkezdi a működését, ez majd csak az
engedélyeztetési eljárás befejezése
után történhet meg. Mindez több
hónapig is eltarthat. A Somfai Virágbolt tulajdonosa arról beszélt,
hogy legkorábban júniusban költözik be az új üzletbe, megvárja a
májusi főszezon befejezését.
Az év kezdetétől tavaszias időjárás
lehetőséget adott az építkezésre. A
Kossuth Lajos utcából is látható a
változás: parkolók, padok, lámpák,
zebra kiépítése. A Táncsics utca felé
haladva az egykori tűzoltószertár
előtt látványos a változás. Vasvázra
épített tető alatt négy sorban helyezik el a 120 méter hosszú betonpadokat, amely bőven elegendő
helyet ad az árusoknak. A korábbi
tűzoltószertár ajtó helyett műanyag
portálokat építettek be, ezen kívül még hat ablak világítja meg a
belső teret. A platánfa felé néznek
a hátsó ablakok, ezektől jobbra
van a 12 m3-es gombavizsgáló.
A nagyterem (tűzoltószertár) 130
m2-es területén lesz a zárt piactér.
Az építők a régi alapokat feltörték,
és újra betonozták, az oldalfalakat
csempével borították be. A fűtést
bekapcsolták a távfőrendszerbe.

Középen van négy tartóoszlop, és
ezek köré helyezik el a 14 db asztalt, és még egy blokkot középre is.
Egy-egy faborítású asztallap mérete 1,5 m x 0,8 m. Az új zárt piactértől jobbra alakították ki a zöldségboltot (47 m2), illetve a virágüzletet
(31 m2), mindkettőhöz vizes blokk
is csatlakozik. A vásárlók számára a
piacblokkal szemben építették meg
a nyilvános WC-t, amely évtizedes
hiányt pótol.
A felújított épület külső megjelenésében is megújult, a homlokzat
mindhárom oldalon új külsőt kapott, egységes formát vettek fel
az ablakkeretek. Az épület mögött
lévő platánfa és környezete a Zöld
Város Program értékét növeli. Ennek részeként közel 60 lombos fa,
80 db elterülő és 10 db oszlopos fenyő, valamint több száz lomblevelű
örökzöld, cserje és más talajtakaró,
és ezen kívül 360 db évelő tő és
tavaszi hagymás növényt ültettek
el. Megújult és kibővült a Platánpark, esztétikussá és klímabaráttá
váltak a parkolók, ahol megőrzésre
került a régi piac két öreg hársfája
is. A híres kőszegi Óriásplatán alatt
a környék más neves fáit bemutató
tanösvény létesült, ezek mellett padok, asztalok várják a város szívében a kőszegiket és a turistákat. A
környezettudatosság jegyében egy
akár négyállásos elektromos autó-

töltő helyét, csatlakozási lehetőségét is kiépítette a vállalkozó az új
parkolóban, ahol két akadálymentes várakozóhely is készült.
Decemberben elkészültek a parkolók, a Kossuth utcai oldalon
U-alakban. A piac épülete előtti
részen már márciusban éjjel és

nappal is rendszerint foglaltak. Az
egykori fatárolók oldalfalán kiépítették új kerítést, amely leválasztja
a Bersek iskola – új burkolatot kapott – pályáját. Ez a terület lesz a
nagy rendezvények idején a parkolásra használható vésztartalék.
Kámán Z

SZUPERGYORS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS
INTERNET MELLÉ TELEFON
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS
RENDELHET NÁLUNK.

MAGOK

DÍJCSO

bit/s
10-80 M

között

bit/s
30SM
G
EBESSÉ

S ÁRA
MÉNYE

KEDVEZ

3500 Ft

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

www.microweb.hu

ugyfelszolgalat@microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
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Sajtóközlemény
Az új kihívás – a mikroműanyagok
Korunk talán egyik legnagyobb környezetvédelmi kihívása a nemkívánatossá vált műanyagok ártalmatlanítása.
A nehézséget a legfontosabb erényük okozza, miszerint ellenállóak, strapabíróak, a természetes biológiai és
kémiai folyamatok által nem bomlanak le és felhalmozódnak a környezetünkben. Elöregedésüket egyedül a Napból érkező ultraviola sugárzás gyorsítja, aminek eredményeképpen töredeznek és apró – sokszor mikroméretű
– darabokra hullanak szét. Ezek azonban nem tűnnek el, méretüknél fogva szállítódnak akár szél által, akár a folyóvizekben. Egy közelmúltban napvilágot látott kutatás rávilágított arra, hogy az édesvizekben (folyóinkban) is
ugyanúgy jelen vannak az apró műanyagok, mint ahogy már évtizedekkel korábban a tengerekből és az óceánokból is kimutatták. Az köztudott volt, hogy aki tengeri halat eszik, az nagy valószínűséggel a tengeri táplálékláncban felhalmozódott műanyagokból is fogyaszt. Azonban a fentebb említett kutatás a Kárpát-medence folyóvizeit
vizsgálta és hozott többé-kevésbé meglepő eredményeket.
A Tisza kiemelkedő szennyezettsége talán nem
okoz meglepetést, hiszen minden nagyobb áradás
idején tudósítanak a híradások arról, hogy akár
több száz köbméternyi, jellemzően műanyagokból álló uszadékot távolítanak el a szakemberek
vagy éppen lelkes önkéntesek (PET kupa). A Rába
mikroműanyag-szennyezettsége jóval kisebb hírértékű, de a kutatást végző cég által közölt, mintavételekre és mérésekre alapozódó adataik
elgondolkodtatóak. A Vas megyét átszelő folyó magyarországi szakaszán naponta közel 21 millió (!)
mikroműanyag-darab úszik át. Talán joggal merül
fel a kérdés, hogy honnan származik és hétköznapi
ember szintjén mit tehetünk ellene?
A mikroműanyagok származásukat tekintve lehetnek elsődlegesek (ipari szennyvízből származók;
kozmetikai eredetűek - pl. fogkrémek és testradírok szemcséi; szintetikus szövetek mosás során
leváló mikroszálai) és másodlagosak (a természetes vizekbe kerülő „szokványos” műanyaghulla(forrás: https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--TZH4xGZP--/7AwLCLNLeJQlMUIQs.png)
dék bomlásából származóak). Ez utóbbi adja az
oroszlánrészt. Tehát a vizeink és környezetünk védelme érdekében ez utóbbi frakció csökkentésében tudunk
jelentős eredményt felmutatni. Íme néhány lehetőség és jó gyakorlat!
Próbáljuk meg elkerülni a műanyag csomagolóanyagokat és a rövid élettartamú (egyszer használatos, egyutas)
műanyag használati tárgyakat! Környezeti szempontból az a legjobb hulladék, ami meg sem születik. Ha mégis
elengedhetetlen a használatuk, élettartamuk végén bízzuk sorsukat az arra hivatottakra (pl. a szelektív gyűjtésen keresztül)!
Bár közhelynek hangzik, tudatos vásárlónak lenni kiﬁzetődő. Ha valaki a kozmetikumok vásárlásánál hangsúlyt fektet az összetevőkre, akkor részben vagy akár teljesen elkerülheti a fedőnevek (Polyethylene (PE),
Polypropylene (PP), Polyethylene terephthalate (PET), Polymethyl methacrylate (PMMA) és Nylon (PA)) alatt
rejtőzködő műanyag szemcséket. Szerencsére a már több országban és gyártónál bevezetett korlátozásoknak
és tiltásoknak köszönhetően vannak alternatívák, azaz műanyagmentes termékek. is.
Ha van lehetőségünk, kerüljük a műszálas ruhákat és mikroszálas textiltermékeket. Természetesen annyira
mindennapjaink részét képezik ezen termékek, hogy nem tudjuk száműzni őket. Azonban odaﬁgyeléssel csökkenthetjük a mosás során róluk leszakadó és a szennyvízzel együtt élővizeinkbe kerülő mikroszál-mennyiséget.
Mossunk teli töltettel alacsonyabb hőmérsékleten és centrifuga fordulatszámmal, részesítsük előnyben a folyékony mosószereket a súrlódás csökkentése érdekében!
Látható, hogy némi odaﬁgyeléssel sokat tehetünk. A Természetvédelmi Világalap (WWF) és a Newcastle-i Egyetem közös kutatása szerint az emberek a táplálékkal átlagosan körülbelül 5 gramm műanyagot fogyasztanak
hetente, ami egy bankkártya súlyának felel meg. (Ez több, mint negyed kilogramm évente!). Ez a globális átlag,
amiből egyenlőre még a tengerek gyümölcseit fogyasztók vállalják a meghatározó hányadot. De a probléma
már a mi hátsó kertünkben is jelen van.
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19 millió Ft

VIDÉK

Cák: Az őszi választásokat követően a friss testülettel az új helyzetet és a lehetőségeket próbáltuk
felmérni, aztán az év elején már
belevágtunk az újabbnál újabb kihívásokba. A stabil pénzügyi hátteret egy lelkes, a közösségért tenni
akaró csapattal érhettük el.
Folytattuk az előző ciklusból ránk
maradt fejlesztési pályázatok megvalósítását, amelyek közül több
még csak most kezdődik el, de keressük az új lehetőségeket.
Februárban örömmel értesültünk,
hogy a Kormány 19 millió Ft támogatást nyújt a műemlék pincesorunk felújítására, ennek munkálatai
májusban kezdődnek.
Pezsdül a közösségi élet,
újjáéled a kulturális egyesület, szerveződik a települési
mentőcsoport, 125 éves jubileumra készülnek tűzoltóink és megkezdte tavaszi
szereplését focicsapatunk. Az
év során több rendezvénnyel
várjuk a hozzánk érkezőket.
Februárban első alkalommal
tartottunk farsangi mulatságot, amelyen a fiatalok és az
idősek is maskarába öltöz-

„Dede-Babe”
Ólmod: A farsang részeként a
környék
képviselő-testületeivel
közösen vettek részt Mohácson, a
Busó-járáson. A falu hagyományát
a „Dede-Babe”-t másnap, hétfőn
tartották, munkanap lévén kis létszámmal. Sötétedés előtt indult a
menet szivaccsal kitömött öltözékben, dupla, tripla rongyos ruhában.
A maskarások végigjárták a falut,
gyűjtögettek, kaptak sok mindent a
kosárba.

Böllérkedtek

16

Gyöngyösfalu: Február sajnos nem
úgy zárult, ahogy azt terveztük, egy
felelősségteljes és akkor még nagyon előre mutató döntés okán a
lukácsházi Böllérverseny elmaradt.
A fő szervező, a Debreceni család
a csapat tagjainak az önzetlen se-

tek. A programot
színesítették
a
mókás
ügyességi versenyek,
valamint a zenés mulatság. A
jelmezversenyen
Horváth Béláék
taroltak, gyermek
és felnőtt kategóriában is apa és
fia szerezte meg
az első helyett a
közönségszavazatok alapján.
Márciusban köszöntöttük a falu
lányait és aszszonyait, a tűzoltók csapata alkalomhoz illő „Rómeó és Júlia egy

2020. MÁRCIUS 16.

kicsit másképp” című előadásával
szórakoztatta a közönséget, majd
a virágok átadását
követően a hálás nézősereget megvendégelte.
Még ebben a hónapban két alkalommal
az Írottkő Natúrpark
Egyesülettel közösen
lakossági fórum keretében gyűjtöttük a
„cáki gyöngyszemek”et, amelyből a helyi
értékeken alapuló, de
dinamikusan változó

és megújuló értékgyűjtemény készül.
A jelenleg uralkodó egészségügyi
helyzethez igazodva emlékeztünk
meg az 1848-as forradalomról. Átadásra került a 2016-ban alapított
„Cákért Cákiaknak” cím, amelyet
2016-ban a község érdekében
végzett kiemelkedő tevékenységek
elismerésére alapítottak. Idén a
képviselő-testület Paukovics Józsefné, Gál Beáta és Nagy Szilveszter részére ítélte oda a megtisztelő
címet.
Tóth Szabolcs
polgármester

Végül, a Községházán terített asztalok várták az érkezőket, a „Soproni pékség” idén is kitett magáért.
Az agape a hétvégi disznóvágásra
való felkészüléssel zárult. Február 29-én a férfiak elindultak a
kiszsidányi gazdához a 200 kg-os
disznóért, az otthon maradottak is
szorgoskodtak. Orbán Tamás pörzsölte, feldolgozta a cocát, készült
belőle hurka, kolbász, disznósajt, és
sok más is. Másnap minden portára
került egy-egy kóstoló. A férfiakkal
együtt a polgármester is dolgozott,
finom ételekkel készültek a disznó-

vágás zárására. Megtelt a kultúrterem, az asszonyok meglepetés
műsora üdítő volt, egy-egy köznapi

kérdésre énekkel válaszoltak. Az
estét hosszan tartó beszélgetéssel
zárták.

gítségért tartott egy disznótoros
délutánt. Az összejövetel jól sikerült,
reméljük jövőre is összeáll a csapat.
Március hónapban az önkormányzat közreműködésével kialakított új
utca felvette a Széchenyi utca nevet, és elkezdődött a közműfejlesztés előkészítése, amelynek egyik része a vizmű társulat megalakítása.

Erről az érintett telektulajdonosok
tájékoztatást kapnak.
Március 7-én a Gyöngyösfaluban
élő hölgyek a megszokottól eltérő
köszöntésnek lehettek részesei. Ehhez a technikát, és jó hangulathoz
az indítást a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltók biztosították.
Megtörtént a sérült Szent Márton-

templom tető javítása, hat helyen
vált szükségessé a pala cseréje, és
megtörtént az ereszek kitisztítása is.
Folytatódik az önkormányzati területek tisztítása, ahol megvan a
lehetőség, ott fásítással igyekszünk
azt szebbé tenni. Ezzel csatlakozunk az országos programhoz.
Tóth Árpád
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Egyik áldozat: Iván bácsi

Köszöntés

Velem: Február 28-én a Kultúrházban emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. Beszédében Rába Ákos elmondta, hogy
1947. február 25-én tartóztatták
le Független Kisgazdapárt vezetőjét, Kovács Bélát. 1929-1953 között 18 millió férfit és nőt hurcoltak
el és kényszerítettek embertelen
körülmények között „málenkij
robotra”. Csak Magyarországról
700.000 főt vittek el, közülük 300
ezren nem tértek vissza. Kényszermunka-táborok Magyarországon is
működtek.
Külön kitért egy fiatal forgalmista
esetére, akit szolgálati helyéről vit-

Kőszegfalva: Majd 500 főt számlál
Kőszeg „4. kerülete”. A „falu” életébe ünnepnapokat a Kőszegfalvi
Baráti Kör és annak „lelke”, Gyarmati Kálmán varázsol évtizedek
óta. A kis csoport munkáját a település alapításának 300. évfordulóján, 2013-ban, Pável Ágoston
Emlékplakettel jutalmazták.
Legutóbb, március 6-án gyűltek
össze a helyi kultúrházban, hogy
virággal, kedves vendéglátással és
talpalávaló muzsikával köszöntsék
a helyi lányokat, asszonyokat.
Mint minden esztendőben – szívhez
szóló szavakkal – Gyarmati Kálmán
kedveskedett a megjelenteknek.
Különleges település Kőszegfalva.
Ezúttal is bebizonyosodott, hogy a
sors kegyeltjei az ott élők. Bár az idő
halad, lányaikon, asszonyaikon – mi

tek el és egy szökevény helyett löktek be a menetoszlopba. Három év
után állították bíróság elé. A vád
az volt ellene, hogy fegyverrel harcolt a Szovjetunió ellen. Négy év
után térhetett haza, de megfenyegették, megfigyelés alatt tartották,
a történtekről nem beszélhetett.
Gulágos képek vetítése közben
megemlékezett a velemi kötődésű
Fekete Iván bácsiról is, aki szintén
koholt vádak alapján 9 évet töltött
Szibériában és dolgoztatták bányában.Történetéről film is készült.
Iván bácsi 2017. október 21-én
90 évesen tért örök nyugalomra.
Pálffy György

Tovább él a hagyomány
Kiszsidányban 2020-ban sem
múlhatott el a farsang időszaka a
hagyományos „Beborotválás” nélkül. A régi szokáshoz híven húshagyó kedden, a farsang utolsó napján rendezték meg az előző évben
házasodott fiatalember beavatását
a férfiak közösségébe. Az avatásra
váró ifj. Bánó Zoltánt borotvahabbal alaposan bekente Gyarmati
Zsolt, majd egy fából készült késsel
elkezdte a borotválást. Végső pon-

ton székestől háromszor a magasba
emelték, és lezárult a beavatás.
A rendezvény közös disznótoros
vacsorával folytatódott, amit a
helybeli asszonyok a február 15én levágott disznó alapanyagaiból
készítettek. Volt disznósajt, abált
szalonna, hurka, kolbász, oldalas
és tésztába tekert szűzpecsenye.
Vacsora után vidám énekszóval
búcsúztatták a farsangot Vlasich
György harmonikás kíséretével.

Kovászolás

Kata nemescsói lakos osztotta meg
a kovászolás technikáját, indító
magnyi mennyiségű kovászt mindenki magával vihetett. Volt lehetőség kóstolásra is, sós, burgonyás
és tökmagos, édes és csokoládés
finomságokból.
Egy tartalmas és érdekes délutánt
tölthettek el a vendégek, ezért a
falu lakossága köszönet mond Katának!
Szerdahelyi-Bánó Irén

Nemescsó: A hagyományokhoz
híven az önkormányzat az Evangélikus Egyházközséggel közösen
tartotta meg a farsangi mulatságot
jó hangulatban. A kézműves kenyér
készítésére hívták az érdeklődőket
a farsangot záró szombaton. A faluházba sokan mentek el, más településekről is. Balazaticsné Ürmös
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lehet a titkuk? – nem látszik az idő
múlása. Ezen az estén két műsorszámmal is felléptek. Countryzenére
koreografált táncuk vastapsot kapott, de ez még csak a kezdet volt.
Ellenállhatatlan megjelenésükkel
(egy kakukkfióka, egy álruhás férfi is beférkőzött a csoportba) már
a színpadra lépésükkor tudtuk: a
kánkán „mindent visz”! A közönség
lelkesedését ráadás hálálta meg.
Az idő múlásával egyre nagyobb
jókedv kerekedett, a tánctér egyre szűkebbnek bizonyult, a zenét
szolgáltató Mozaik Duó pedig csak
„húzta és húzta”!
Majd 500 főt számlál Kőszeg „4.
kerülete”. A „falu” életébe ünnepnapokat a Kőszegfalvi Baráti Kör
varázsol. Nem volt ez másként
március 6-án sem, amikor lányaikat, asszonyaikat köszöntötték!
Tartsák meg jó szokásukat!
TáF.
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.

PIZZARENDELÉS
(0670)222-3132

Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!
Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Pizzák

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

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
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Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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Lakásokat értékesít az önkormányzat
Az önkormányzati vagyongazdálkodás változásairól döntöttek a képviselők február 27-én. Egyik változás,
hogy a város tulajdonában lévő leromlott állapotú lakások értékesítése
előtérbe kerül a bérlők számára. Dr.
Zalán Gábor jegyző arról beszélt,
hogy a bérleti díjak gyakran nem
fedezik a felújítás költségeit, így a
bentlakók számára ösztönző lehet
azok megvásárlása, mert akkor tulajdonosként gondozzák a lakást és a
sajátjukra költenek. A képviselő-testület hét igen és öt nem szavazattal
elfogadta a pénzügyi bizottság azon
javaslatát, amely szerint a bérlő/
vásárló 20% kedvezményt kap az
ingatlan árából, ha egy összegben
fizeti meg a vételárat. Aki részletfizetésre vásárolja meg a lakást, annak
20% egyösszegű kifizetése után 15
év futamidő áll rendelkezésére.
Három zártkerti telek eladása
(3037 m2 – 7092 m2 – 4207 m2) is
központi téma lett a testületi ülésen.
Az érdeklődő vásárlók magasnak
tartották az ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott induló
árat, így a szakbizottság 15%-os
árcsökkentő javaslatát tárgyalták a
képviselők. Táncsics Péter azt javasolta, hogy ezeket az ingatlanokat
ne adja el az önkormányzat, mert
a városnak nincs eladási kényszere.
A képviselők négy ellenző és nyolc
támogató igen szavazattal a liciteljáráson érvényes induló kikiáltási árat
15%-kal csökkentették.
A lakáseladások koncepciójának
elfogadása előtt ellentétes vélemények hangzottak el. Rába Kálmán
szerint „elkezdődött a végkiáru-

lenlegi bérlők tulajdonossá válnak,
mert megfizetik a lakás árát, akkor
a városnak több forrása lesz saját
vagyonának fejlesztésére. A városvezető elmondta, hogy az ingatlanok eladásából származó bevételt
a korábbi években is fejlesztésre
használta fel az önkormányzat. Az
idei évre és a következő időszakra
tervezett beruházásokhoz is szükség
van önrészre, amely lehetővé teszi
a pályázati források felhasználását,

vagyis az önkormányzat vagyonának növelését. Básthy Béla szerint
bízni lehet abban is, hogy a lakások
vásárlói olyan pénzforrásokat tudnak bevonni a felújításba, amely a
város számára nem elérhető, így javulhat a lakások állapota. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a lakások eladásából tervezett
bevétel 18 millió Ft. A vagyonhasznosítás koncepciójában a bérlakások
javasolt listáját az ingatlankezelést

A szociális támogatásokról
Az idei évben emelkednek a szociális
célú települési támogatások, a költségvetés erre a feladatra 30,4 millió
Ft-ot biztosít. A február 27-én tartott
testületi ülésen Básthy Béla polgármester elmondta, hogy a megelőző
évhez képest – az állami támogatás
növekedése miatt – 7,5 millió Ft-tal
nagyobb összeg fordítható a szociálisan rászorultak segítésére. FeketePataki Edit elnök a szakbizottság
álláspontjára hivatkozva örömét
fejezte ki a gyermekeknek adható
támogatások változásáról.
A testület által egyhangúan elfogadott rendelet szerint a gyermekenként adható települési támogatás összege 10.000 Ft-ról 15.000
Ft-ra emelkedik. A Helyi Esélyegyenlőségi Program tárta fel, hogy
a családoknak anyagi gondot okoz

a gyermekek számára a gyógyászati
segédeszközök beszerzése, pótlása.
Ezért a rászoruló gyermek részére
az önkormányzat támogatást nyújt.
Ennek feltétele, hogy a családban az
egy főre jutó jövedelem ne haladja
meg a 99.750 Ft-ot. A természetben nyújtott támogatáshoz tartozik
a gyermekintézmények térítési
díjának kifizetéséhez adható települési támogatás, amely 20.000
Ft-ról 30.000 Ft-ra emelkedett.
A települési támogatások jövedelemhatárhoz kötöttek. A 2020-ban
érvényes felső határokat emelték
a 2019. évihez képest, így többen
vehetik igénybe azokat.
Az általános települési támogatás 7500 Ft-ról 8000 Ft-ra emelkedik. Adható, ha a családban vagy
egyedülálló esetén az egy főre jutó
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végző Kőszegi Városüzemeltető Kft.vel közreműködve határozták meg.
Az önkormányzati lakásállomány jelenleg 291 db, amely hasonló nagyságú településekhez képest arányaiban több. A lakások közül jelentős
azok száma, amelyek bérleti díja
nem biztosítja a felújítást. Ezért az
ingatlanok eladását megfogalmazó
koncepció a lakások műszaki állapota és pénzügyi szempontok szerint
is indokolt. Az értékesítésre kijelölt
lakások bérlőit az önkormányzat
levélben tájékoztatta a lakás megvásárlásának lehetőségéről.

V ÁI RO
FJÚSHÁ
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havi jövedelem nem haladja meg a
71.250 Ft-ot. Egyedül élő esetén
az összeghatár 99.750 Ft. Akkor
is adható, ha a szülő a gyermekét
egyedülállóként neveli és a családban az egy főre jutó havi jövedelem
a 85.500 Ft-t nem haladja meg.
Rendkívüli települési támogatás mértéke 25.000 Ft-ról 30.000
Ft-ra változott. Az adhatóság feltétele az egy főre jutó 119.700 Ft
felső jövedelemhatár.
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök megvásárlásához
7500 Ft-ról 10.000 Ft-ra változik
a támogatás, ennek feltétele az egy
főre jutó 119.700 Ft felső jövedelemhatár.
Az elhunyt személy temettetésének költségeihez hozzájárulást ad
az önkormányzat a jövedelemhatároktól függően. Végső esetben kifizeti a legolcsóbb temetés összegét,
264.300 Ft-ot.
KZ

sítás, a város költségvetésében a
meglévő lyukat a vagyon eladásával próbálják betömni”. A képvise-

lő szerint a jövőben egyre nagyobb
szükség lesz a bérlakásokra, az önkormányzat a bérlői lakásigényeket
humánusan tudja megoldani a piaci
viszonyokhoz képest. Táncsics Péter
az előterjesztett vagyonkoncepcióban talált új elemeket. A lakások eladásával megszűnnek a város gondjai, de kiemelten kell kezelni, hogy
mit szeretne megőrizni a város, hol
vannak fejlesztést célzó területek.
Nem végkiárusítás, hanem a vagyon
hasznosítása a cél – fogalmazta meg
Básthy Béla polgármester. Ha a je-
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Ni-ni-ni… borkorcsolyák
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Változatos alakú – szív, pohár, tekercs, kosár, háromszög, ék, koszorú, tallér – formák jellemezték a
19. Kőszegi Borkorcsolya verseny
süteményeit.
A Jurisics-vár KÖSZHÁZában, népes érdeklődő gyűlt össze március
7-én. Kimagaslóan nagy számban szerepeltek az ízletes falatok.
Negyven készítménnyel pályáztak
elismerésekre a benevező lányok
és asszonyok, de az urak is képviseltették magukat.

Orbán-Tóth Adrienn, az egyesület
elnöke köszöntötte a vendégeket,
ismertette a versengés szabályait,
majd átadta a szót Terplán Zoltán
alpolgármester úrnak, aki – mint
mondta – már a látvány alapján
első helyezést adott volna mindenkinek. Néhány érdekességet
is említett a kőszegi borászatról,
mielőtt megnyitotta a rendezvényt.
2019/2020 kőszegi borkirálynője
– Kamper Natália – is üdvözölte a
megjelenteket.

2020. MÁRCIUS 16.
Érkeztek érdeklődők a környékről
is. Itt voltak a perenyei és a csepregi, a szombathelyi barátok. Amíg
a közönség válogatott a bőséges
kínálatból, a zsűri is latba vetette
tudását. A negyven készítményt,
köztük a hét gluténmentest végigkóstolni, sorrendet felállítani: nagy
odafigyelést és kitartást igénylő
feladat. Ebben az évben Brezovich
Juliannát a kőszegi horvát kisebbség képviselőjét, Jagodics Attila
borászt, Muczáné Bárdosi Esztert,
a múlt évi győztest és Terplán Zoltán alpolgármester urat kérték fel
a szervezők.

Az amúgy is baráti hangulatot a
Vadrózsa Népdalkör dalai emelték.
„Ni-ni-ni, ni-ni-ni, együtt fogunk
bort inni!” – szólt a nóta. Úgy is lett,
hiszen: mit ér a borkorcsolya csak
úgy magában?
A szervező, a Kőszegi Borbarát
Hölgyek Egyesülete, állandó partnereikkel, a borászokkal szövetkezett, hogy mindenki könnyebben
eldönthesse, számára melyik finomság a nyerő. Az ízlelőbimbókat az Alasz, az Ávár, a Frank, a
Gáspár, a Jagodics, a Kampits, a
Mándli és a Néber-Tóth pincészet
kiváló borai inspirálták. A maratoni kóstolás után Terplán Zoltán és Jagodics Attila értékelte a
„pályamunkákat”. A zsűri az első
helyre Patakiné Rába Edit Májas
párnácskáit sorolta, a közönség
Alaszné Bodorkós Mónika Sajtos
csúcsát szerette a legjobban.
(A részletes eredmények, a receptek megtalálhatók a Borbarát Hölgyek FB-oldalán.)
TáF.

Fakivágások
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Februárban a Városüzemeltető Kft.
munkatársai a város több pontján
vágtak ki fákat. Beteg, száraz, fagyöngy borította fák kerültek tűzifaként hasznosításra. Március első
hetéig 15 család kapott két-két
m3 tüzelőt, és az őszi időszakban
is lesz még lehetőség a szociálisan
rászorultak megsegítésére. A tájékoztatást Kovács István városgondnoktól kaptuk, aki hangsúlyozta,
hogy minden fa helyett ültetnek
másikat, elődlegesen a kivágottak
közelében. A cél az volt, hogy a
viharos időjárás miatt fa kidőlése
ne okozzon károkat. A tüzelésre
ítélt, utak, házak közelében lévő
fák veszélyeztették a környezetet.
A fagyöngy alaposan szedte az
áldozatait, élősködésével elpusztítja a törzset. Hosszú a sor, ahol
a fűrészelők dolgoztak: Hunyadi
út, Velemi út, lakótelep, Park utca,
Posztó utca. A Fekete-kertnél a
magasba nyúló fákat meghagyták,
de a kertészek alaposan visszametszették az ágakat. Idén már
lesz rajtuk friss hajtás, kettő-négy
év múlva nyerik vissza az árnyakat
adó lombozatot.
KZ
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Bersek József: emlék 1848 és utcanév
A koronavírus megfékezését szolgáló
intézkedések csak
azt tették lehetővé,
hogy egy kis csapat
koszorút helyezett el
március 14-én az iskola előtt, a honvédezredes Bersek
József emlékkőnél.
A 48’ -as honvédezredesről elnevezett utca a Hunyadi utcából nyílik.
Bersek József (Kőszeg, 1807. december 20. – Rév, 1865. január
17.) honvédezredes, jószágkormányzó volt.
Bersek (Verseck) János posztós és
Simon Antónia fia. II. Ferdinándtól
nyertek nemesi levelet hadi érdeme-

ikért. Kőszegen járt gimnáziumba
majd a szombathelyi líceumban tanulta a logikát és a filozófiát. 1826.
február 6-án Bécsbe ment, hogy az
ott állomásozó Klermaier 8. huszárezredhez csatlakozzon közvitézként.
1848-ban századosként Galíciában
állomásozott ezredével, majd 1848
őszén ezredével a nemzeti hadsereghez csatlakozott. Nagysallónál és
Komáromnál Nagy Sándor oldalán
harcolt, majd 1849 áprilisában az
ácsi erdőnél bekerített két császári
gránátos századot és győzelemre
vitte seregét. 1849. április 26-án
Görgei Artúr babérkoszorús érdemjellel tüntette ki vitézségéért. 1849.
május 16-án Kossuth Lajos kine-

Dance Jam 30 éve
„Testtől a lélekig” – a kőszegi Dance
Jam táncegyüttes 30 éves jubileuma alkalmából márciusra tervezett
táncbemutatót ősszel rendezik meg.
A Dance Jam táncosaiban továbbra
is él a tánc iránti szeretet, kiindulva
a kezdeti botladozó lépésektől, az
érzelmeket közvetítő koreográfiák

színre viteléig. Annak vágya, hogy
„Színre viszi”-k az általuk megtett
30 éves utat, nem változott. Emlékezzünk vissza az egy-egy versenyévet záró gálaestekre, a Dance Jam
többször fél napig tartó kulturális
rendezvényére. Várjuk meg az őszre
tervezett bemutatót!

vezte ezredesnek és 1849. május
8-tól a 8. huszárezred parancsnoka
lett. Az augusztusi világosi fegyverletételt követően Aradon halálra ítélték, vagyonát elkobozták.
1852. június 14-én szabadult ki.
1852-ben Szalontán feleségül vette
Rozvány Erzsébetet, a ceremónián Arany János is jelen volt.
Bécs után a Bihar megyei Révbe
költöztek. A boldogtalan házasságuk válással végződött, Bersek József 1865. január 17-én a Zichyek

Farsangfarka
Február 25-én – a koronavírustól
még nem veszélyeztetett időpontban – a farsangolók eltemették a
telet, amely idén meg sem érkezett.
Húshagyó kedden napsütés fogadta
a jelmezeseket. Aranyérmet érdemel
minden jelmezes, és azok az üzletek,
amelyek dolgozói ötletes öltözékben
várták a vásárlókat. Farsangfarkán
ők egy kőszegi, talán egyedi hagyományt követve szórakoztatták a sok
száz érdeklődőt. Az összesítés szerint az üzletekben vagy a hivatalban
dolgozók közül több mint 25 csoport
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urasági épületének kertjében főbe
lőtte magát. Itt helyezték örök nyugalomra.
A kőszegi temetőben, a kápolna
mögött lévő sírhely Bersek József
emlékét idézi. Az ezredes földi maradványai az Erdélyben lévő, Rév
községben vannak. Azt már csak a
JóIsten tudja: hol. A honvédezredes
emléke megmaradt Rév község
magyar lakosságában és Kőszegen,
a Bersek iskola tanárai által a diákokban. Ápolják a sírhelyet, és az
iskola előtti szobornál felidézik az
ezredes emlékét.
Plechl Ildikó

KÜILÖ
FJÚNFÉ
SÁ GLÉ K

X X X I I I . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

vett fel ezen a napon maskarát. A
felvonulás 15.00 órától kezdődött
a Fő térről legalább 150 jelmezesek részvételével. Dvorák Laci
’atya’ vezette a feketébe öltözött
Hajnalcsillag táncosait, akik siratva
mondták: „Meghót már a vén Dobai”, aki „italos és jó ember vót”. A
„Dobai”-t, a temetés hagyományát
Erdélyből, Alsósófalváról hozták –
újszerűt és szórakoztatót alkotva – a
Hajnalcsillag táncosai. Aznap délután Meggie retró slágereket énekelt Tomsa kíséretében. Sötétedéskor a támogatók ajándékait adták
át a jelmezeseknek.
KZ

Ígérjük, megtartjuk!
Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara 2012-ben alakult újjá a felnőtt
zenekar fiataljaiból és a zeneiskola
lelkes növendékéből. Azóta átalakult az ifjúsági zenekar, a tagság
létszáma és a hangszerösszeállítás
folyamatosan változott. Igyekeztünk minden évben legalább egyszer közönség előtt megmutatni a
fiatalok tudását, először térzenével.
Majd résztvevői lettünk a Kőszegi
Szüret megnyitójának is. 2016-ban

álltunk először „nagyszínpadon” a
Jurisics-vár Lovagtermében, amikor
a Tavaszi Hangverseny első felében
az ifjúsági fúvószenekar muzsikált.
2019-ben az első zenekaros táborban a csapat igazi közösséggé
kovácsolódott, és határozott a szándékunk az önálló hangversenyek
megtartására. A 2020. márciusra
tervezett önálló tavaszi koncert
most elmarad. Ígérjük, megtartjuk!
Szilágyiné Gasztonyi Eszter

BE-JÓ lányok

lettek: Dan Mercédesz, Eigner Hermina, Kumánovich Kata és Moldvai Dóra, Baranyai Katalin, Darnai
Diána, Honvédné Faragó Regina,
Szlávits Kitti, Tolnay Veronika és
Bencsics Regina.
Büszkeséggel tekinthetnek arra,
hogy a három különdíjból kettőt a
BE-JÓ lányok vehettek át!

BE-JÓ Táncegyüttes hozott érmeket február 29-én a XXIII. Klauzál Kupa Táncversenyről. Az idei
szezon utolsó győzelmei, mert a
koronavírus miatt verseny biztosan nem lesz. Táncaikkal győztesek

A SEGÍTŐ-KÉZ KÖZALAPÍTVÁNY 2019. évben 12 esetben, 213.660
Ft összegben tudott nehéz élethelyzetbe került, kőszegi embereknek támogatást adni. Szeretnénk folytatni munkánkat, melyhez személyi jövedelemadója 1 %-ával Ön is hozzájárulhat. Kérjük támogatását!
A tavalyi évben az szja 1 %-ból 56.210 Ft származott.
Segítő-Kéz Közalapítvány adószáma: 19247689-1-18
Köszönjük 2019. évi felajánlásaikat és támogatásaikat, kiemelten a
Terra-Cargo Kft. tulajdonosainak.
Sárközi Antalné kuratóriumi elnök
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Színpadról színpadra
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Scheer Félix Dominik, ahogy legtöbben szólítják – Fédó – az Árpádházi iskola 4. osztályos tanulója. A
félévi bizonyítványa jeles! A dicséret
duplán kijár neki, hiszen gyakran
hiányzott a padból azért, hogy a
Soproni Petőfi Színházban színészként is helyt tudjon állni. A Valahol
Európában című darab (rendező
Halasi Imre) Sutyiját alakítja a mai
napig. A próbák a múlt esztendő
tavaszán kezdődtek, az érdeklődés
még mindig nagy. Már csak az úgynevezett emlékeztető próbákon és
az előadásokon vesz részt.
Fédóval a zeneiskolában találkoztam, ahol kürtösként készült a Művészeti Szemlére. „Szeretek zenélni
– mondta. Nagy Bálint és Paulik
Ákosné, Judit néni tanít.”
Színházi élményeiről kérdeztem: „A
színpadot is szeretem, bár sokszor

nagyon fárasztó. Amikor kihajtom
magam, utána egy napig alszom.”
A társulatból több „játszótársat”
Kisfaludy Zsófiát, Vastag Tamást,
Savanyu Gergelyt és Mikó Istvánt
említette, no és a dramaturgot,
Németh Ervint, akihez szinte már
barátként utazik Sopronba.
Nemcsak az iskolában, hanem a
világot jelentő deszkákon is jól
teljesít, ezt mutatja az is, hogy egy
másik darabban is játszik. A muter
és a dzsinnek (rendező Németh
Ervin) c. előadás egyik szereplője.
Elmesélte, hogy iskolákban mutatják be a darabot, ami egy családról,
a szülők alkoholproblémájáról szól.
A játékba bevonják a közönséget
is, hogy felismerjék – ahogy Fédó
fogalmazott – „ez így nem jó, tegyetek ellene”!
Kőszegen jól ismertek a szülei.

TOP-tavasz a várban
Lezárult a TOP turizmusfejlesztési pályázat. Örömhír, hogy ezáltal a
művelődési központ működési feltételei több szempontból is javulhatnak. Lesz mobilszínpad, kihelyezésre
kerülhet a Fő térre egy fedett kisszínpad, újabb villamos szekrények
is beszerzésre kerülnek, rendezvénysátorral, (sör)asztalokkal, padokkal is
bővül az eszköztár. Nagy szükség van
rá: a rendezvények idején az illemhelyek száma is bővül a belvárosban.
A technikai fejlődést követik, amikor
modern hangtechnikával szerelik fel
az intézményt, de a várszínházi székek cseréje is megvalósul.

A Kőszegi Forrás HACS pályázata
révén megújulhat, kifestik a 2013ban „átadott” lovagtermet, és a világítást is korszerűsítik, a közösségi
helyiségekben pedig lecserélhetik a
tízéves hűtőszekrényeket...
Változás a központ működésében,
hogy a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratába
bekerült a könyvkiadás is. Ezzel bővülnek a ház lehetőségei, amelyek
közé eddig az „egyéb időszakos kiadványok”, így a Kőszeg és Vidéke
kiadása tartozott.
„Kell egy hely” – mondja a szlogen.
Már a várfelújítás alkalmával sokan

Scheer Bernadett és Scheer Uwe
kétnyelvű nevelése számos előnynyel jár. A többi mellett a színházi
világban is hasznos. Ennek és az
iskola, a család segítségének köszönhetők a sikerei, és hogy már
Ausztriában is játszhatott.
Valahol Európában, egy kisvárosból

elindult egy fiú, hogy meghódítsa a
szomszéd vár, Sopron közönségét.
A jelek szerint – színpadról színpadra – sikerrel járt. Igazzá vált a
dalszöveg: „Hipp-hopp, meghajlok,
máris tapsoltok.”
Tóthárpád F.

remélték, hogy újabb helyiségekkel
bővülhet a KÖSZHÁZ, az egykori
turistaszálló, épületének padlástere.
Ezek kialakítására várhatóan a TOP
CLLD pályázat ad lehetőséget. Jelenleg a tervezési fázis zajlik.
További hasznos fejlesztésként német és angol nyelven is hallgatható
lesz az audio guide szolgáltatás,
és már látható a Budai Vár építéstörténetét bemutató 3D-s film,
hasonlóképpen megtekinthető lesz
júniustól a Magyar találmányokat bemutató 3D-s alkotás is.
A Marcipán Múzeum kiköltözött
a külső várudvar északi szárnyából.
Básthy Béla polgármester a közeljövőben tárgyalásokat kezd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel

az épületegyüttes turisztikai hasznosításáról, városi kezelésbe vételéről.
Városunk képviseltette magát
az Utazás Kiállításon. A díszvendég
Olaszország volt. Kőszeg turisztikai
kínálatának bővítésén dolgozik a
művelődési központ is. A sikeres
„vendégmarasztalás” növeli az itt
töltött éjszakák számát.
„Nem örülünk a koronavírusnak, de
arra számítunk, hogy a hazai forgalom nőni fog” – mondta Pócza
Zoltán. Az év eleji adatok bíztatóak.
Bizonyára a jó időjárásnak is köszönhető, hogy a januári, februári adatok
is emelkedtek. A fejlesztés irányát
mutatja a Büki Gyógyfürdővel kialakuló együttműködés. Mindkét
intézmény kölcsönösen szerepelteti
és – a tervek szerint – ajánlja majd a
másikat, illetve egymás jegyvásárlóinak pluszszolgáltatást biztosítanak.
TáF

A képen Fédó és Kisfaludy Zsófia

Közlemény
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Lapunk február 17-én megjelent Menj és aludj az ügyvéddel c. szerkesztett írás nem egyezik
a leadott kézirattal. Az eredeti cikk
címe, gondolatmenete, szóhasználata és fogalmazásmódja jelentősen eltér az újság 26. oldalán megjelent írásétól. (Közleményünket a
munkatársunk kérésére adtuk ki. )
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U godinastom vrimenu sam putovala na Prisiku
u čuvarnicu ali suzno vrime sam friško ostavila
za hrbatom kada sam stupila u lani (jako dobro
i lipo) obnovljenu zgradu. Dičje pjesme, igre,
brojalice sam uživala na hrvatskom jeziku, koje
su u „nuglju povidajkov” jačili, igrali prisički mališani. Dvadesetimi pohadjaju u vrtić, dvimi iz
Židana, a jedno dite iz Plajgora. Pri zanimanju
veselo, nasmijano, otvoreno su odgovarali na
pitanja odgojiteljice Kristine Pantoš Kovač. Kristina je lani u septembru naprik zela peljačtvo
čuvarnice, kada je bivša voditeljica Jutka Kery
Gergič stupila u mirovinu. Sada dvi čuvarničarke
i jedna dadija su odgovorne za odgoj ovdašnje
dice. Hrvatski neznaju mali vlasniki čuvarnice,
samo dvimi razumu hrvatski govor, - zbog toga

Obnovljena prisička čuvarnica

je najvažniji cilj nove peljačice da
kroz igre, kroz jačke, kroz tance otpre
želju na hrvatsku kulturu, za učenje
jezika. Nato pak more zidati i škola
i razna društva.÷Tako nas već malo
ima, tako malo kade čuju hrvatsku
rič naša dica da su sve potribnija
takova društva kao ča su ÷Zvijezdice“ u Židanu, kamo iz Prisike isto
hodu dica. Naše kulturno bogatstvo željni su upoznati i roditelji, a
ja svaku mogućnost iskoristim. Cijeli dan dvojezično komuniciram s
dicom, kod objeda isto tako kot na
igralištu ili u kupaonici. Zanimanja,
slobodne aktivnosti razna pomagala pomažu: slikovnice, knjige, igračke, CD-jke. ÷Kad sam bila mala” CD
ploča (Izdanje Zvijezdic) sadržava
prisičke, židanske brojalice, jačke,
U ÷Nuglju povidajkov“ je svenek veselo
povidajke... – ke sam ja zibrala.
Moj cilj je to da ovde u ovoj okolini skupa irányítása alatt működő peresznyei tagóvoda
znamo za našu kulturu djelati. Najbližnji mi intézményvezetője Kovácsné Pántos Kriszje plan tablicu postavit na ulazni zid s nat- tina, horvát nemzetiségi hovatartozásához
pisom: ÷ČUVARNICA“. - je rekla pri razgovoru és képzettségéhez hűen ápolja és fejleszti a
kult. értékekeket a peresznyei óvodában.
Hrvatica Kristina Pantoš Kovač.
A Központi Óvoda és Bölcsöde Többcélú KIKI
Marija Fülöp Huljev
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Gradišćanka na čelu prisičke čuvarnice

Ezt a kezdeményezést jövőre is
Faschingszeit bei den Ungarndeutschen mindenkinek.
szeretnénk folytatni. Köszönet a német önkorFebruár 17-én délután a 4.a osztályosok
mire a tantermükbe értek, Rábai Ferenc segítségével a cigenudli tésztája már ott kelt a
kelesztőedényben, a vájlingban.
A „projekt-délután” a kőszegfalvi farsangról
1985-ben készített film vetítésével indult, melyet nagy figyelemmel néztek meg a gyerekek.
Aztán kezdődött a közös munka. A kőszegfalvi
német kórus tagjaival együtt szaggatták, sodorták, formálták, sütötték és porcukrozták a gyerekek a cigenudlit, melyet helyben el is fogyasztottak, sőt haza is vihettek.
Megélni egy hagyományt, aktívan részt venni valamiben, sokkal nagyobb élményt nyújt

mányzatnak az anyagi támogatásért is.

Mingel-Fasching in Schwabendorf
20 Kinder und ihre Eltern, Großeltern kamen am Sonntagnachmittag zusammen.
A farsang utolsó napjai a hagyomány szerint
Kőszegfalván 3 napig, vasárnaptól húshagyó
keddig tartottak. A mulatozás vasárnap a fiatalok táncos délutánjával kezdődött, majd a hétfői bohócjárással és az éjjeli asszonyfarsanggal,
kedden a legényavatással zárult. Február 23-án,
vasárnap 15 órától a gyerekeknek farsangi délutánt rendeztünk a kőszegfalvi kultúrházban. Volt
jelmezverseny, tombola és hagyományos cigenudli
sütés is. Mint minden összejövetel, ez a délután is
jó alkalom arra, hogy egymással beszélgessünk és
a gyerekek szép jelmezeiben gyönyörködhessünk.
Kőszegfalvi Ágnes, NNÖ elnöke

KŐ S ZEG I NÉM ETEK

Ziegenudeln-Backen in der Balog Schule
Rendhagyó német népismereti óra a
4.a-ban
A német nemzetiségi népismeret órákon elsősorban a hagyományokkal, a régi életmódokkal
foglalkozunk. A farsangi időszakban a három
napos kőszegfalvi farsangról tanulunk, így a
falu jellegzetes süteményéről, a cigenudliról/
Ziegenudeln/ is. Jó lenne a gyakorlatban ezt ki
is próbálni, megsütni.… A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének, Kőszegfalvi
Ágnes tanítónőnek ötletét a német képviselők
örömmel támogatták.
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A Vas Megyei Közgyűlés kőszegi kitüntetettjei
A március 13-ára tervezett ünnepség Szombathelyen elmaradt, a
kitüntetettek egy későbbi időpontban vehetik át díjaikat.

KI T Ü NT E T É SE K

Vas Megye Közgyűlése Elnökének
Emlékérme elismerésben részesült
Bakos György 1973-tól a Művelődési Központ előadója, majd 1978tól 1984-ig vezette az intézményt. A tevékenységben kiemelten foglalkozott művészeti csoportokkal. Aktív segítője volt a Kőszeg Együttesnek,
a Concordia-Barátság Énekegyüttesnek, de a szívéhez nőtt Kőszeg Város
Fúvószenekara, amelynek 1960-tól oszlopos tagja. 1990-ben elnöknek
választották meg a zenészek, a vállalt feladatát harminc éven át 2020.
január 26-ig töltötte be.
A rendszerváltás után egy teljesen új gazdasági, társadalmi környezetben keresni kellett az együttes biztos anyagi hátteret. Bakos György kezdeményezésére 1992-ben megalapították a Kőszeg Fúvószenekaráért
Alapítványt, amely a hátteret adta meg a működéshez. Tevékenysége
során Kőszeg Város Fúvószenekara több rangos hazai és nemzetközi
versenyen vett részt és szerzett rangos elismerést. Számára fontos volt
a mindenkori karnagy és a zenészek megbecsülése. Elnöki tevékenységének csúcspontját jelentette a 2016-ban megrendezett „Ezren fújják
ezerrel” elnevezésű rendezvénysorozat, amely Kőszeg Város Fúvószenekara a megalapítás 150 éves évfordulóját ünnepelte. Bakos György
30 évig tartó elnöki tevékenysége meghatározó Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekarának életében.

„Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási
Tagozata” elismerésben részesült
Koczor-Scheck Enikő 1990. március 12-én kezdte meg a közigazgatási
pályáját, napjainkig a kőszegi polgármesteri hivatal dolgozója. Szakmai
munkájával felettesei kezdettől fogva elégedettek.
2007-től az okmányirodában ügyintéző lett, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával az önkormányzat vezetői továbbra is számítottak munkájára, valamint segítőkész személyiségére.
Koczor-Scheck Enikő 2016. május 1. óta személyzeti és szervezési ügyintézője, előkészíti a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző jogkörébe tartozó személyzeti intézkedéseket és döntéseket, vezeti a közszolgálati
nyilvántartást.
Feladata még a kőszegi képviselő-testület bizottságaival kapcsolatos tennivalók ellátása: az ülések teljeskörű szervezése.
Fentieken kívül bármilyen más, a hivatalban felmerült feladatot rá lehet
bízni, mert kiemelkedő precizitással, szorgalommal látja el a munkáját.
Segíti a jegyző, az osztályvezetők, továbbá a hozzá forduló köztisztviselők
munkáját. Az együttműködés, a lojalitás és a kiváló szakmai munka jellemzi a többirányú kapcsolatát.
Az önkormányzat tisztségviselőivel, a képviselőkkel, a bizottsági tagokkal,
a különböző intézményekkel, egyéb szervezetekkel, azok munkatársaival. A
közigazgatás szolgálatában magas színvonalú munkával 30 évet töltött el.

„Vas Megye Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata” elismerésben részesült
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Maurer Ildikó Teréz 1998. szeptember 1. kezdettel a gyermeknevelésben kiemelkedő, munkáját Dr. Nagy László EGYMI-ben végzi. Az elmúlt
21 esztendő alatt folyamatosan képezte magát, szociálpedagógus, majd
fejlesztő pedagógus diplomát szerzett.

„Ancira”, ahogy a gyerekek nevezik, mindig számíthattak kicsik vagy
kamaszok, tanulásban- vagy értelmileg akadályozottak, jó tanulók vagy
rosszabb képességűek. Szeretete, kitartása nem múlik a rábízott gyerekek
iránt akkor sem, ha speciális státuszú leány kerül csoportjába. Kiemelt
gondot fordít a gyerekek fejlesztésére, szabadidős tevékenységének izgalmassá, élményszerűvé tételére. Fontos feladatának tartja, hogy minden
rábízott leány képességének figyelembe vételével irányítsa továbbtanulásukat. Maurer Ildikó a gyermekvédelmi szakellátásban mutatott elhivatottsága minden képzeletet felülmúl.

„Gayer Gyula Emlékplakett” kitüntetésben
részesült
Somogyi György Józsefné, 15 éve az Írottkő Natúrparkért Egyesület
titkára. Szervezi az egyesületi élet minden mozzanatát, a környezetvédelmi, természetvédelmi akciókat, a méltán híres Madarak és Fák Napját,
a Hétforrás pikniket, az Éden-napot, az Írottkő Natúrpark Ízei Orsolya
Napi Vásárt. Az egyesület környezetvédelmi pályázatainak figyelője, írója
és megvalósítója. Hatalmas empátiával, elhivatottsággal, szerényen végzi a hétköznapi feladatokat is. Mindemellett kiváló turisztikai szakember,
nagyszerű idegenvezető.

„Kuntár Lajos Sajtó-Díj”-ban részesült
Tóth Árpád Ferenc születésekor kapta a nevet, majd íróként, kötőként
Tóthárpád Ferenc néven vált ismertté.
A Kőszeg és Vidéke újraindításától (1988) fel-feltűntek írásai a lapban,
illetve a LATEX HÍRADÓ-ban, valamint a Köznevelésben is publikált.
2003-tól lett a Kőszeg és Vidéke munkatársa, majd 2006 szeptemberétől főmunkatársa egy éven át. Ezt követően 2007 októberétől a Kőszegi
Hírmondó alapító főszerkesztője a lap megszűnéséig (2008. ápr.). Ekkor
a Kőszeg és Vidéke felelős szerkesztői munkáival bízták meg. Lapkészítő
tevékenységét 2015 decemberéig (8 évfolyam) tudta vállalni, de továbbra is a havilap szerkesztőségi munkatársa maradt napjainkig. Több
alkalmi újság létrehozója, szerkesztője: Vadóc, SOS Híradó, Hétfőiek
Lapja, iSi-reader.
Újságírói tevékenysége mellett meghatározó az irodalmi munkássága. Kötetei, szerkesztői munkái között találhatunk irodalmi, kultúraelméleti és
helytörténeti kiadványokat is. Színdarabot is ír. Vadalma című drámáját
2016-ban műsorára tűzte a Soproni Petőfi Színház és 2017-ben a Kőszegi
Várszínház. Műveit verséneklők, kórusok, egyaránt felhasználják, írásairól
számos festmény, művészeti alkotás is készült.
Hangsúlyt fektet arra, hogy a határon túli magyar gyerekekhez, felnőttekhez eljusson a kortárs irodalom.Versei, prózái több mint húsz kiadványban
jelentek meg. Részese közel harminc antológiának, és negyvennél több
kötet született meg az írásaival. Feldolgozta és kötetben jelent meg Kőszeg
művelődési központjainak, tűzoltóságnak, várszínháznak a több évtizedes
tevékenysége.

Pászner Jenő
Gyászol Kőszeg Város fúvóstársadalma…
A fúvósok nagy családjának legendás alakja, Pászner Jenő bácsi, aki
1946-tól volt a kőszegi fúvószenekar tagja, tragikus
körülmények között
2020. február 21én eltávozott az
égiek fúvószenekarába.
A tragikus hír a
péntek esti próba
alatt ért el hozzánk,
és rövid egy óra
alatt már teljes bizonyosságot nyert.
Hihetetlennek tűnik, hogy az a muzsikus, aki január
26-án, majdnem
95 évesen újévi köszöntőt mondott ifjú
zenésztársainak a
rendes évi közgyűlésen, alig egy hónap elteltével már
nincs velünk.
Kőszeg Város Fúvószenekarának
150 éves történetében egyetlen
egy zenész sem volt, aki ilyen hoszszú ideig aktív tagja lett volna az
együttesnek. Életkornak sem kevés
74 év, hát még aktív zenész évnek
ez az idő, mert bár bejelentette,
hogy abba hagyja a próbák látogatását, de azért mi mindig számítottunk rá nézőként, hallgatóként. A
150 éves évfordulónkon a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
Országos elnöke azt mondta, nincs
ilyen korú zenésze az ország fúvós
társadalmának.
Most már nekünk sincs.
Rendkívül szerény, jólelkű, segítő szándékú, nagy munkabírású,
tuttista muzsikus volt, aki mindenkivel szót értett, szorgalmasan jegyezte be a jelenléti ívbe a próbákra és szereplésekre érkező társait,
valamint kottatáros is volt több évtizeden keresztül. Szeretett hangszerét a baritonkürtöt és kottáit
nem engedte át másnak, mindig,
mindenhova ő szállította. Legendás kerékpározása miatt sokszor
aggódtunk, de kiváló szervezete
volt, az egész élete munkából állt,

nem tudott pihenni, de lehet, hogy
nem is akart. Kedvenc időtöltése a
kerti munka volt, ahol mindig talált
magának elfoglaltságot. Legendás
volt arról, hogy több esetben egyedül takarította le a Hunyadi úttól a
Jézus Szíve Plébániatemplomig a
havas járdát.

Nagyon szeretett társaságba járni, a valamikori Bútorszövetgyár
nyugdíjas klubjának is elmaradhatatlan, aktív tagja volt.
Többször nyilatkozta, hogy a második családja a Kőszegi Fúvószenekar. Koránál és bölcsességénél
fogva mi Apánknak, Öregapánknak
is tartottuk és most itt maradtunk
az „Ősünk” nélkül.
Hiányozni fog három gyermekének,
hat unokájának és kilenc dédunokájának, de legfőképpen legalább
félszáz kőszegi fúvószenésznek.
Szívesen emlékezünk kézfogására,
szelíd-szolid mosolyára, mondataira, anekdotáira.
2016-ban így nyilatkozott a helyi
újságnak, kicsit másítva a költő
szavait:”…itt születtem én ezen a
szép kőszegi tájon…”, eztán pedig
itt is fog nyugodni örökre.
A kőszegi fúvószenekari család
tagjai azt kívánják, hogy könnyű
legyen a föld ami betakarja, az égi
zenekar tagjai pedig fogadják nyitott kapukkal, hiszen egy legendás
zenész indul, hogy gyarapítsa az égi
zenekar tagságát.
Bakos György

2020. MÁRCIUS 16.

Lasky Mária
Február 3-án elhunyt Nagykanizsán, Lasky Mária SJC a Jézus Szíve
Társaság tagja, zongoratanárnő. A
Kőszegen töltött évtizedek alatt,
meghatározó
egyénisége volt a helyi
zenetanításnak és az
ifjúsággal való foglalkozásnak.
Zenetanárai biztatására
egy évig képesítés nélkül tanított zongorát és
szolfézst, majd pedagógusként Nagykanizsán, később Kőszegen.
Az itt élő testvéreken
keresztül – Agócsy Ida,
Lencse Erzsébet, Dudás
Rozália – ismerte meg
a Jézus Szíve Népleányok Társaságát és
kapott meghívást az
ÚrJézustól, hogy egész
életében terjessze Jézus
Szent Szíve tiszteletét.
1966. június 17-én
lépett be a Társaságba,
1987-ben tett örök esküt.
Kőszegi lakása minden barát és ismerős előtt nyitva állt. Évtizedeken
át takarókat készített a Teréz anya
nővérei által gondozott betegek
számára.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Marika néni a 80-as években lelkesen vett részt a gitáros szentmisék elindításában. Addig kísért
féltő szeretettel, míg önálló lábra
álltunk kis zenekarunkkal. Vidám
személyisége, hiteles, imádságos
lelkülete sokunkat megérintett.
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Mikor családi okok miatt elköltözött Kőszegről, nagy űrt hagyott
maga után.
Barátaid, tanítványaid, szeretteid
gondolunk Rád, nyugodj békében!
Gombos Ágnes, egykori tanítvány

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
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GYÖNGY kereskedelmi és szolgáltatóház
Kőszeg, Sörgyár u. 2.

(A 87-es úton, az autómosó mellett)

• Nagynyomású meleg vízzel,
illatos samponnal GYÖNGY
tisztaságú lesz az autója.
• A mosáshoz adunk segítséget.
• Európa egyik legmodernebb
mosórendszere.
• Nemcsak személyautók, hanem teherautók számára is.

GYÖNGY AUTÓMOSÓ • Nyitva: 06 – 22-Ig!
Fodrász szalon

Pedikűr, manikűr
Faragó Adrienn
szalon
30/562 6608

• műköröm
építése
• kéz- és
lábápolás

Kérjen időpontot!

Masszázs szalon
Wellness és klasszikus masszázsok
Farkas Zoltán 20/243-3711
Molnár Tünde 30/935-2682

Csilla
30/55-88-040

Andrea
70/39-46-918

Női-, férfi-, gyermekfodrászat

Gyakorlott fodrászok minőségi szolgáltatással várják
régi és új vendégeiket!

Báli és Alkalmi Frizurák

Kérjen telefonon időpontot.
Nyitva: Hétfő – Péntek 8.00 – 17.00 óra, Szombat: 8.00 – 12.00 óra

Kérjen
időpontot!

Egyedi szolgálattás:
• Svéd frissítő, indiai eredetű
talpreflex masszázs.
• Sportsérülések specialistái
Fotón a Halpedikűr! (Ekcéma és
pikkelysömör tüneteinek enyhítésére.)
NYITVA:
H–P: 8.00–17.00
Szo: 8.00–13.00

Schwahoferné Tóth Ildikó
munka közben.
Munkatárs: Gecse Petra
Bejelentkezés:
30/587-0032

KozmetikaI
szolgáltatások

Kozmetika
szalon

Egyedi ajánlataink:
• Ránckezelés
• Gyémántfejes arccsiszolás
• 3D szempillahosszabbítás
• Sminkek és gyantázás
H–P: 8.00–17.00; Szo: 8.00–13.00

GYÖNGY ESPRESSO

Elegáns környezetben, udvarias kiszolgálással várják
a Kedves Vendégeket.
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Kőszeg, 2020. március 21-29.
Két márciusi hétvégére megelevenedik a múlt, megnyílnak Kőszeg
rejtett kincsei. A Kőszegi Kikelet kiemelt programjaként köszöntjük a város különleges természeti értékeit! A kisebb és a szabadtéri programokat tudjuk az idén megszervezni. A nehéz helyzetben
a természet biztonságos nyugalma sokaknak nyújthat felüdülést.
Az óriásplatánnál, a Napostetőn, a Kendig-hegyen és a kőszegi
felsőváros, a ’Hóhstatt’ fő terén, az Árpád téren is várjuk Önöket
szeretettel!
KŐSZEG, 2020. március 21. szombat
10.00 – 11.30 NA-TÚRA tavaszköszöntő séta a kőszegi óriásplatánhoz és különleges társaihoz
(A poétikus sétát vezeti: Horváth Csaba, geológus; indulás a főtéri Tourinform iroda elől.)
14.00 – 17.00 Látogatás az országosan ismert Kendik-hegyi rádiós
versenyállomásra, és meteorológiai állomásra. Az állomást bemutatja: Polgár József, a Kőszeg városi rádióklub elnöke (0620 364 1273).
(Megközelítés: A Hörmann forrás melletti parkolóból,
gyalog 1,5 km séta. Amerikai busz indul: 14.00 órakor a Kőszegi Fő térről, Hörmann-forrástól vissza 16.30
órakor)
KŐSZEG, 2020. március 22. vasárnap
15.00 – 17.00 KŐSZEGI KIKELET – ébred a természet gyógyító
ereje! – A Jurisics vár gyógynövénykertje különlegességeinek bemutatása (vezeti: Bakos György, az Írottkő
Natúrpark elnöke)
14.00 – 16.00 Különleges séta a szívesen beszélő házakhoz és a
zenélő kúthoz. Indulás: Az Európa-ház elől (Kőszeg,
Chernel u. 14.), vezeti: Mátay Mónika és Mizsei Zoltán,
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
KŐSZEG, 2020. március 28. szombat
7.00 – 12.00 KŐSZEGI KIKELET – Megjöttek a madarak!
– Madármegfigyelés és gyűrűzés az Abért tónál
www.buboscinege.hu
10.00
KŐSZEGI KIKELET - Nyílik a Liget! – az Alpokalja
Kalandparkja szezonnyitó napja Gyöngyösfaluban www.
holdfenyliget.hu
10.00 – 12.00 A Kőszegi felsőváros és az Árpád tér rejtett kincsei
– ingyenes vezetett séta. Indulás: Kőszeg, Felsőváros,
az Árpád tér 1. kapujától. Lovassy Klára és Schwahofer
Gusztáv páros vezetésével
14.00 – 19.00 Az új városi Borterasz bemutatása a Napostetőn,
a Kálvária-hegy oldalában (házigazda: Láng József,
borász)
16.00
Séta indul a Borteraszhoz – a városi szőlőültetvényen
és szelíd gesztenyésen át. Vezeti: Schlögl Krisztián, találkozó: Árpád tér 1. a Középiskola előtt.
KŐSZEG, 2020. március 29. vasárnap
14.00 – 19.00 Az új városi Borterasz bemutatása a Napostetőn, a
Kálvária-hegy oldalában – a városi szőlőültetvény
és szelíd gesztenyés meglátogatása (házigazda:
Láng József, borász)

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Iskolabusz és a kecske
Tóth Péter részéről jó marketingfogás volt Kőszeg számára, hogy
2019 szeptemberében a városba
hozott egy iskolabuszt az USA-ból.
Idén februárban a sárga, masszív,
szinte ormótlan formájú jármű hetekig uralta a médiát. A filmekből
ismert, a tengeren túl készült iskolabusz húszéves, a formájának
indoka: balesetnél – az erős szerkezetével – védi a gyerekeket. A
vezető a baloldalon kiforgathat egy
Stop-táblát, és ekkor az USA-ban a
buszt megelőzni tilos. A diákok sem
futhatnak át csak úgy az álló busz
előtt, mert megálláskor a sofőr egy
rudat előrebillent, és ezzel figyelmezteti a gyerekeket.
Március 7-én délelőtt az iskolabusz Cákra indult, hogy ott felvegyen egy csoportot. A négy
képzett sofőr közül akkor éppen
Wimmer Attila hivatásos buszsofőr
ült a volánhoz. Számára is érdekes a különleges jármű vezetése,
ahol megjelenik, ott biztosan feltűnést kelt. Az utasok integetnek
mindenfelé, és a viszontválaszt is

megkapják. „Varázsa, hangulata
van az utazásnak” – fogalmazta

meg Wimmer Attila.
Tóth Péter a busz vásárlásával a
DOTTO járatot akarta bővíteni, egy
gyorsabb és rossz idő esetén az
utasok szállítására alkalmas járművel. 2019 októberében a Dottó
és a busz közös úton zárta le az
esztendőt a Szent-Vid-templomnál.
A fotó a Bolha-forrásnál készült
a kőszegi utasokról. Péter szavai
szerint a környéken való utaztatásra szeretnék csak felhasználni
a buszt, kiegészítve a DOTTO-t. A
lehetőségekről, a szokásokról, Kőszeg turisztikai ajánlatairól a www.
koszegikalandok.hu oldalon több
minden olvasható. Az iskolabusz
egy lehetőség a turisták kiszolgálására. Őket szolgálja még az ősszel
felújított, tükörsimára aszfaltozott
gokartpálya, és az állatsimogató is.
Amikor a gokártok közelében lévő
buszban beszélgettünk, egy kis
kecske téblábolt el mellettünk, az
ülések alatt.
Kámán Z

KÜILÖ
FJÚNFÉ
SÁ GLÉ K

Kőszeg rejtett kincsei

2020. MÁRCIUS 16.

Az öreg gesztenyefáért
A TESCO „Ön választ – mi segítünk”
7. pályázati körében két kőszegi
egyesület is képviseltette magát. A
szavazáson az első helyen a Közösen
a Kutyákkal Egyesület győztesként
400 ezer forint támogatást nyert
el. Zárt kutyafuttató épülhet meg a
jégpálya és az egészségház között,
az egészségkert mellett. Ez utóbbit a
GesztenyeKék Egyesület valósította
meg, amely második lett a pályáza-

ton. Az elnyert kettőszáz ezer Ft-ot
növelni szeretnék a MOL Alapítvány
„Helyi Érték Program 2019” című
– 500 ezer Ft díjazású – pályázatán. Ennek célja: a Királyvölgyben
lévő ötszázéves gesztenyefa maradványainak a megőrzése. Szavazzon: www.molalapitvany.hu/
szavazas/2019 elektronikusan
március 9-től március 29-ig!
Az egyesület köszöni a támogatást!
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Szelíd íveivel a Várkör gyengéden öleli körül a belvárost. Az egykor védelmet nyújtó városfal kontúrján belül ma is oltalmat talál a nyüzsgő világ zakatolásától
űzött vándor. A város ölén, a szívhez közel, mégis történelmi távlatokban.
A horizont fölé magasodó Kőszegi-hegység lankái támaszt nyújtanak a szemnek, lágy gesztussal karolják fel
a város tömegét. Pazar díszletet kínálnak az önmagában is festői látvány köré, teret engedve a fantáziának,
kalandokat kínálva a természet szerelmeseinek.
Megdobban a szív. A város keblére öleli a feléje barátsággal közeledő embert, örök élményt, pozitív nyomokat hagyva a bensőben. Ez a szimbolikus ölelés összekapcsolja a személyes és történelmi időt, meghódított
és meghódítani vágyott tereket. Régit az újjal. Időst a
fiatallal. Ismerőst az ismeretlennel. Helybélit az érkezővel.
Ölellek. Kőszeg

2020. MÁRCIUS 16.
A KULTÚRA KŐSZEGI (FELLEG)VÁRA c. új könyv sokak érdeklődését
felkeltette. A könyv bepillantást enged a kőszegi kultúrházak (otthonok), a
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház történetébe. Az Egy kisváros művelődéstörténetéből alcímet viselő 215 oldalas, tetszetős kiállítású
kötetből (könyvterv: Trifusz Péter), számos ismerős arc tekint vissza ránk.
„2018-ban csendesen, de kettős jubileumot ült a Jurisics-vár Művelődési
Központ és Várszínház. Hogy a megtett út emlékei ne vesszenek a feledés
homályába, megszülethetett ez a könyv. Fenn kell, hogy maradjon: volt
egyszer egy Petőfi Sándor Művelődési Otthon, és volt (van) egy Jurisicsvárbéli művelődési intézmény; valamint voltak és vannak szakemberek,
akik hivatásul választották a népművelés/művelődésszervezés feladatait,
hétköznapjait és ünnepnapjait” – olvashatjuk az ajánlóban.

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok elszállításának napján viszik el.
ÁPRILIS 1-jén, 2-án, 3-án, 6-án, 7-én.
MÁJUS 1-jén, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én.
KÉRÉS ÉS ELŐÍRÁS: a gyűjtőedényeket a szállítást megelőző
napon 17.00 órától lehet kihelyezni a közterületre, úgy, hogy
ne akadályozzák a jármű- és gyalogosforgalmat.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Tájmel Péter és Varga Brigitta fia Bence Péter,
Szanykov Sándor és Máté Krisztina lánya Réka, Náray Krisztián és Kovács Anita lánya Zoé, Szabó Krisztina és Grüll Tamás fia Olivér, Tóth
Helga és Baranyai Zsolt fia Erik Noel, Hankó Bernadett és Varga Zsolt
fia Zsolt, Kirizs Kata és Kelemen Péter fia Bence, Németh Tamás és
Horváth Katalin fia Gergely, Faragó Zsolt és Mihácsi Ramóna lánya
Luca, Peidl Péter és Kelényi Judit fia Mihály, Freyler Anett és Vető Gábor lánya Mira, Görcsi Dominika és Neisz Krisztián lánya Emma Nara,
Kelemen Richárd és Vámos Vivien fia Martin, Rátz Mónika és Horváth
Arnold fia Huba, Bella Márton és Anka Enikő fia Dávid, Feigl Péter és
Gáspár Eszter fia Márkó, Kumánovich Milán és Huller Anett fia Miron,
Gulner László és Németh Genovéva fia László, Keresztes Péter és Hódosi Andrea fia Ákos.
HÁZASSÁG: Horváth Adrienn – Mihályi Szabolcs Tamás, Vigh Judit
– Bárdics Balázs Lajos, Babári Mária – Bőhm Lajos, Paár Evelin –
Turáni András, Zahora Nóra – Szabó Andor, Bán Krisztina – Horváth
Ádám, Ropoli Lívia Dóra – Simon László, Lázár Erna – Nagy Balázs,
Fekete Timea – Pápai Károly.
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Felhívás!

A várszínházról!

A Szabóhegyért Közösen Egyesület tisztogatási munkát hirdet!
2020. március 21-én 10.00 órakor gyülekező a Szabóhegyen, a
Felsőerdő út és a Tölgyes út találkozásánál. Munkánk tervezett időtartama: 2-3 óra. A munkához szükséges eszközöket biztosítjuk!
Kérjük, csatlakozzon hozzánk!
Kóthy Zsuzsanna
Szabóhegyért Közösen Egyesület

Megjelentek a pályázatok, megkezdődött az idei évad műsorösszeállítása,
de a támogatások elnyeréséhez pontos tervek, szerződések, szándéknyilatkozatok, megállapodások szükségesek. Konkrétumokról is beszámolhatunk, hiszen már májusban új produkciónak tapsolhatunk. Göttinger Pál
rendezi a Grecsó Krisztián Vera című művéből színre vitt önálló estet. Vera
szerepét Grisnik Petra alakítja.
A nyár nagyszínpadi bemutatója egy vidám, írországi történet lesz. Az
alapötlet Göttinger Pál nevéhez köthető, aki a Firkin punkzenekar tagjaként is ismert. A szerző és rendező musicalt ír, amelynek zenéjét Sebesi
Tamás és Némedi Árpád jegyzi.
Folynak a tárgyalások a Mesebolt Bábszínházzal, és újra láthatjuk (a
múlt évben nem kedvezett az időjárás az előadásnak) Gergye Krisztián
Levitáció-ját.
A várszínház egyben egy régi vágyunk valóra váltásán is dolgozik, hiszen sikeres pályázat esetén a jövő évre kicserélhetik a várszínház teljes nézőterét.

Kőszegi Borverseny
A Kőszegi Borbarátok Egyesülete a Kőszeg és Környéke Hegyközség támogatásával borversenyt szervez. A borversenyre 2019-es évjáratú fehér,
rozé és vörös borokkal lehet nevezni, fajtánként 2 db 0,75 l-es palackkal.
Nevezési díj fajtánként 500 Ft. A borminták leadására 2020. április 6-án
(hétfőn) 16-18 óráig a Jurisics várban, a KÖSZHÁZ-ban van lehetőség.
Aktuális információ: 06 30/964 4022.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú
lakóit születésnapjuk alkalmából: Tóth Jánosné Horváth Juliannát (90
éves), Berendi Péterné Grebenár Annát (91 éves), Kelemen Albertné
Horváth Margitot (92 éves), Gulner Mihályné Vajda Gizellát (92 éves)
és Döbrősy Józsefet (91 éves). A polgármester személyesen köszöntötte Ogl Jánosné Dévényi Teréziát 90. születésnapja alkalmából.
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„Gyárfütty Kupa”

minden idők legbolondosabb bicaj versenye
Április 4-én egy mókás verseny lesz, nevezési díj nélkül, ahol az a ciki,
ha a legújabb bringás mezedben, a legújabb karbon vagy alubringáddal
állsz rajthoz. Itt külön elismerésben részesülsz, ha svájcisapka van
a nyeregre húzva, ha rozsdás és nyikorgó a láncod, ha a pedálnak
csak a tengelye van meg, ha a dinamó feje egy darab locsolócsővel
van megtuningolva, ha valami mókás vagy régi időket idéző ruhában
tekersz. Talán még egy rendőr is jó lenne, aki mindenkit figyelmeztet
ezért vagy azért és nem büntet. Így volt ez régen! Minden belefér, csak
a fantázia szab határt!
Nincs más dolgotok, mint előásni a sufniból a nagymama, nagypapa bicaját vagy bármit, ami már feledésbe merült! Lehet kemping, tacskó, bmx,
„a mezőre járó” fekete 28-as, osztrák import citybike. Lényeg meg a két
kerék és hogy guruljon!
A versenyen nemcsak a leggyorsabbak lesznek kategóriánként díjazva,
hanem szempont lesz az ötletesség, az egyediség, ha valami ritka vagy
különleges bicajjal álltok rajthoz, korra és nemre való tekintet nélkül!
A lényeg, hogy egy vidám közös gurulás legyen, ami verseny és
séta tempóban is teljesíthető.
A verseny másik küldetése, hogy emléket állítson annak a több ezer kőszegi munkásnak, akik a város gyáraiban a délelőtti műszak befejezése, a
két órai gyárfütty után nyeregbe pattantak, hogy hazatekerjenek és megtöltötték a város utcáit.
Rajt a TESCO parkolóból vagyis az egykori Posztógyár területéről a 14
órai gyárfüttyhöz igazítva! A 2,7 km távolság célpontja a Jurisics tér, mókás eredményhirdetéssel, tombolával a résztvevők között, ahol két új
Schwinn kerékpár (egy női és egy férfi) is gazdára talál!
Egész délutános programként a verseny után a belvárosban lesz
Kőszeg első Bringás zsibvására,
ahol bárki eladhatja megunt, kinőtt bicaját, dédelgetett ritkaságát vagy
bármilyen ezzel kapcsolatos cuccát, alkatrészét.
A Felsőfokú Tanulmányok Intézete által szervezett Tudomány a kocsmában sorozat következő előadását Székely János megyéspüspök
tartja. „Hálót vagy halat – egy igazságosabb gazdasági rendszer
alapkérdései” témakörben fejti ki az atya az álláspontját. A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt online módon, egyenes adásban lehet
megtekinteni az előadást, amely később is visszanézhető. Az előadás
időpontja: 2020. március 23. 18 óra. Az internetes elérhetőséget
keressék az FTI honlapján (iask.hu).
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Futsal: Bronzérmes a KFC

Kosárlabda: Alsóház

A bajnokság közepén úgy tűnt távolodik a dobogóra kerülés a kőszegiektől. Aztán a listavezető, majd a Baráti elleni siker visszahozta az érmes
esélyeket. A Kőszegi FC élt az eséllyel. Az esélyeknek megfelelően legyőzték Csornát. A létfontosságú mosonmagyaróvári mérkőzésen szerencsére
szívvel és erővel is bírták: 0:3-as és 3:4-es hátrányból is egyenlítettek,
s mérkőzés utolsó percében bevitték a győzelmet, a harmadik helyezést
jelentő találatot. A 15. fordulóban még egy váratlan vereség is belefért.
Utolsó mérkőzésükön, az ötödik fordulóból elhalasztott Pázmándfalu elleni
meccsen nem botlottak, így végül nem kellett számolgatni. Három pont
előnnyel végeztek a bajnokság harmadik helyén. Három év alatt harmadszor vehettek át bronzérmet.

Az alapszakasz után mindkét kőszegi csapat az alsóházban folytatja. A
Kőszegi SE a másik ág leggyengébbjével kezdett. Sajnos a harmadik negyedben szétesett a csapat támadójátéka. A répcelakiak váratlanul biztos
győzelmet arattak. A Falco fiataljai az első negyedben elhúztak. A második
negyedben megtorpant az ellenfél. Nyolc percig nem találtak kosárba, s a
negyed végéig is csak 7 pontig jutottak. A negyedet a kőszegiek nyerték.
A nagyszünetben aztán helyreállt az első negyed rendje. A fiatalok gyors
játékával Nyilicska hiányában, Barabás kisebb sérülésével nem tudott mit
kezdeni a KSE. A Falco U20 nagyarányú győzelmet aratott. A Pannónia
Szabadidő Egyesület a BC Oladdal kezdett. Továbbra sem tudták felvenni
az ellenfél ritmusát.

Eredmény 13. forduló: Kőszegi FC-Csornai SE 15:2 (8:1), gólok: Fehér András (4), Fehér Dániel (3), Rácz (3), Csák (2) Lintner (2), Prán
Adrián, Credobus Móvár Futsal-Kőszegi FC 4:5 (3:1), gólok: Fehér
Dániel (2), Csák (2), Prán Adrián, Auto-Szoft Pázmándfalu 4:3 (2:1),
gólok: Fehér Dániel, Práb Adrián, 5. forduló (korábban elmaradt mérkőzés) Auto-Szoft Pázmándfalu-Kőszeg FC 4:7 (1:5), gólok: Csák (29,
Réti (2), Rácz (2), Tóth. Tabella: 3. Kőszegi FC 9 győzelem, 0 döntetlen, 6 vereség, 115:53 gólarány, 27 pont. Legjobb góllövők: Csák és
Fehér Dániel 17 -17 gól, Prán Dominik 16, Fellegi 11, Rácz 10. Edző:
Rácz Bence. A keret tagjai: Toldi Sándor, Bíró Renátó, Rácz Bence,
Fehér Dániel, Kasalo Jure (kapus), Tóth Dániel, Prán Adrián, Németh
Márk, Fellegi Nándor, Szolyák Tibor, Prán Dominik, Bán Martin, Csák
Dominik, Krug Ádám, Réti Milán, Riegler Péter, Réti Marcell, Fehér
András, Pfeiffer Péter (kapus), Lintner Dénes.

Labdarúgás: Itt a tavasz
Elrajtolt a tavaszi sorozat a megyei I. osztályban. A Lóránt Gyula nevét
hivatalosan is felvevő kőszegi csapat Jánosházán kezdte meg a menetelést. Gól nélküli első félidő után az ellenfél talált be először. Egyenlíteni
még sikerült, de a döntő találatot a hazai csapat vitte be a 84. percben. A
hazai rajton, a Rábapaty ellen volt törleszteni valója a kőszegieknek. Három utolsó mérkőzésük mindegyikét egy góllal nyerték a patyiak. Megtört
a jég: Prán Adrián és Szolyák góljaival itthon tartották a három pontot.
Vasváron újabb sikernek örülhettek. Egy-egyes félidő után a másodikban
a Lóránt FC kétszer is mattolta az ellenfelet. A kért győzelemmel a Kőszeg
feljött a 7. helyre a táblázaton.
Eredmények: 16. forduló: Jánosháza-Kőszegi LFC 2:1 (0:0), gól:
Szolyák, 17. forduló: Kőszegi LFC-Rábapatyi KSK 2:0 (1:0) gólok: Prán
Adrián, Szolyák, 18. forduló: Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE-Kőszegi LFC
1:3 (1:1), gólok: Szolyák, Prán Adrián, Réti.
Kőszegfalva Újperint ellen rajtolt a megyei III. osztály Szombathelyi csoportban. Félidőben az ellenfél vezetett. A második félidőben az egyenlítés
igen, de fordítás nem sikerült. Az Újperint ponttal távozhatott. OszkóGyőrvár korán vezetést szerzett, majd a második félidőben egyértelművé
tette győzelmét. Kogler a 89. percben lőtte a becsületgólt. Az oszkóiak
ezzel a táblázaton négypontosra növelték előnyüket a kőszegfalviakkal
szemben. Nem lesz könnyű újra dobogó közelbe kerülni.
Eredmények: 16. forduló: Kőszegfalvi SE-Ujperint SE 1:1 (0:1) gól:
Slankovits, 17. forduló: Oszkó Győrvár Térsége SE-Kőszegfalvi SE 1:0
(1:0). gól: Kogler.
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Eredmények Kőszegi SE 15. forduló: Répcelaki SE-Kőszegi SE 72:46
(14:10, 17:16, 21:9, 20:11), 16. forduló: Falco KC U20-Kőszegi SE
82:34 (27:10, 8:13, 23:4, 24:7), Pannónia Szabadidős Sportegyesület
16. forduló: Pannónia SZSE-BC Olad 13:92 (4:23, 0:23, 3:19, 6:27).

Boksz: Nagyüzem a Fitt-Boxnál

Budapesten rendezték az Énekes István Ifjúsági Emlékversenyt (február 12-15.) három Fitt-boxos résztvevővel. Pesti Gabriella (női 64 kg)
és Málics Norbert (férfi 81 kg, Büki Szakosztály) kissé elmaradt a várakozástól. Mentségükre szóljon, hogy mindkettőjüket a későbbi győztes
búcsúztatta 3:2-es. osztott pontozással. Lukács Tifanit (női 54 kg, Büki
Szakosztály) a döntőben a szegedi Megyeri Barbara győzte le szikrázóan
kemény mérkőzésen.
Kókán a XI. Tóth Ákos Nemzetközi Emlékversenyen (Kóka, február
21-22.) is hárman képviselték a Fitt-Boksz ÖE-t. Buza Rómeó (férfi 54 kgban) első ellenfele visszalépett, a döntőben egy menetet sem engedélyezett
szlovén ellenfelének. Buza Rafael (junior férfi 57 kg) a döntőért jó ütemben
indított támadásokkal győzte le svéd ellenfelét, a döntőben Oláh Levente
ellen harcos mérkőzésen diadalmaskodott. Jankó Krisztián (elit férfi 69 kg)
svéd ellenfelét a bírák kiélezett csata után jobbnak látták. A bronzmeccsen
ellenfele visszalépett. Két arany, egy ezüst a Fitt-Box mérleg.
Ambrus Viktória (Büki Szakosztály)
és Hámori Ádám gőzerővel készül a
kvalifikációs versenyekre. Ambrus a kemény edzések mellett hazai
ellenfelek ellen gyűjt minél több tapasztalatot. Hámori tatai edzőtáborozás mellett Angliában is részt vett egy
egyhetes felkészülésen. Elragadtatással beszélt a légkörről, a körülményekről. Motivációt merített az ökölvívást ott körülvevő közegből.

Síugrás
Tovább folytatta téli versenysorozatát a Kőszegi SE két válogatott síugrója.
Vörös Virág világkupa pontjai már nem igazán jelentenek meglepetést. Az
újabb versenyeken is szaporította a pontokat. Molnár Flórián fő versenyén,
az oberwiesenthali junior világbajnokságon 52. helyezést ért el. A Kontinentális Kupa és FIS Kupa versenyeken erős mezőnyben, kiegyensúlyozottan teljesített, de az újabb pontszerzés nem sikerült.
Eredmények Vörös Virág Világkupa Hinzenbach/AUT (HS 90 méteres
sánc) 29. és 30. hely, Ljubnó/SLO (HS 94 m) 25. hely, Molnár Flórián
Junior Északi Sí Világbajnokság, Oberwiesenthal/GER (HS 105 m)
52. hely, Kontinentális kupa Planica/SLO (HS 138 m) 59.és 61. hely,
Brotterode/GER (HS 117 m) 52. és 55. hely, Val de Fiemme/ITA, FIS
Kupa Villach/AUT (HS 98 m) 75. és 73.

Diáksport
Körzeti terematlétika

Átlagosan tízfős mezőnyök indultak a Városi Diáksport Bizottság hagyományos körzeti terematlétika versenyén a Balog iskolában. A kőszegi
iskolák mellett a Dr. Tolnay nevezett, és egy leány Lövőről is elindult, aki ötösugrásban bronzérmet szerzett. Legtöbben (14-en) az első korcsoportos fiú sprintben rajtoltak. Legkevesebben
a III. korcsoportos leány magasugrásban (4-en)
neveztek. Pápai Nerina a Balog iskolából három
versenyszámban is a dobogó legfelső fokára
állhatott. Heten dupláztak a győzelmi emelvény
tetején: Frank Bianka/BA, Ughy Barnabás/ÁH,
Szabó Tamara/BA, Iker Natália/BA, Ecker Nikolett/BA, Pénzes Bálint/BA és Hajdú Szabolcs/
BE. Legeredményesen a Balog iskola szerepelt.
19 első helyezést és 50 érmet gyűjtöttek. Az
éremtáblázat második helyén az Árpád-házi iskola (15 érem), harmadik helyén a Bersek iskola
(10 érem), a Dr. Tolnay (8 érem), Lövő 1 érem.
Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve.) Sprint
Frank Bianka/BA, Kovács Levente/ÁH, Szabó Tamara/BA, Ughy Barnabás/ÁH, Windisch Gréta/BE,
Marton Olivér/BA, Róka Bora/BA, Pénzes Bálint/
BA. Ötösugrás Pápai Nerina/BA 11,60, Lakatos
Kristóf/BA, Iker Natália/BA 11,59, Pénzes Bálint/BA 12,34. Tömöttlabda lökés 2 kg, Horváth
Kira/TO 9,17, 3 kg Abért Olivér/BA 10,01, Ecker
Nikolett/BA 7,68, 4 kg Pászner Domonkos/ÁH
9,89. Magasugrás Pápai Nerina/BA 135, Molnár
Levente/TO 130, Ecker Nikolett/BA 135, Hajdú
Szabolcs/BE 160. Többkörös futás 3 kör Frank
Bianka/BA 58,8, 4 kör Kulcsár Milán/BA 1:20,8,
Szabó Tamara/BA 1:15,0, 5 kör Ughy Barnabás/
ÁH 1:34,6, 6 kör Pápai Nerina/BA 1:54,6 Németh Bence/BA 1:53,6, Iker Natália/BA 1:50,6,
Hajdú Szabolcs/BE 1:48,0.

Kézilabda: Bajnok a Jurisich

Szombathelyen, az Oladi SZKI-ban rendezték a
leány kézilabda „B” kategória megyei döntőjét.
Az előző három év ezüstérmese a Jurisich gimnázium nagy várakozással indult. Az előző évek
bajnoka nem nevezett. A csapat bízott benne,
hogy előre tudnak lépni. Az első mérkőzést, a
házigazda Olad ellen, nagy lendülettel kezdték.
Gyorsan elhúztak. Az ellenfél akkor tudott egy
kicsit kozmetikázni az eredményen, mikor egy
kicsit csökkent a gimisek figyelme. A második
meccstől tartottak a lányok. Ennek megfele-
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lően még nagyobb elszántsággal rajtoltak. A
körmendiek nem tudtak mit kezdeni a JMG-s
rohamokkal. A gyorsan növő különbségtől el is
kedvetlenedtek, így a végére kiütésessé vált a
kőszegi győzelem. Mivel az Egészségügyi Szakközépiskola visszalépett a küzdelmektől, a megyei bajnokság aranyérme a Jurisich gimnázium
kézilabdásainak nyakába került.
Eredmények Jurisich MG-Oladi SZKI 17:7 (9:4),
Jurisich MG–Kölcsey FG, Körmend 19:4 (7:1). A
csapat tagjai (zárójelben a gólok száma): Bécs Tamara (kapus), Kontics Dorka (14), Kelemen Adél
(6), Kontics Regina (5), Radácsi Réka (4), Szabó
Angelika (4), Fekete Adél (3). A csapat edzője:
Toldi Beáta.

Karate: Kőszegi sikerek

Február 15-én Szombathelyen rendezték a
XX. Karate Sakura Kupát. Kőszeget két klub is
képviselte: a Budoka SE és a Karate Do Klub
kőszegi Dojo. A Budoka klubból tízen indultak:
8 arany, 5 ezüst, 5 bronzérem a gyűjteményük.
Kiérdemelték a legeredményesebb csapat címet
is. A Karate Do is szép eredménysorral büszkélkedhet. Két arany, egy ezüst és nyolc bronzérem
került a zsákjukba.
Eredmények Budoka SE: Kata lányok 8-9 év
2. Németh-Steff Hanna, 10-11 év 1. Pál Alexandra, 2. Baricz Eliza, 14-15 év 1. Magdis Pálma,
felnőtt 1. Steff Sarolta, fiúk 8-9 év 1.Haág Marcell, 2.Baráth Kornél, 12-13 év 1.Tujfel Ádám,
16-17 év:3.Bruckner Olivér, csapat kata 12
év alatt 1. Pál-Baricz-Németh-Steff Hanna trió.
Kumite lányok 8-9 év 2.Németh-Steff Hanna,
10-11 éve 2.Pál Alexandra Anna, 5.Baricz Eliza, 14-15 év 3.Magdics Pálma, fiúk 12-13 év
3.Tujfel Ádám, 14-15 év 3.Kuntner Rudolf, 16-17
év 3.Bruckner Olivér. Karate Do: Kata lányok
Baranyai Dzsesszika 1. hely, Polyák Mercédesz 2.
hely, fiúk Baranyai Zoltán 3. hely, Toplak Dániel
3. hely, Toplak Attila 3. hely, Vajda Kilián 2. hely,
Varga Ádám 2. hely. Kumite lányok Polyák Mercédesz 3. hely, fiúk fiúk Baranyai Zoltán 3. hely,
Toplak Dániel 3. hely, Toplak Attila 1. hely, Vajda
Kilián 3. hely, Varga Ádám 3. hely

Asztalitenisz: Molnár Péter érme
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ból szettveszteség nélkül jutott a főtáblára, ahol
az elődöntőig menetelt. A későbbi győztes állította meg. Szoros mérkőzésen döntő játszmában
szenvedett vereséget. A bronzcsata nem mindennapi izgalmakat hozott. Molnár Péter 2:0-ra
elhúzott, de ellenfele visszakapaszkodott, sőt a
döntő szettben is sokáig vezetett. Molnár nem
hagyta annyiban: három meccslabdát is hárítva, végül 14:12-re nyerte a bronzéremről döntő
küzdelmet. A diákolimpiai dobogó harmadik fokára állhatott.

SPO RT
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Asztalitenisz: Bersek Kupa

Március 9-én rendezték az iskola névadója előtt
tisztelegve a hagyományos Bersek Kupa amatőr asztalitenisz versenyt, melyre a körzet összes
általános iskolája nevezett. 48-an neveztek. Az
influenza ugyan néhány versenyzőt távol tartott, de így is színvonalas partikat játszottak a
Magyar Asztalitenisz Szövetség támogatásával
megrendezett versenyen.
A legjobbak: II. korcsoport lányok 1. Boczán
Lili/BA, 2. Horváth Dzsenifer/BA, fiúk 1. Torkos
Domonkos/BÜ, 2. Zsoldos Szebasztián/BE, 3.
Alasz Marcell/BE és Horváth Bendegúz/BA. : III.
korcsoport lányok 1. Windisch Gréta/BE, 2. Rába
Noémi/BE, 3. Bokor Gréta/BA és Frank Borbála/
BA, fiúk 1. Németh Ákos/BÜ, 2. Kiss Boldizsár/BA,
3. Kovács Áron/BÜ és Németh Kristóf/ÁH, IV. korcsoport lányok 1. Oravecz Diána/BÜ, Agg Valentina/BE, 3. Németh Linda, fiúk 1. Krucsó Marcell/
BÜ, 2. Savanyó Milán/BA, 3. Gácsi Marcell/BA és
Tarczi Tibor/TO.

Síugró Magyar Bajnokság

Február 15-én Mürzzuschlagban (AUT) rendezték a síugró Magyar bajnokságot. A versenyzők
természetesen Magyarország egyetlen síiugró
szakosztályának a Kőszegi SE-nek a versenyzői.
Eredmények Gyerek I. (K 8 m sánc) 1. Kelemen
Barna, Gyerek II. (K 18 m) 1. Weigl Hugó, Serdülő
(K 28 m) 1. Weigl Hugó, 2. Kelemen Dávid, 3.
Tislerics Simon, 4. Pónácz-Tóth Dárius, 5. Kelemen Zalán, Serdülő lány (K 28 m) 1. Tuczai Izabella, 2. Kohl Hédi, 3. Gnädig Dóra.

Síugró Cocta Pokal

Tovább folytatódott Szlovéniában a síugró Cocta
Pocal sorozat.
A kőszegi ugrók eredményei: Országos forduló
Kisovec (SLO) (HS 25 m sánc) fiú U11 20. Weigl
Hugó, Vizore (SLO) fiú U12 (HS 37 m) 37. Weigl
Hugó, 55. Kelemen Zalán, fiú U13 (HS 37 m) 27.
Tislerics Simon, 28. Pónácz-Tóth Dárius. Területi
forduló Planica (SLO) fiú U11 (HS 30 m) 2. Weigl
Hugó.

Floorball torna
A kőszegi Molnár Péter, a csepregi Nádasdy
szakgimnázium tanulója a megyei asztalitenisz
Diákolimpia megnyerésével jogot szerzett a karcagi országos döntőn való indulásra. csoportjá-

Floorball tornát rendezett a Jurisich gimnázium
kollégiuma. A házigazdák két csapata mellett
a Herman és a Hollán kollégiumok együttesei
mérkőztek meg. Az első két helyen a Jurisich
csapatai osztoztak. Harmadik a Herman, negyedik a Hollán.
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MOZAIK
Allegro számlacsomag

ELSŐ LÉPÉS A BIZALOM
Maradjon időd a fontos dolgokra!
Válaszd Allegro számlacsomagunk és
intézd pénzügyeidet is elektronikusan!
• havi fix számlavezetési díj
• ingyenes PayPass-bankkártya
és kártyás vásárlások
év bankja 2019
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Az év lakossági számlacsomagja 2019

*Elektronikusan indított belföldi forinttranzakciók esetén. A tájékoztatás
nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.
A fizetési számlára és betétszerződésre vonatkozó részletes leírás és
minden további információ a Bank fiókjaiban és honlapján közzétett
vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményekben érhető el.

WWW.SOPRONBANK.HU

• ingyenes átutalások és
beszedési megbízások*
KŐSZEGI FIÓK Várkör 6. | +36 94 562 030

