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ÜRES A VÁROS

KORONA KERÜLT AZ EMBEREK KÖZÉ
URALKODIK A SZÉP NEVŰ VÍRUS

Én már az öregeknek kijelölt időfolyóson járokkelek. Bohókásan azt érezvén, hogy kiváltságolt
vagyok. Pedig csak túlélő, akinek tüdeje nem zilál,
érzi az illatokat és jóízűen harap az almába. Egy
csinos leány jön velem szemben. Arcán maszk.
Biccentett, de nem ismertem fel. Hirtelen észbe
kapok, hogy az enyém a zsebemben maradt. Szégyenkezve kapok utána. Meglehet azért is, hogy
ne lássa, hogy zavarban vagyok. Csak most kapcsoltam, te jó isten, hiszen járvány van. Üres a város. Gyönyörű, de kihalt. A szép persze mit sem ér
emberek nélkül. Kezemben csekket lobogtattam.
Már a Fő téren álltam, amikor hirtelen megdermedtem. Balra az éttermek és kávézók előtt üres
teraszok és székek sora. Abban a katonás rendben, ahogy a hajdani vendégek után helyrehúzták
őket. Jobbra, a posta előtt ijedt kis csoport állt. Ha
valaki kijött, egy másik bemehetett. Dolga végeztével, sietett mindenki el. Mintha ott se lett volna.
A Hősök tornya ívével keretezve újra feltűnt a belváros. A horizonton a szőlőhegy, rajta a Kálvária.
Átvillant hirtelen, hogy ideje lesz hamarosan a
Szőlő Jövésnek. Még nem tud róla, hogy talán levágják, de be nem mutatják. Így fogják berajzolni
a Könyvébe. Színeket csak ott fog kapni. Fúvósok,
táncosok, gazdák és bámészkodók nélkül. A szőlők
járványa éppen százhúsz éve pusztított Kőszegen,
a spanyolnátha egy kicsit korábban, de az egész
Európában. Most korona került az emberek közé.
Uralkodik a szép nevű vírus, de nem a népek javára. A félelem bérét jött behajtani. A leány újra
megjelent. Jött visszafelé. Most már két maszk
nézett egymásra. Rejtve maradt mosolyokkal. De
a szemekben nem villant félelem. Inkább remény.
Viccesnek tűnt az egész. Kétszer nem biccentünk,
nem köszönünk egymásnak, inkább nevetünk.
Erre az okot ő is, én is inkább hitelbe adjuk. Megelőlegezzük, a jobb időkre fizetjük elő. Aztán egyedül maradtam a fényben a hosszú árnyékommal.
Majd jön a nyár, gondoltam, az majd vékonyabbat
vetít elém. Megtanultam már, hogy az árny lerázhatatlan. Jön, mozog velem, lépked arra, amerre
én. Megálltam. Mint a napóra mutatója. Hagytam,
hogy a Nap elvégezze kedvenc játékait. Felnéztem. Sehol egy felhő. Különös kékben úszott az ég.
Minden tiszta lett. És eszembe jutott, hogy talán
ez volt a cél. A nagy megtisztulás. Illúziókkal telve
érkeztem haza. Otthon voltam végre, ott, ahol arra
kértek, maradjak is.
dr. Bariska István
Fényképezte: Kámán Z.
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Együtt, külön
V Á RO SHÁ Z A

Eltelt egy hónap együttlétek nélkül.
A város költségvetéséből a meghívók nyomdai és postai díját húztuk
ki először, hiszen úgysem lehet elküldeni. Szűk körben koszorúztuk
meg Bersek József emlékművét,
magányosan emlékeztünk a zsidó
munkaszolgálatosok felújított emlékparkjában, és egyedül szöktünk
be a templomba imádkozni a Húsvét napjaiban. A Szőlő Jövésnek
Könyvét is így ünnepeljük. Mindenkit arra kérünk: „Ne jöjjenek,
maradjanak otthon!”

Eltelt egy hónap együttműködésben. Egy hónap, amikor nem állt
meg az élet. Amikor hatályba lépett a munkaköri leírások furcsa
zárómondata: „és minden egyéb,
amivel munkaadója megbízza”.

Amikor kiderült, hogy intézményi
munkatársaink egy része titokban
varrónő. Amikor a hivatali vezetők
maszkokat szortíroztak, melyeket
képviselők, és hivatali, óvodai,
múzeumi munkatársak hordtak ki
városszerte. Amikor a Jurisics-vár
kisbusza hordta ki az ebédet az
iskolásoknak. Amikor mindennapossá vált kapcsolatunk a rendőrséggel és a polgárőrséggel. Amikor,
ha kellett, többet vállaltunk, hogy
munkatársaink
gyermekeikkel
vagy idős hozzátartozóikkal otthon
lehessenek. Amikor iskolás gyerekeinktől megtanultuk használni
az okos eszközöket. Amikor ismét
kiderült, hogy lehet ránk számítani, amikor lemondásra, áldozatra,
többletmunkára van szükség egymásért, vagy azért, hogy majd újra
EGYÜTT lehessünk úgy, mint előtte.
Amikor tucatjával jelentkeztek kő-

szegiek, hogy önkéntes segítőként
intézzék számukra ismeretlen idős
emberek dolgait, és ezrek segítettek ismerőseiknek, rokonaiknak:
„Négyen is jelentkeztek! Az egyik
intézi nekem a pénzügyeket, feladja a csekkeket. A másik bevásárolni jár. A harmadikat arra
kértem, hogy a gyógyszertárba
menjen, a negyedik hozza a
postáról az újságot, meg a lottót.
Szétosztottam a feladatot, egyiket
sem akartam megbántani.”

Lesznek majd napok, amikor már
csak nagy ritkán gondolunk vis�sza erre az egészre. Akkor majd, ha
pakolgatás közben kezünkbe akad
egy szájmaszk, amit felpróbálunk,
hogy hogyan is állt 2020 tavaszán,
akkor vajon mi jut majd eszünkbe?
Emlékszünk-e majd arra, hogy nem
csak a levegő hiánya tud fullasztó
lenni? Emlékszünk-e majd arra, hogy
milyen sivárak és üresek az ünnepeink, ha nincs kivel ünnepelni? Megtanuljuk-e, hogy az az ünnep, amikor
korlátozások nélkül együtt lehetünk?
És emlékszünk-e majd arra, hogy
mennyi jóság van mindannyiunkban?
Hogy milyen gyakran akadt akár kérés nélkül is egy segítő kéz?
Persze, most még nem jött el az
emlékezés ideje. Még nem tudjuk,
mikor lesz vége a rendkívüli üzemmódnak. Még nem engedhetünk a
fegyelemből, még előttünk van sok
áldozat. Még sokat tehetünk, és
mindent meg kell tennünk azért,
hogy a szépet, a nemest idézhessük
fel majd emlékezésünkben. Tartsunk ki, hiszen csak rajtunk múlik,
hogy emlékeinket ne az idő, hanem
saját helytállásunk szépítse meg!
Legyünk erősek és nemeslelkűek!
Külön-külön, mégis együtt!
Básthy Béla polgármester

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok elszállításának napján viszik el.
MÁJUS 1-jén, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én,
JÚNIUS 1-jén, 2-án, 3-án, 4-én, 5-én.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.
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Az orvosi rendelésekről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kőszegi alapellátásban az egészségügyi vészhelyzet
miatt 2020. március 23-tól az
orvosokkal történő előzetes telefonos konzultáció után az alábbi
időpontokra változnak a rendelések:
Hétfő:
13:00-16:30
Kedd:
13:00-16:00
Szerda:
12:30-16:30
Csütörtök:
13:00-16:00
Péntek:
10:00-15:00
E-recept és adminisztrációs
kérések a körzet szokásos rendelési idejében kérhető telefonon
az asszisztensnőktől!
1. körzet Dr. Nedeczky Veronika
94/360-178
ÉS
2. körzet Dr. Pusztai Gergő
94/363-767
Hétfő:
07:30-12:00
Kedd:
12:30-17:00
Szerda:
07:30-12:00
Csütörtök:
12:30-17:00
Péntek:
10:00-15:00

3. körzet (Dr. Varga István leendő
körzete) 94/360-287
ÉS
4. körzet Dr. Prugberger-Németh
Lilla (Dr. Nagypál Judit)
94/656-106
Hétfő:
12:30-16:30
Kedd:
07:30-12:00
Szerda:
12:30-16:30
Csütörtök:
07:30-12:00
Péntek:
10:00-15:00
Kéréseikkel, panaszaikkal kérjük telefonon jelentkezzenek! A
gyógyszerek az elektronikus térbe kerülnek felírásra, melyet a
patikákban 2 nap múlva tudnak
kiváltani.
Az egészségügyi vészhelyzetre
való tekintettel kérnénk kedves
betegeink megértését és türelmét!
A megnövekedett telefonos hívásszám miatt a kapcsolási idő
több perc is lehet!
Köszönettel:
Háziorvosok

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám május 18-án jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204
Kedves Vásárlóink!
Jelenlegi helyzetre való tekintettel üzletünk átmenetileg zárva tart.
Lehetőségeinkhez mérten állunk rendelkezésükre!
Személyesen FŐTÉR OPTIKÁBAN ügyeleti időben:
SZERDA 10-12 óra között
Telefonon non-stop: 06-30-9377175, 06-30-5602295
Email címünk: koszegoptika@gmail.com
Megértésüket köszönjük!
VIGYÁZZUNK MAGUNKRA ÉS CSALÁDUNKRA!
MARADJ OTTHON!
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com),
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban
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Dr. Székely János megyéspüspök

„Legyenek az otthonaink szent helyekké”
Az idei Húsvét is igazi. Csendesebb,
de igazi. Ahogyan az első keresztények a katakombákban, ahogyan
nagy egyházüldözések idején, ma
hasonlóképpen családokban, néhány atya közös szentmiséjében
mégis ugyanaz az Örök Titok jelenik meg, válik számunkra átélhető
valósággá.
Az első Húsvét idején, az Egyiptomból való szabaduláskor Izrael
fiai behúzódtak a házaikba, melyeket a Bárány vérével jelöltek
meg, amíg elvonul a pusztító veszedelem, amíg a csapás lesújt az
egyiptomiakra.
Hasonlóképpen
behúzódtunk a házainkba az idei

Húsvéton. Tegyük ezt igazi, belső
meggyőződéssel! Helyezzük családjainkat a Bárány vérének oltalma alá! Legyenek az otthonaink

szent helyekké, kolostorhoz hasonló erődítményekké, ahová nem engedjük be a bűn ártó vírusait, ahol
a nap fénypontja az Isten dicsérete!

Kedves Testvérek!
Kedves Kőszeg és Vidéke újság Olvasói!
Az idei Nagyböjt második felét és
a Szent Három napot a Húsvéttal
együtt a hívek nélkül ünnepeltük,
s úgy néz ki, a következő hetek
vasárnapjait és ünnepeit is üres
templomokban töltjük el.
Elmaradt a Virágvasárnapi barkaszentelés és Passió, elmaradt a
nagycsütörtöki lábmosás, illetve
az Oltáriszentség, az Eucharisztia megalapításának ünneplése. A
délelőtt folyamán a püspöki Székesegyházban, mint papok nem
vehettünk részt a krizmaszentelési
misén, amikor közösen mindig
megújítottuk a papi szolgálatunk
ígéreteit, ezúttal csak a televízión
keresztül közvetített szentmise által
tehettük meg.
Elmaradt a nagypénteki Passió és
kereszthódolat és nem volt Szentsír
látogatás.
Elmaradt a nagyszombati feltámadási körmenet is, ami a templomi
rendszeres együttlétünk mellett tanúságtevő keresztény hitünk kézzel
fogható, látható cselekedete.
S ugyanúgy hitünk legnagyobb
ünnepének, a Húsvétnak, Jézus dicsőséges feltámadásának megünneplése is üres templomban, hívek
nélkül történt.
Milyen más egy lelkipásztor lelki
békéje és öröme, amikor hívekkel

együtt ünnepel! Hálát ad Istennek,
közösen dicsőítjük Őt, eléje terjesztjük kéréseinket. Most ez a hálaadás
az otthonokban, családi közösségekben történhetett meg, és remélem sok családban meg is történik.
A kéréseink pedig a koronavírus
veszélyével még megtetézve, még
inkább a szívünk és lelkünk mélyéből fakadhat az Isten irgalmát
kérve magunkra, családtagjainkra
és minden emberre. Remélhetőleg
sok emberben megfogalmazódik,
hogy mennyire törékeny és esendő
az ember. Mennyire kiszolgáltatott,
éppen ezért mennyire az Isten szeretetére és gondviselésére vagyunk
utalva. Milyen büszke tud lenni az
ember, amikor nincsenek megoldhatatlan problémái, amikor úgy
gondolja, hogy minden jól megy
az életében. Elfelejti, hogy mindez
a Jó Isten kegyelme és ajándéka
a számunkra, nem a mi tudásunk,
földi javaink, és még kevésbé akaratunk eredménye. Bizonyára –
legalább is sokan reménykedünk –
sok embert gondolkodásra készteti
a mostani helyzet, és elgondolkodik
az élete értelmén. Talán az Istennel
való kapcsolatát is számba veszi.
Komolyan kell vennünk a Kormány
és az egészségügyi szakemberek
előírásait, kérelmét, hogy vigyáz-

zunk magunkra, és vigyázzunk
másokra is. Tartsuk be az előírásokat, hogy ezáltal is védjük egymás
egészségét. Az orvosok, ápolók, az
egészségügyi dolgozók, és velük
együtt még sokan mások is óriási
munkát végeznek, – hála legyen
érte, – hogy minél kevesebben
kapják el a vírust, és még kevesebben haljanak meg, viszont annál
többen gyógyuljanak meg a fertőzésből. Legyünk megértők a járvánnyal kapcsolatos előírásokkal,
és türelemmel viseljük az ezekkel
együtt járó nehézségeket.
Az imádságainkat, könyörgéseinket a dolgozókért ajánlunk fel,

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Az igazi szájmaszk legyen a szavainkra ügyelő figyelem, amely
megakadályozza, hogy a szavak
a közönségesség, az értékek
meggyalázása, a mások iránti
rosszindulat vírusát terjesszék!
Az idei Húsvéton Jézus üzente nekünk: „Ne félj! Én vagyok az Első
és az Utolsó és az Élő!” (Jel 1,17).
Ne féljünk, hanem bízzunk, és segítsük egymást! Különösen is segítsük a legszegényebbeket, azokat,
akiknek nincsenek tartalékaik, akik
máról holnapra éltek! Úgy, mint az
első keresztények tették. Csendesen, de valóságosan, nap mint nap,
folytassuk a hit és a szeretet nagy
művét, amelyet Jézus Húsvétja indított el a világban!

HI T É LE T
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(A kép 2019-ben a keresztúton
készült.)

fohászkodjunk Isten irgalmáért!
Szüntesse meg ezt az egész világot
fenyegető veszedelmet! Legyen kegyes hozzánk, mi pedig újítsuk meg
magunkban a keresztség szentségében kapott hitünket, az Isteni
gondviselésben vetett bizalmunkat,
s újítsuk meg keresztény életünket
Jézus Krisztus elvárása szerint. Járjon közben értünk a Boldogságos
Szűz Mária, az Ő anyai pártfogásával, kérve Szent Fiát, különösen
most a Húsvétot követő vasárnapokon. Merítsünk belőle erőt, bizalmat, és tudatosítsuk magunkban:
Isten kezében vagyunk!
Mindenkinek Jó egészséget, a Húsvét áldott kegyelmeit kívánom. Vigyázzanak magukra, és bízzanak a
Jó Isten szeretetében.
Harangozó Vilmos
kőszegi plébános

Evangélikusok Húsvétja
A Kőszegi Evangélikus Egyházközség március 15-én még megtartotta az istentiszteletet, majd a
gyülekezet éves közgyűlését – adta
a tájékoztatást Baranyay Csaba
lelkész. – A vírus érkezése után az
interneten és telefonon tartják a
kapcsolatot a gyülekezet tagjaival.
A hittanórák távoktatásban zajlanak, az igehirdetések felkerülnek
a gyülekezet honlapjára, illetve
minden nap igei gondolatokat osz-

tanak meg a Facebook oldalakon.
Akiknek nincs internetkapcsolata
,vasárnap nyomtatott formában
vehette kézbe az igehirdetést.
Szeretetotthonukban
látogatási
tilalom lépett életbe, és gondoskodnak lakóik testi és lelki szükségletéről. Amikor ezeket a sorokat
írta – április 8-án – fertőzésről nem
volt tudomásuk, és remélik, az Úr
megóvja az otthon lakóit, dolgozóit
is ebben a nehéz időben.
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Körmenetet tartottak
A KT U Á LI S

Talán egyetlen templom Magyarországon, ahol megtartották Húsvét
nagyszombatján a feltámadást hirdető körmenetet. Horvátzsidányban, a Keresztelő Szent Jánostemplomban is csendes volt a nappal és az éjszaka. Este fél hétkor
kezdődött az ájtatosság, majd a
templomban megszólalt az orgona.
A szentmise végeztével Dumovits
István plébános magasra emelve
kihozta a térre az oltáriszentséget.
A 80 éves atya megfogalmazta,
hogy „a körmenet szóljon Jézus
feltámadásáról, a vírus megfékezésért, és mindannyiunkért”.

A plébánost egymástól távol kísérte a két
ministráns, a kántor, a
kereszt és a szobor hordozója. A templom előtt
lévő első háznál is megállt a kicsi, de reményt
hordozó menetoszlop. Az
ablakban égett a gyertya, jelezvén, hogy várják
a feltámadást hozó hírt,
amit az atya szentségi
áldással erősített meg.
Végigjárta a faluban azt
a körutat, ahol az Úrnapi
körmenet is rendszerint

Szolgálat az időseknek
„Nem tarthatunk istentiszteleti,
gyülekezeti alkalmakat, ezért felhasználjuk az internet, a facebook
adta lehetőségeket, és telefonon
vagy írott formában tartjuk a kapcsolatot. Minden szerdán közös
imádságra hívjuk a gyülekezet

elhalad. Ahol várták az érkezőket – egyedül vagy családostól –, gyertya égett az
ablakban, virágot és szobrot
helyeztek el.
A patakot övező két utca
olyan, hogy minden pontjáról belátható a terület. Amíg
a körmenet véget nem ért, a
kapukban állók a tekintetüket
az atya felé fordították.
Az egyedi Húsvét reggelén,
hét órakor harangszó jelezte az ételek megáldásának
kezdetét. Az atya azt kérte a
hívőktől, hogy az asztalkára
helyezett gyertyaláng mellett
imádkozzanak az áldásért.
Kámán Z

tagjait, a gyertya fényénél a templomaink harangszava mellett bátorítunk mindenkit az imádságra.
Vasárnapokon az istentisztelet
liturgiájával kiegészített igehirdetést elvisszük minden hívőhöz.
Húsvét vasárnapján élő istentisz-

teleti közvetítés volt Nemescsóból.
A Sartoris Szeretetszolgálat a
házi segítségnyújtás keretén
belül továbbra is igyekszik megadni a segítséget a szolgálatot
igénylő időseknek a szükségessé vált védő és óvintézkedés
betartásával. Öröm számunkra
az, hogy egyre többen igénylik a
falugondnoki szolgálatunk által

is biztosított bevásárlást, így az
időseknek nem kell otthonaikból
kimozdulni, házhoz viszik a kért
terméket a segítségnyújtók.
Infekcióról hozzánk nem jutott
információ. Gyülekezeti tagjaink
illetve a Szeretetszolgálat látókörében ilyenről nem tudunk.”

Kalincsák Balázs
evangélikus lelkész

Maradj otthon, ha nem dolgozol!
A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 – TOP5.1.1-15-VS1-2016-00001 –
projekt konzorciuma – Vas
Megyei Önkormányzat, Vas
Megyei
Kormányhivatal,
Nyugat-Pannon Terület- és
Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonproﬁt Kft. –, Kőszeg Város
Önkormányzata és Vasvár
Város Önkormányzata a
megyei szintű foglalkoztatási fórum létrehozását
kezdeményezték. A kezdeményezéshez, fórum alapításhoz számos cég, vállalkozás – BPW-Hungária Kft.,
MAM-Hungária Kft., EGIS
Gyógyszergyár Zrt. Kör-
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mendi Gyáregysége –, államigazgatási, szakmai szervezetek, oktatási központok
– NAV Vas Megyei Adó- és
Vámigazgatóság, Vas Megyei Szakképzési Centrum,
Szombathelyi
Tankerületi
Központ, PTE Egészségtudományi Kar –, Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata és V. Németh Zsolt
országgyűlési
képviselő
csatlakozott.
Az elmúlt néhány hét,
az előttünk álló ismeretlen időtáv nagy
kihívások elé állítja
hazánkat, Vas megye foglalkoztatóit,

munkavállalóit, családjait.
Rendkívül nagy a felelősségünk, hogy minél hitelesebb, időszerű és tényalapú
konzultáció, közös gondolkodás, összefogás alakuljon ki és valósuljon meg Vas
megyében, hangsúlyozták a
fórum résztvevői.
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A Kőszegi Plébánia Karitász végzi
áldásos tevékenységét, azokért,
akik nemcsak a mostani vírusos
időszakban vannak veszélyben,
hátrányos helyzetben, hanem nap
mint nap. Van olyan édesanya, aki
azért lett rászorult, mert a fia eladta a feje fölött a lakást. A csendes
Húsvét napján 9.00 órától is osztottak csomagokat a Brenner székházban. Ide jöttek a rászorultak
szájvédővel vagy anélkül, de óvatosan, megtartva a sok méter távolságot. Az élelmiszer csomagokat
az önkéntesek előre elkészítették,
adományként kapott külön táskákba csomagolták az ételt, húst, kenyeret, zöldséget. A korábbi szokásokhoz képest változott a helyzet,

mert még februárban a rászorultak
táskájába tették a mindennapokat
segítő ételt.
Az adomány az adakozóktól származik. A Plébánia Karitász tartalékolt élelmiszert és pénzt, amiből
vásároltak. Az idei, templomokba
tervezett gyűjtés gyengén sikerült,
mert a szentmisék március 22től az online, tévé és rádióműsok
világába költöztek. Még a zárás
időpontja előtt voltak jó szándékú
emberek, akik a plébániára bevitték az adományt. Rendszeres,
napi lehetőséget ad a segítésre a
nagyáruház élelmiszeradománya.
Április 9-én, nagypéntek előestéjén
nagyobb adag étel jutott a rászorultaknak. Gyors döntésre volt szükség

A KT U Á LI S

Húsvét napján is

a kiosztásánál azért is, hogy abból
sokan kapjanak, és az étel tárolása
miatt a romlást megakadályozzák.
Április első napjaiban több, üres
polcokkal rendelkező lakásokba
csöngettek be az önkéntesek, és adták át személyesen az ajándékcso-

Trianon: Ólmod a leghűségesebb falu
2014. december 16-án Ágh Péter és Hende Csaba előterjesztése
alapján a „Leghűségesebb Falu”
(Communitas Fidelissima) címet
kapta a parlamenttől Ólmod, más
– Szentpéterfa, Narda, Felsőcsatár,
Horvátlövő, Vaskeresztes és Pornóapáti – településekkel együtt.
Hergovich Márton egykori községi
bíró, Fehér Alajos vendéglős és mészáros, Gaál József római katolikus
kántortanító, Kolerits Károly gazdálkodó és a Mersich család tagjai
tevékenyen vettek részt a Trianon-i
döntés után kikényszerített népszavazás eredményében. Azért, hogy
Ólmod továbbra is magyar föld
maradjon.
Idén 100 éve annak, 1920. június
4-én, hogy a versailles-i Nagy-Trianon palotában aláírták azt a bé-

kediktátumot, amely – kétharmad
területének elvesztésével – megcsonkította a történelmi Magyarországot. Az évforduló közeleg, az
ugyancsak elzártságot okozó korona, a vírus is itt él velünk. Itt van
velünk, és most sem tudunk mozdulni, mint száz évvel ezelőtt.
Az I. világháborút lezáró Trianoni Szerződést előkészítő 1920-as
határmegállapító bizottság Ólmodot Magyarországtól elcsatolandó
területként határozta meg. Egy
1922-ben bevésett határkő pl. egy
1699-ben felállított, a települések
és birtokok határát jelző kőnek a
felülírásával is gyorsítani kívánta
az 1922-es határkijelölést. Burgenland 1923-ban alakult meg, a Vas
megyei Ólmod horvát nemzetiségi
falu visszakerült Magyarországhoz!

Így lettek ők a „Leghűségesebb
Falu”. Ugyanakkor azóta is Rőtfalva (Rattesdorf) és Rendek (Liebing)
Ausztria fennhatóságához tartozik.
A falu visszacsatolása polgári kérésre történt, helyi kezdeményezésre, egy néppárti program keretén
belül. Ólmod, hűsége jutalmául a
magyar emberek és települések évszázados megbecsülését nyerte el,
akkor is, ha a II. világháború után
a vasfüggönyt, és ezzel a teljes elzártság próbatételét is megkapta.
A műszaki határzár részeként a
szögesdrótból készült, csak a határőrség által nyitható kaput, amit
a horvátzsidányi útelágazásnál
alakítottak ki. Aki a község felé
kívánt haladni, a kapunál megállították, ellenőrizték, sokszor viszszafordították. Ólmod zárt falu lett,

magot. Az átadásnál a távolságot
betartották. A rászorultak jól ismerik a segítséget nyújtó személyeket,
a Kőszegi Plébánia Karitász önkénteseit, akik méltán megérdemelnek
minden elismerést.
KZ
a település túloldalán Ausztria volt.
Ólmod a Magyarországhoz kötődő
múltjához, horvát kultúrájához és
természeti kincseihez is Hűséges
Falu lett. Ezt a kincset felvették az
értéktárba.
2014. december 16-án Hergovich
Vince a falu polgármestere meghívást kapott a parlamenti döntés
meghozatalára. Azt követőn kérdésünkre így fogalmazott:
„1968-ban nagyapám, Hergovich
Márton, az akkori községi bíró azt
mondta: ’Meglátod kisfiam egyszer
még megköszönik, hogy ide szavaztunk, hogy horvát nemzetiségű
lévén ilyen hűségesek voltunk a
szülőföldünkhöz. Most meg határsávban kell élni. Nehezen viseltem,
hogy a Piave frontvonalról két hét
alatt értem haza. Most meg a kert
végében lett a határ, bekerítenek,
határsávba zárnak.’”
Az összeállítást készítette: KZ
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Kávészünet Földesiné Németh Csilla koreográfussal
A Dance Jam örömtáncot jelent
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Egy kis Vas megyei faluban, Vasszilvágyon
nevelkedett, ahol a tanító házaspár – Major
Gyula igazgató bácsi és Magdi tanító néni –
nemcsak oktatta a gyerekeket évtizedeken
át, de a falu közösségi életének irányítói is
voltak. Igazi „Lámpások”, akikhez bizalommal lehetett fordulni, akiket nagy tisztelet
övezett. Az ő példájukat látva, határozta el
Németh Csilla egészen kis korában, hogy ő is
pedagógus lesz. A Major házaspár élete nyitott könyv volt, melyből azt olvasta, hogy ő
is, nem csak ismereteket akar átadni, hanem
egy közösség vezetőjeként nevelni, példát
szeretne mutatni. A Szombathelyi Tanárképző
Főiskolán szerzett matematika-testnevelésinformatika szakos diplomát, majd férjhez
ment Földesi Jánoshoz és közös életüket, férje szülővárosában, Kőszegen kezdték el. Azóta is a Béri Balog Ádám Általános Iskolában
tanít. Éveken át oktatta mindhárom szakját,
ami azért volt öröm számára, mert vallja,
hogy a testet és a szellemet egyaránt kell
formálni. Amikor már matematikai szakmai
tudását megfelelőnek érezte, a testnevelés
területén képezte tovább magát. Arra érzett
késztetést, hogy a tanulókat minél több mozgásformával kell megismertetnie és ehhez
újabb és újabb területeket kell felderítenie és
megtanulnia. Még a gyermekeivel gyesen töltött időszakban kezdett a tánccal foglalkozni.
A tánccsoport az elmúlt 30 év során kitartó
munkájával elérte, hogy az iskola és a város
elismert civil szervezete lett. Munkájáért több
ízben is kitüntették. Van ezek között városi,
megyei, miniszteri elismerés is.
– Megtapasztaltam, hogy a tánc, a mozgás
öröme mellett, a helyes testtartás megtalálásában és megtartásában, a tanulási nehézségek
leküzdésében, a koncentrációban, a kreativitás
kialakulásában, a koordinációs képességek fejlesztésében is segít. És hogy mennyire személyiségformáló, azt a saját életutam bizonyítja. Kissé
zárkózott, félénk falusi kislányból, sikerült határozott, nyitott személyiséggé válnom. És ehhez
nagymértékben hozzájárult a tánc.
– A tánc pozitív értékeit szem előtt tartva, szakmai
tudásom fejlesztése mellett hoztam létre 1990ben – 30 éve – a Dance Jam tánccsoportot. Kezdetben, egy csoportban 8-10 tanuló ismerkedett
a tánc alapjaival. Mára 8 csoport működik, felmenő rendszerben, melyekben egyformán megtalálja
helyét az óvodás, általános- és középiskolás diák
is. 2020-ban 90 növendék jár az óráimra.
– Az évek múlásával saját tapasztalataim és a
szerzett tudás révén megpróbáltam minél magasabb színvonalra emelni az oktatást. Elvégeztem a Táncpedagógusok Országos Szövetségé-

nek modern táncoktatói tanfolyamát. Azonban
a tanulás számomra nem ért véget, minden
évben részt veszek legalább egy tánckurzuson,
erre nagy szükségem van, azért hogy tudásomat
szinten tartsam, az új irányzatokat figyelemmel
tudjam kísérni, alkalmazni tudjam.
– Mely korban érdemes elkezdeni? A felmenő
rendszerben működő csoportjainkban az óvodás

és kisiskolás korú gyermekek vidám, játékos formában ismerkedhetnek a tánc alapjaival. 9 éves
kortól a tánctechnikák -jazz, karakter, modernkülönféle sajátosságait mutatjuk meg, majd 14
éves kortól a növendékek már kialakult stílusukhoz és tudásukhoz alkalmazkodva tanulják a
különböző modern tánctechnikákat.
– A 30 éves gálaműsorunkat, mely a „Testtől a
lélekig” címet kapta – a járvány miatt október
3-án tervezzük bemutatni – arra a hosszú útra is
utal, amelyet végigjártunk, amíg a kissé csetlőbotló mozdulatoktól eljutottunk a ma már gondolatok közvetítő, érzelmeket ébresztő koreográfiákig. Növendékeim és én is leginkább azt a
munkafolyamatot élvezzük, amíg a mozdulatokból gondolatok lesznek. A nagyobb csoportokban
már közösen beszéljük meg azokat a témákat,
amelyeket az év folyamán feldolgozunk. Nagy
körültekintést igényel ez, hiszen azt szeretném,
hogy a táncosaim át is érezzék azt, amit közvetíteni akarnak, mert csak így lehet hiteles. Tavalyi
egyik koreográfiánk a „Bőröndnyi élet”, a holokausztról szólt, és azért, hogy ezt megértsék a lányok, még az auschwitzi koncentrációs táborba is
elmentünk. A koreográfiának nagyon nagy sikere
volt, számtalan díjat és elismerést kapott.
– Minden évben nagyszabású előadással zárjuk
a tanévet, ahol az összes táncos bemutathatja
tudását. Ez nem csak a tanítványok és szüleik
által várt program, de elmondhatom, hogy mára
már „városi rendezvénynek” számít, hiszen két
előadást tartunk telt házzal.

Három táncszövetségnek vagyunk a tagja, amelyek felmenő rendszerben tartják a versenyeiket.
Általában Budapesten vannak ezek a megmérettetések, így több ezer kilométert teszünk meg 32
versenyző tanítványommal évente. Hazai és nemzetközi versenyeken dobogós helyezéseket érünk
el, többszörös Európa-bajnoki koreográfiáink vannak. Táncosaim tudásszintje eléri az alapfokú művészeti iskolában tanulóé diákokét, sőt néha még
túl is szárnyalja, annak ellenére, hogy nálunk csak
szakkör formájában tanítjuk a modern táncot. A
versenyekre készített koreográfiáim sokszor részesülnek különdíjban. Most már egy-két növendékem tervei között is szerepel a táncművész pálya.
– Az évek során többször felmerült, hogy egyesületi keretek között folytatjuk tovább a tanítást,
de mivel a befogadó iskola mindvégig nagyban
támogatta a csoportot, elismerte munkámat,
így nem változtattunk a kereteken. Az iskolában kialakításra került egy 70 m2-es táncterem,
melynek egyik fala tükörborítású, és idén balett
rudakat is sikerült felszerelnünk.
– A tánccsoport közösséggé formálása nélkülözhetetlen feladat. Erre jó lehetőséget kínálnak a
versenyekkel eltöltött hétvégék, a tánctáborok,
hétvégi kurzusok. Ezekre több esetben a szülők
is elkísérik a diákokat. Így aztán az együtt eltöltött idő, a kötetlen beszélgetések, az versenyek
izgalma igazi családdá kovácsolta csapatunkat.
Szinte mindig teamben dolgozom. Szeretem az
embereket, szeretek kapcsolatokat építeni. Nagy
öröm számomra, hogy sikerült két olyan társat találnom magam mellé, akik mindenben segítenek.
Németh Szilvia a csoportunk fő szervezője, aki
nélkül nem tudnánk ilyen sikeresek lenni. Horváth
Csabáné Rita néni nélkül elképzelhetetlenek lennének a versenyek, ő a tanítványaim „anyukája”
a hosszú és sok esetben fárasztó utazások alatt.
– Az eredményesség azonban az éremnek csupán az egyik oldala, az alkotó, egymást inspiráló, a kihívásokat kereső egyénekből álló baráti,
élményt adó közösség pedig a másik. És talán
fontosabb is! A mai kissé elmagányosodott, önző
világban ez hihetetlen érték!
Több növendékem óvodás korától járt hozzám az
egyetem befejezéséig. Büszke vagyok arra, hogy
volt tanítványaim a mai napig eljönnek az előadásainkra és támogatják a tánccsoport munkáját.
Földesiné Németh Csilla nagy utat járt be
az elmúlt 30 év alatt. Eredményeiért keményen meg kellett dolgoznia. A tanítványoktól
cserébe nagyon sok szeretetet, ragaszkodást
kapott. Mindezek azt bizonyítják, hogy az ok
és a cél, melyekért ezt a pályát választotta, –
hogy a kultúra és a közösség építő „Lámpása”
legyen, – valóra vált.
Kiss János / Foto: Silye László
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Egy nagyberuházás indítása előtt
Kőszeg felől haladva a Horvátzsidányt jelző tábla előtt, jobb
oldalon épült meg az ásványvizet
és 100%-ban természetes alapanyagokból készült üdítőitalokat
palackozó üzem. Az egykori hűtőháznak csak a falai maradtak meg
az átépítést követően. Az óriási beruházást Horvátzsidány, Kiszsidány
térségében található egyedi minőségű, mély kútból nyert ásvány- és
forrásvíz felhasználása indokolta. A
lúgos víznek (pH=7,4) jelentős a kalcium, magnézium
mennyisége, nem tartalmaz
veszélyforrást jelentő nitrát,
nitrit vegyületeket, és minimális mennyiségű a nátrium.
Ezért babavíznek is kiválóan
alkalmas, kedvező a hatása magas vérnyomás ellen.
Alpokaqua szénsavmentes
természetes
ásványvizet
a kőszegi Ostromnapokon
részt vett hagyományőrzők
jól ismerik, mert az Art Water
Kft. több éven át ily módon
támogatta a rendezvényt.
(Vajon 2020-ban lesz-e erre
lehetőség????)
Április 8-án a kft. ügyvezetője, projektmenedzsere, Dorogi Éva
vezetett végig az üzemen. A 4500
m2-es épületkomplexumban néhány fő szerelte a gépeket. Néhány
percre megálltunk a Chernel István
emlékét idéző prémium gasztro

számára készülő forrásvizet címkéző gép előtt.
– Az itt működő palackozó üzemet 2014-ben vettük át – fogalmazta meg Dorogi Éva. – Célunk
az volt, hogy a kapacitást bővítve,
egyedi egészséges és funkcionális
üdítőitalokat készítő üzemet hozzunk létre. Most igy a koronavírus
megérkezésekor a gyártásra készen
állunk. Az új fejlesztésű termék előállításában van még feladatunk,

ezek érdekében el kell végezni az
automata gyártósorok teljes beüzemelését. Úgy tervezzük, hogy
május végére minden elkészülhet
beleértve a fermentációs gyártási
technológiánkat is.

– A vírus okozta piaci helyzet
miatt nem ideális az időpont az
indításra.

– Az éttermek részére készülő termékeink értékesítése most nehézségekbe ütközik, de ez nem lesz
mindig így. Új márkákat hoztunk
létre. Számomra a legkedvesebb: a
helytörténetű jelentőségű Chernel
Aqua Terra Sydan forrásvíz. Ennek
jelképe a vékonycsőrű víztaposó,
amelyet Chernel István fedezett
fel. Fermentálással
készülő prémium
üdítőket is gyártunk majd. Az ízesített, természetes
ásványvizet tartalmazó termékekre
megkötöttük a teljesítésre váró szerződéseket. Nincs
minden kapacitásunk lekötve, de
ezen folyamatosan
dolgozunk, azért
is, hogy minden
termelési napunk
jobb és még jobb
legyen.

lat egy részének felmarása után jól
látható, nincs mitől tartani, marad
hely bőven autósnak, kerékpárosnak. A járdák járófelülete aszfalt,
illetve térkő lesz. A piacnál már jól
bevált módon kiépített átkelőhely
szolgálja a gyalogosok biztonságát.
Tavaly a Vasivíz munkatársai elvégezték a közműfelújításokat, az

– Mit lehet tudni a gyártásról?

– Mindezt másfél évig tartó tervezési periódus előzte meg egy
áttekintő
piackutatással.
Az
ízvariációkat fogyasztókkal teszteltük. Majd a legjobbakhoz meg-

– A technológia zárt, a receptek
egyediek, 100%-ban természetes
összetevőjük és elhanyagolható
cukortartalmuk miatt kifejezetten
a modern táplálkozást egészítik ki.
Valamint nagyon finomak. Elsődleges szempont volt a teljeskörű
automatizálás. A steril környezetet részünkről követelménynek
tekintjük. Palackozunk üvegbe és
PET-palackba is különböző töltési térfogattal. Kiépítettük a 19
literes ballon töltésére alkalmas
gépsort. Az ezekbe töltött kiváló
minőségű ásványvizet a környéken
élők számára kívánjuk értékesíteni, csökkentve az ellátási láncot
és az ökológiai lábnyomot, hiszen
ezek a ballonok újratölthetőek. A
másik gépsorunk az üveg, illetve
a PET-palackok töltését végzi el.
A kupakzárás befejezéséig – az
általunk gyártott – minden termék
csak steril környezettel érintkezhet.
Ezért, és az ásványvíz kiváló összetétele miatt forgalmazhatunk forralás nélkül fogyasztható babavizet. A
lezárt palackok nem tartalmaznak
levegőt, mert légterét nitrogénnel
vagy szén-dioxiddal töltjük meg.
Ezen kívül nagy dobással készülünk
a nyárra, és garantáljuk, hogy mindenkiből előhívunk majd érzéseket.
Kámán Z

áprilisban történt bontások oka a
csapadékcsatorna kiépítése.
A munkavégzés ideje alatt az érintett szakaszokon folyamatosan számolni kell a gépjármű, illetve gyalogos közlekedés részleges vagy teljes
korlátozásával. Fontos az óvatos
közlekedés. Az építési munkálatokban érintett területen a gépjármű-

vek parkolására nem lesz lehetőség.
A Várkör lakói a felújítás időtartama
alatt a Károly Róbert tér és a Várkör
más parkolóit tudják használni.
A projektekkel kapcsolatos további
információért forduljanak bizalommal a Fejlesztési iroda munkatársaihoz! E-mail: fejlesztesi.iroda.
koszeg@gmail.com
A felújítások során felmerülő esetleges kellemetlenségekért ezúton is
elnézést kérünk!
A beruházás a TOP Zöld Város Program keretében elnyert forrásból
(2.1.2-15-VS1-2016-00006 számú) és a Kreatív Város Fenntartható
Vidék (KRAFT) program hazai kiegészítő támogatásából valósul meg.

– Hogyan kezdődött el a beruházás?

Várkör
Április 6-án kezdődött a Várkör –
a Fő tér és Kiss János utca közötti
szakaszának – a felújítása. A négysávnyi széles útburkolat korábban a
kétoldali parkolást szolgálta, azonban az út és a járdák közti gyeprácsos parkolók kiépítése után száguldásra csábította az autósokat. Ezek
a parkolók kerülnek most „távolabb” a járdáktól, az így felszabaduló
helyen új zöldfelületet alakítanak ki.
A parkolókat térkővel borítják.
A tervek bemutatásakor többen
aggódtak, hogy a nyolc méter széles út szűk lesz. Most már a burko-

kezdődött a gyártási technológia
előkészítése, a gépsorok tervezése.

A KT U Á LI S
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„A nyuszi csak ólálkodni mer a kertek alatt”
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Mindez egy vélemény Húsvét
előtt, a koronavírus időszakában.
Azt nem lehet tudni, hogy elvitte-e a nyúl az ajándékát, örülhettek-e a gyermekek a kisebb vagy
nagyobb csomagnak, de március
14-től a mindennapi életünk
megtorpant.
Futár viszi a házhoz
Járja az országot a koronavírus, de
nem mindenki veszi komolyan. Az
alapszabályokat nemcsak illik betartani, nemcsak másokért, hanem
mindenkinek saját magáért. Nem
jelenti azt, hogy egész nap otthon
szájvédőt kell használni, de közösségi, idegenekkel közös térben
fontos lenne. Akkor is, ha éppen
egy illusztris személyiség megy be
az üzletbe, vagy egy futár viszi ki
házhoz az ételt. Ez utóbbiak közül
az egyik felháborodott a szigorú
szabályok miatt, mondván tüdőgyulladásban többen halnak meg.
Nyilván azért nyilatkozott így, mert
nagyon csökkent az üzlet forgalma.
Az éttermek bezártak
A korábbi pincér, szakács hiányból
felesleg lett. A vendéglősök részéről sokféle az útkeresés. Egyik
nagyobb szállásadó minden alkalmazottat elküldött. Van olyan panzió, amely bízik a közeljövőben, és
egy köztes megoldást kínált fel a
munkatársaknak. A Kékfény Étteremben a pincéreknek nem tudtak
munkát adni, hiszen nincs, nem lehet éttermi fogyasztás. A szakácsok
és futárok továbbra is dolgoznak,
működtetik a pizza- és az ételszállítást. Kérdésünkre Giczi Tibor
elmondta, hogy a futárok maximálisan betartják az előírt szabályokat, kesztyű, szájmaszk nélkül nem
indulhatnak el. A futárok lakásokba
nem mennek be, és sehol sem tapasztaltak negatív visszajelzést, velük szemben kinyilvánított félelmet.
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A szájmaszk kőszegi árai
Januárban nyílt meg egy kisbolt a
Rákóczi úton, a Fő tér sarkán. Párnákat, különböző, varrott figurákat,
játékokat készítettek. Jól indult az
üzlet, aztán áttértek a szájmaszkok
készítésére. Az üzletet bezárták,
annak tulajdonosa gondolkodás

nélkül mondta a bérlőnek, hogy az
átmeneti időszakban nem kell bérleti díjat fizetni. Az üzlet facebookon
veszi fel a rendelést, és folytatják a
termelést, elsődlegesen a szájmaszk
gyártását. A gyártásban főszerepet
vállaló asszony szerint nem lehet
annyit készíteni, amennyit el lehet
adni. A szájmaszk kőszegi árai minimálisak, a földön járnak és nem a
felhők felett. Ezért rendszerint küld
csomagokat távoli városokba. A
szájmaszk készítésének alapproblémája, hogy nehezen és drágán
lehet alapanyagot vásárolni.
A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel több Fő téren működő vállalkozás tulajdonosa kereste meg
Básthy Béla polgármestert, hogy az
idegenforgalom nagymértékű csökkenése miatt a vendéglátóipari előkertek közterület használati díjának
megfizetésére alól mentesüljenek.
A polgármester a 21/2020. (III.
26.) polgármesteri határozatában
felkérte a jegyzőt a fenti önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére. A módosítás
2020. április 1-től 2020. június
30-ig az idényjellegű árusítás,
vendéglátóipari előkert és üzlethelyiség előtti közterület használatáért fizetendő díj megfizetésére
biztosít haladékot.
A védőnők kitartóan dolgoznak
A védőnők a kiadott rendeletek
szerint végzik munkájukat, a kisbabákhoz házhoz nem mennek el,
de a kötelező védőoltást minden
gyermek megkapja. A távolságtartás szabályai szigorúak, és minden
„látogató” után teljeskörű fertőtlenítést végeznek.
Piac Húsvét előtt
A piac is egy árusító hely
szombatonként. Húsvét előtti szombaton (április 11.)
őstermelők foglalták el a
virágpiac területét. A pultok
mögött fiatalok álltak. Házi
készítésű füstölt húst, süteményt, virágot raktak ki a
pultra, vagy éppen a kövezetre. Zajlott a piacnap, de
tumultusról beszélni nem
lehet. „Egy csak egy legény
volt talpon a vidéken”, pon-

tosabban a városgondnokság által
felállított pultoknál. A finom savanyúságot persze ezúttal is megvették a vásárlók, és sorban állás
közben hangtávolságban jutott idő
beszélgetésekre is. A méz és bor
árusításával foglalkozó idős Frank
János nem állt ott a pultja mögött,
pedig ő az a kőszegi, aki ősidők óta
minden piacnapon árusítja a saját
termékeit.
A parkolókat átadták
A zárt csarnok és a Városmajor területén kialakított parkolók
műszaki átadása megtörtént.Birtokba adták nagyhét szerdáján a
Városmajorban az új parkolókat.
Az építők elvégezték a dolgukat,
április 8-án megtörtént a beruházás műszaki átadása. Majd aznap
délután Básthy Béla polgármester
Ágh Péter országgyűlési képviselő
és Takácsné Varga Ágnes, a körzet
önkormányzati képviselője eltávolították a közlekedést lezáró,
behajtani tilos táblát. A „Kőszeg
Városmajor Környezettudatos Rehabilitációja” nevű projekt eredményeképpen a területen közel hatvan
darab parkolót használhatnak az
autósok, melyből a piactér mögött
24-et, a Kossuth utca mentén pedig 33-at alakítottak ki. A parkolók
létesítésével és megnyitásával bővült Kőszegen a belvárosi parkolók
száma.
Húsvét után is kötelező
Sorban állva lehetett és kellett
várakozni az üzletek előtt. Minden
bolt kiírta, hogy mennyi vásárlót
enged be. Általános szabály szerint,
amennyi eladó éppen dolgozik az

üzletben. Így aztán a járdán álltak
sorban az emberek, itt is lehetett
beszélgetni, talán jobban és többet, mint a régi, igazi piacnapokon.
A várakozók türelmesek voltak, de
rendszerint érkezett egy-egy gyanútlan, aki lépett volna be a boltba,
hiszen nem is gondolhatta, hogy a
tíz méterrel arrébb álló még előtte
érkezett. A figyelmeztető kérésre,
mint például április 11-én 8.40
órakor a Kékfény melletti zöldségesnél is megtörtént a szabályok
betartása. A várakozók között jellemző volt a szájmaszk, de utcán
talán csak fele ennyien használták.
A polgármester Húsvéttól érvényes
rendelete szerint a szájmaszk utcán
való használata is kötelező. Azon
a szombati napon egy hangosbemondó szórta szét városszerte ezt a
kérést, miszerint:
„a dolgozók és a vásárlók
egészségének megőrzése, illetve a járvány terjedésének
fékezése érdekében a kőszegi
élelmiszeríüzletek
vezetésével
egyetértésben úgy határoztunk,
hogy az üzletekben a szájmaszk
viselése Húsvét után is kötelező”!
Minden nap a kilenc óra egy határpont, mert az érvényes rendeletek szerint 12.00 óráig az idősek
vásárolhatnak. A szabályszegők
között ott van a büntetés lehetősége. Egyik boltban a megrendelt,
előrecsomagolt árut sem adták ki
az ajtón kívülre, merthogy elmúlt
már kilenc óra. A határidő előtt
viszont mindenütt hosszú sorok
várakoztak április 11-én, szombaton. Merthogy Kőszegre a korábbi,
vírus előtti időszakban is az volt
a jellemző, hogy nyolc óra táján
megindultak az
emberek a bevásárló körútra.
A korona egy
időféket léptetett érvénybe,
tovább tartott
a bevásárlás a
sorban állások
miatt, így alkalmanként meghiúsult a kilenc
óra elérkezése
miatt.
KZ
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Nem a győzelemért

A Kőszegi Tűzoltóság legfontosabb célja, hogy továbbra is ugyanazon a szinten tudják biztosítani a
tűzoltási, műszaki mentési feladatokat. Az eddigi közösségi életet
nullára redukálták, beszüntették
a gyakorlatokat, képzéseket. Az állandó szolgálatot ellátó ügyeletest
hermetikusan elzárják, zárt ajtón és
ablakon keresztül kommunikálnak.
– A lakosság figyeljen arra, hogy
április 14-től tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. A tűzoltók továbbra
is esküjüknek megfelelően segítenek a bajbajutottakon – tudtuk
meg Seper András ezredestől a Vas
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettesétől.

Forgó Gabriella a grafikus, vagy
ahogy a fél város ismeri, a szüreti
rendezvényen a magyaros ruhába
öltözött autóversenyző is belépett a
vírus ellen küzdők népes táborába.
Március közepétől varrta a szájvédőket, kirakta a kapuba, mint

Kőszeg és környékének mentőellátását elsősorban a Kőszegen
működő mentőállomás egységei
látják el. Valamennyi mentőegységünk védőeszközökkel ellátott,
megtörténik a kocsik fertőtlenítése.
A járvány kapcsán kiadott szakmai
eljárásrendek betartásával végezzük a munkát. Vas megyében is
dolgozik külön, a COVID-os betegeket szállító mentőegység, azonban ha a beteg szállítás előtt, vagy
útközben ellátásra szorul, akkor az
emeletszintű mentőegység végzi el
a feladatot a védőfelszerelések és
eljárásrendek alkalmazása mellett.
A munkánkat akkor tudjuk hatékonyan végezni, ha a bejelentéskor
tudjuk: kell-e számítani a fertőzésre. Kérünk erről tájékoztatást. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a
mentőellátásra szoruló betegekért
– adta a tájékoztatást Köcse Tamás
vezető mentőtiszt.

Anyakönyvi hírek
Házasság: Boór Bernadett
Hilda – Dr. Kapiller Mátyás
Dávid, Biró Katalin – Iványi
Roland, Kováts Lilla Gizella – Schwahofer Tamás István,
Porpáczy Éva – Szabó János,
Kovács Bernadett – Sebők István, Kiss Rita – Varga János.
Halálozás: Schläffer József Antal, Dvorák Edit Beáta.

a becsületkasszás zöldséget, csak
nem volt mellette persely. Ingyen
vihette bárki, aki a Gábor Áron utcában járt. Gabriella szavai szerint:
„azért kezdtem el a varrást, hogy
tudjak segíteni”. Azért is, mert vásárlással nem jutott hozzá minden-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

ki. Az első példányokat rokonoknak,
ismerősöknek adta át. Küldött egy
köteget Méhes Lajosnak. Az egykori polgárőr parancsnok Hegyfalun,
a szociális otthonban tölti napjait.
Gabriellának nincs varrónői tapasztalata, de a szekrényben talált
régi egészségügyi célokat szolgáló
szájvédőt. Keresett hozzá anyagot,
neten varrásmintát, és elkezdett
dolgozni. Az otthoni készlet elfogyott, majd vásárolt hozzá és adományként is kapott alapanyagot.
Húsvétig közel ezer darabot adott
át, vittek el tőle ismeretlenek a
kapuból. Nagypénteken készült a
fotó, amelyen bemutatta a háromrétegű szájvédő maszkot. Akkor azt
mondta, az ünnepekben megpihen,
majd folytatja, amig szükség lesz a
segítésre. Nagyon várja azt a napot,
amikor elindulhat egy autóversenyen. Nem a győzelemért, hanem
azért, mert akkor már a koronavírust megfékezte a közös akarat.
KZ
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A régi forgalom visszatérését
A Csikar Csárda és Panzió március
végétől ugyanúgy zárva van, mint
a többi szálláshely. Az éttermi szolgáltatásból megmaradt a házhoz
szállítás. A Csárda júniusban ünnepli az indítás óta eltelt 25 évet.
Nem lesz olyan fényes az ünnep,
mint ahogy tervezték. Wurst Sándor szavai szerint az elmúlt évben
80 millió Ft-nál nagyobb értékű
fejlesztést végeztek el az épületen.
Jó eredménnyel zárták a 2019-es
esztendőt, az idei évkezdet a szokások szerint mínusz eredménnyel
kezdődött, és most a „Főszezon”ban még több lesz a mínusz forint.
Nem jönnek a turisták, nem lesz
bankett, ballagás, és elmarad a bevétel. Az elhangzottak szerint a stabil munkatársi csapat megtartására
április 9-ére elkészültek a tervek, de
a jövőbe látni akkor alig lehetett, és
talán így lesz ez még hónapokig.
A Csikar Csárda és Panzió a felújítás során alaposan megváltozott.
2018-ban TOP-os pályázaton nyertek el 35,7 millió Ft-ot, és ehhez
még 30% önrészt kellett hozzátenni. Wurst Sándor úgy gondolta,
hogy komplett felújítás végeztet el
az egyik kőszegi vállalkozással, így
haladta meg a végösszeg a 80 mil-

lió Ft-ot. Megtörtént az épület hőszigetelése, ajtók és ablakok cseréje
az energetikai korszerűsítés érdekében. Elvégezték a szobák, fürdők,
az étterem, konyha, télikert teljes

felújítását, új és modern bútorzatot helyeztek el. Mindezek várják a
vendégeket, a szebb jövőt, de legalább a régi forgalom visszatérését.
KZ
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É TTE R E M ÉS P I Z Z ÉRI A

9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

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

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

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

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

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

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

1390 Ft
2350 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2950 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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Kiemelt tevékenységet végző vállalat
Idén lesz 25 éve, hogy Lukácsházán működik a gyógyszeripar
számára
csomagolóanyagokat
gyártó Schott Hungary Kft., amely
a jogelőd, a forma vitrum Kft. tevékenységét folytatja. Vizi Balázs két
éve vezeti a Schott konszern legnagyobb termelőkapacitású gyárát, ahol naponta 24 órában 600
dolgozóval hétmillió db ampullát,
karpullát vagy üvegcsét gyártanak.
A jelenleg kialakult koronavírussal
kapcsolatos helyzetben a SCHOTT
szerepe még inkább kiemelt jelentőségű. A Kormány által megalakított Létfontosságú Magyar
Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport a SCHOTT
Hungary Kft.-t április 15-én
olyan kiemelt tevékenységet
végző vállalattá nyilvánította,
amely az ország működéséhez
elengedhetetlenül szükséges.
Az akciócsoport elsődleges feladata az ország működéséhez létfontosságú vállalatok azonosítása,
támogatása, az ország gazdasági
stabilitásának, folytonosságának és
működőképességének fenntartása.
A Honvédelmi Miniszter megbízásából három delegált tiszt segíti

majd munkájukat, és biztosítja a
vállalat zavartalan működését.
– Hogyan működik a termelés a
koronavírus időszakában? – kér-

deztük Vizi Balázs ügyvezetőt.
– Az egészséget tartjuk a legfontosabbnak, ebben az időszakban
még jobban kiemelt jelentőségű
a biztonságos termelés. Az Európában forgalmazott gyógyszerek
40%-ához a Lukácsházán gyártott
csomagolóanyagokat használják. A
gyógyszergyárak a termékeinkbe
csomagolják a sürgősségi betegellátásban használt gyógyszereket,
vakcinákat. Ezért meghatározó jelentőségű a termelés biztonsága,
és mindezek érdekében már a vírus
megjelenése előtt, február végén
megelőző intézkedéseket vezettünk
be. Egyet lehet és kell tenni: meg
kell előzni, hogy a vírussal kapcsolatba kerülhessünk. A kötelező
szabályokat rendeletbe foglaltuk.
Töröltünk minden utazást, három-négy főnél nagyobb létszámú
megbeszélést nem tartunk. Külső
vállalkozók, kamionsofőrök csak a
kialakított rend szerint érkezhetnek,
és elszeparáljuk őket a dolgozóinktól. Saját laborunkban készítettünk

kézfertőtlenítőt, amikor azt nem
lehetett megvásárolni. A közösségi
helyiségeket óránként fertőtlenítjük, időablakokban és csoportokban
korlátoztuk a dolgozók találkozását,
mindezt nyomon tudjuk követni.
Rendszeres tájékoztatást adunk
videós kommunikációkban. Mobiltelefonon keresztül várjuk dolgozóinktól a visszajelzést, abban is: hogy
miben tudunk segíteni. Megnöveltük a dogozók szállítását
végző buszok járatsűrűségét, és kialakítottuk a
helyfoglalás rendjét. A
buszra csak lázmérést
követően lehet felszállni, hőkamera rendszert
építettünk ki az üzem
területén.
Tudjuk, és ezzel minden
dolgozó egyetért, hogy
csak közösen, együtt
lehet a vírus terjedését megakadályozni.
Mindez nemcsak a gyár
érdeke, hanem minden
emberé. A dolgozóinkat
arra kértük és elvárjuk,
hogy a napi életükben
is legyen elsődleges az
érvényes szabályok betartása.
– Az elmúlt 25 évben többször
történt fejlesztés, beruházás az
üzem területén. Mi várható a jövőben?

– Késő nyártól új technológiával
állítunk üzembe gyártósorokat,
növeljük a gyártókapacitásunkat.
Már az elmúlt évtől készültünk a
feladatra, elkezdtük a szakemberek

Laki kertigép

kertek alatt kopogtat a tavasz,
javíttassa meg hibás kertészeti gépeit!

Szakszervizünk zavartalanul működik. Rövid
határidővel, garanciával vállalja fűnyírótraktorok, fűnyírók, bozótvágók, sövényvágók, motorfűrészek, rotációs kapák, vízszivattyúk, háti
benzinmotoros permetezők javítását. A javítás
mellett új gépek vásárlására is van lehetőség.

Szombathely, Rumi út 311. • Tel: 94/327-496

554246

Megelőztük
A Kormány célja a vírus okozta
gazdasági károk csökkentése. A
külföldön dolgozók közül többen
elvesztették munkájukat, mások
„ügyeletben” dolgoznak, határon
innen és túl is sokan megtapasztalják a „home office” előnyeit és
hátrányait is. Évtizedek óta építőipari vállalakozó Kaltenecker Lajos,
a Kőszegi Forrás Kft. vezetője, aki
így beszélt a vállalkozása jelenlegi
helyzetéről:
„Már a kijárási korlátozást megelőzően készültünk a szigorítá-
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képzését, további, mintegy 20 – 30
főt még várhatóan felveszünk.
– A Schott Hungary Kft. többfelé
nyújt támogatásokat.

– Vas megye egyik legnagyobb
adófizetője vagyunk. Otto Schott,
a cég alapítója vezette be először
a világon a betegszabadságot, a
nyugdíjjárulékot. A Schott konszern
hitvallása az erős társadalmi szerepvállalás. Ezt a szerepet erősítjük
itt a környéken. Több minden más
mellett támogattuk a szombathelyi
és a kőszegi mentőállomást. A ter-

VAÁKT
ROUSHÁ
Á LI ZSA
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veink között szerepel a hátrányos
helyzetű óvodák működtetésének
a segítse. Célunk, hogy a TAO támogatások itt maradjanak 30 kmes körzetben. Névadó szponzorai
vagyunk a helyi futballcsapatnak.
Fontos számunkra, hogy ne csak
egy gyár legyünk, hanem a lehető
legtöbbet adjuk az itt működő közösségeknek.
sokra. Hat-hét fővel dolgozunk,
és a rosszabb időjárás ellenére
is elvállaltuk és elvégeztük a
munkákat. Egy kicsit megelőztük
magunkat. Attól féltünk, hogy az
építőanyag-kereskedések bezárnak, anyaghiány lesz, de nem így
volt, zavartalanul dolgozhattunk.
Pályázunk nagyobb munkák
elvégzésére, de a kérdés: Vajon
lesz-e, marad-e pénz az önkormányzatoknál? Egyelőre apróbb
munkákat végzünk, a dolgozók
bérét ki tudjuk fizetni. Mindez
azért is fontos, hogy mindannyian talpon maradjunk.”

TáF
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Bővítik a bölcsődét
KÖ Z É R D E K

Eredményes pályázati forrásból bővül a bölcsőde. A beruházás 125,6
milliós, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Új épületrészt, hozzá tartozó új felszereléseket kap az intézmény, és felújítják a
meglévő épületeket is. Az építés az
idén nyáron kezdődik, és várhatóan
másfél évet vesz igénybe.
Kőszeg Város Önkormányzata
április 6-án kapta az értesítést,

miszerint a Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkársága 125.671.838 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a kőszegi bölcsőde
fejlesztésére. A projekt keretében a
Központi Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési
Intézmény Bölcsődéje bővítésére,
illetve a bölcsődei funkciókhoz

2020. ÁPRILIS 20.
kapcsolódó a mai kor igényeinek
megfelelő kiszolgáló helyiségek
kialakítására fordítja az elnyert támogatást. Június 1. a projekt megvalósításának tervezett kezdete, a
megvalósítási határideje 18 hónap.
A beruházás legnagyobb elemeként új, több mint 50 négyzetméteres csoportszoba épül, amely 12
gyermek bölcsődei elhelyezését
szolgálja. A meglévő épületben
egy fűtött babakocsi tárolót is kialakítanak, és bővítik az akadálymenetes mosdót is. A pályázat

Az egykori SZOT-üdülő fejlesztése

12

Idén, január 29-én a CAYENNE
Investment Kft. ismét megkereste az önkormányzatot, és megerősítette a fejlesztési szándékát
az egykoron Jurisics Miklós Tiszti
Gyógyházként, később SZOTüdülőként működtetett mintegy
3,3 hektár területen. (Archív fotó)
Básthy Béla polgármester határozatban hozta nyilvánosságra,
hogy egészségügyi és rekreációs
célzatú, magas szolgáltatási színvonalú létesítményt kíván megvalósítani a beruházó nemzetközi
ügyfélkör részére. Ennek érdekében a helyi védettségű épület és
park rekonstrukcióját tervezik és
figyelembe veszik a terület helyi
védettségét.
A 3600 m2 alapterületű épületet
mintegy 500 m2-es központtal és
600-700 m2-es labor épülettel
kívánják bővíteni, a parkban öt db
villa építését tervezik. A majdani
fejlesztés hatvan-hetven fő foglalkoztatását is igényli, és évenkénti
mintegy hétezer vendégéjszaka is
a város javát szolgálja.

lehetőséget biztosít eszközbeszerzésre, amely alapján technikai
berendezések, bútorok, játékok és
egyéb felszerelések is az intézmény
rendelkezésére állnak.
Az önkormányzat a pályázatot a
képviselő-testület döntése után
adta be, az eredményről Ágh Péter országgyűlési képviselő, Básthy
Béla polgármester rögtönzött
sajtótájékoztatót tartott Polgárné
Varga Hajnalka bölcsődevezető
jelenlétében. (fotó). A bemutatott
látványterv valóság lesz.

Az elképzelés megvalósításához a
Helyi Építési Szabályzat módosítására van szükség. A kérelmező
az építési engedélyezési eljárást
mihamarabb meg kívánja valósítani, ezért kérnék a fejlesztés
kiemelt beruházássá nyilvánítását
az önkormányzat részéről.
A veszélyhelyzetben érvényes törvény szerint Básthy Béla polgármester meghozta a 10/2020. (III.
26.) határozatot, amely szerint:
„a rendezési terv szükséges
módosítása elvégzésre kerülhessen”.

Szájmaszk használata
(1) A kijárási korlátozásról szóló
71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet alapján Kőszegen a lakóhely, a
tartózkodási hely és a magánlakás
alapos indokkal történő elhagyása
kizárólag szájmaszk viselése
mellett megengedett.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem
kell szájmaszkot viselni, amennyiben a lakóhely, tartózkodási hely,

magánlakás elhagyására a szabályozott egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés céljából kerül sor.
Básthy Béla polgármester döntött
tízezer db mosható textil szájmaszk
beszerzéséről, illetve azoknak a
kőszegi háztartásokba való kijuttatásáról. Célként határozta meg
a kőszegi polgárok egészségének

megóvását, illetve az esetlegesen
tünetmentesen fertőzött személyek
általi fertőzés veszélyének csökkentését. A szájmaszkok elkészítését a szombathelyi Styl Ruhagyár,
illetve a Lukácsházán működő
Sam Manufaktur Bt. vállalta, öszszesen 5,9 millió Ft értékben. A
védőeszközt a polgármesteri hivatal és az intézmények dolgozói, az
önkormányzati képviselők, a külső
bizottsági tagok vitték el a háztartásokba március hónapban.
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KÉRJÜK, segítsék a járványveszély idején
a víziközmű-szolgáltatás fenntartásán fáradozó munkatársainkat azzal,
hogy AZ EGYSZER HASZNÁLATOS NEDVES TÖRLŐKENDŐKET
NEM A WC-BE,
HANEM A SZEMETES KOSÁRBA DOBJÁK.
KÖSZÖNJÜK!
A szennyvízátemelő szivattyúink sajnos nem tudnak
megbirkózni ezekkel,
így a gépeket folyamatosan tisztítanunk, javítanunk kell,
mely különösen komoly feladatot ró ránk ezekben a napokban.
Vasivíz Zrt. Kőszegi Művezetőség

Útfelújítás
Az önkormányzat 2019. évben
30 millió Ft támogatást nyert az
Árpád tér – Pék utca – Károly
Róbert tér – Várkör (Zsinagógáig) közötti útszakasz felújítására.
Ennek része lett volna a kiemelt
gyalogátkelőhely, valamint forgalomlassító szakasz létesítése is.
Mindehhez az önkormányzat idei
költségvetésében 10 millió Ft önrészt biztosított.
Időközben ismertté vált, hogy a
Várkör 250 méter szakaszán –
különösen a Pék utca – Zrínyi
M. utca 90 méter hosszán – a
szennyvízelvezető rendszer állapota kritikus, szükséges annak
teljes rekonstrukciójára. Csak a
90 méter átépítésének költsége
52 millió Ft. Az önkormányzat

kísérletet tett a fenti többletforrás előteremtésére, de áprilisig
sikertelenül. Az érintett szakaszon
a következő években várhatóan
lesz meghibásodás, így nem célszerű az úrburkolat felújítása. A
pályázat szerint van lehetőség egy
másik útszakasz felújítására, ezért
a Bajcsy-Zsilinszky utca átépítése
valósul meg 381 m hosszban, 4,5
m szélességben. A járófelület két
rétegben kap aszfaltburkolatot. A
beruházás részeként a VASIVÍZ Zrt.
15 millió Ft értékben végez közműkiváltást.
A megváltozott műszaki tartalom miatt a beruházás becsült
összértéke 49.707.648 Ft, így az
önkormányzatnak a 10 millió Ft
önrészen felül további 9.705.003
Ft saját erőre van szüksége, amit a
TOP projektek 2020. évi előkészítési költségei terhére biztosít.

Termelőtől vásároljon!
A vírus hatása a borászokat is elérte,
az elmúlt években felépített borturizmus a vírus érkezésével megszűnt.
Az előre bejelentett borkóstolók elmaradnak, veszélybe kerültek a Nyitott Pince rendezvények is. A fagyok
fenyegetnek, de április közepéig
kárt nem okoztak. Több borászgazda szerint a termelői borkiméréssel
lehet a jelenlegi helyzetet átvészelni.
Kampits László arról beszélt, hogy
a fogyasztók az eddig megszokott
módon, közvetlenül vásárolhatnak a
termelőtől, és mindez támogatást is
jelent számunkra. A vendéglátóhelyekre a beszállítás megszűnt, talán
ezért is némely pincészet házhozszállítással, és online értékesítéssel is

alkalmazkodott az új helyzethez.
A koronavírus miatti intézkedések
egyik napról a másikra a vidéket is
érintették. Lezárták a határt, bezártak a vendéglátóhelyek, eltűntek a
turisták, és mindez több értékesítési
csatorna végét jelentette. „Telefonos megrendelésre, házhoz szállítással sikerült valamennyire pótolni a kiesést. A bor előbb volt, mint
a vírus. Ott van velünk a liturgiában. Bizakodva tekintek a jövőbe,
hiszen a koronavírus járvány kitörésével egy időben elkezdtem a
feldolgozómat, látványborászatomat építeni” – tudósított Bozsokról

Frank János.
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Ki hozhat döntéseket?

Életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú
lakóit születésnapjuk alkalmából:
Németh Józsefné Bognár Herminát
(95 éves), Németh Lászlóné Bősze

Máriát (96 éves), Kosztra Pálné Font
Magdolnát (94 éves), Tóközi Józsefné Mars Rozáliát (96 éves), Horváth
Ilonát (92 éves), Ábrahám Ottóné
Szilárd Teréziát (90 éves), Thuróczy
Károly Lajosné Kiss Annát (91 éves)
és T. Szücs Ivánt (95 éves).

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Tisztelt Felhasználóink!
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SZUPERGYORS

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

MAGOK

DÍJCSO

ött
it/s köz
-80 Mb

10

bit/s
30SM
G
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B
E SSÉ

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.

1204

Szőlőtermelők és
Borértékesítők
Szövetkezete
Termelői borkimérés: KŐSZEG, Hegyalja utca 25.
Nyitva tartás:
Kedd, csütörtök: 10-14 óra, szerda: 13-16 óra.
Folyó és palackos borok értékesítése elvitelre.
Igény esetén házhoz szállítva is.
Láng József 06309890841
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A civilek és a COVID-19
„Legyen újra hétfő, szerda, csütörtök meg péntek!”
KÖ Z É R D E K

Megkérdeztünk néhány csoportot.
Arra kerestük a választ: Mit jelent
a járvány az Ön és a „csapata” számára?
Csók István Művészkör
„Nagyon nehezen éljük meg ezt
az időszakot, hiszen karanténban
vagyunk. Az elsők között léptük
meg a kiállítás meg nem tartását a
városban. A tagjainak sajnos segíteni nem nagyon tud az egyesület,
mivel az átlagéletkor elég magas
nálunk, a fiatalok pedig a saját
lakhelyükön tevékenykednek. Nagyon köszönjük az együttérzést, a
szolidaritást. Mi csak abban tudunk
segíteni, ha betartjuk a szabályokat és másokat is arra buzdítunk a
facebookon keresztül, hogy ezt tegyék, hogy minél hamarabb élhessük tovább a normális, megszokott
életünket. Bízunk benne, ez nem
tart már soká!”
BE-JÓ Történelmi Tánccsoport
„Volt néhány versenyünk betervezve: március 29-re a X. Fejér
Kupa Székesfehérváron, májusban
Hatosfogat Fesztivál Vépen és a
kedvenc Zuglói Országos Amatőr
Táncfesztivál. Május 30-án lett volna a 25 éves jubileumunk, amire
régebbi táncok felelevenítésével és
újak tanulásával készültünk volna.
Ez sajnos áttevődik – valószínűleg
– őszre. Egyelőre csak az otthoni
önszorgalmú gyakorlás marad régebbi táncfelvételekkel” – tudtuk
meg Horváth Mártától a csoport
vezetőjétől.
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Szabóhegyért Közösen Egyesület
Kóthy Zsuzsanna elnök: „A természet ébredezik. Ha mindnyájan
betartjuk a kért szabályokat, úgy
egy időre zavartalan az élet az erdő
igazi lakóinak! Azt kívánom, most a
hegyen, legyen a természet az úr!
Egyesületünk tervezett tavaszi
programjait, melyekre nagyon készültünk, elhalasztottuk. Reméljük,
hogy még ez évben pótolhatjuk!
A háttérben folyik az egyesületi
munka, tervezgetés, hogy a járvány
lecsengése után ismét láthatóan
nagy szeretettel és szorgalommal

tehessük a feladatainkat. Addig is
segítjük egymást, legyen az bevásárlás, egymás hogyléte után való
érdeklődés, vagy egyéb ügyek intézése, melyet a technika segítségével otthonunkból el tudunk végezni. Az összefogás erősít minden
közösséget! Bármennyire is szokatlan, vagy éppen nehéz, de ebben
a pörgő világunkban valahol meg
kellett állnunk!”
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes
„Hétfő, szerda, csütörtök, péntek.
Ezeken a napokon tartottuk a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes próbáit.
Hétvégeken szereplés, tánctanulás,
koncert, táncház. Ebbe a már három évtizede tartó folyamatba szólt
bele a vírus. A keddi nap szabad
volt. Ezen a napon intéztük ügyesbajos dolgainkat. Anikó pizzát,
lángost, kenyeret sütött. Vendégeket fogadtunk, vagy mi mentünk
másokhoz. Most minden nap kedd.
Túl sok lett a kedd. Hiányoznak a
próbák, a beszélgetések. Hiányzik
a próbaterem illata. Hiányoznak
a kézfogások az ölelések. Most az
internet tart össze minket. Persze
ez nem olyan, mint élőben, és nem
is tudja helyettesíteni a találkozást.
Mi is csatlakoztunk az interneten
terjedő táncos kihívásokhoz, videókat küldözgetünk egymásnak,
régi műsorokat nézegetünk újra
meg újra. De már túl sok a kedd!
Legyen újra hétfő, szerda, csütörtök
meg péntek!” – nyilatkozta Dvorák
László alapítványi elnök.
Kőszegi Vonósok
Scheer Uwe művészeti vezető:
Nagyon hiányzik mindenkinek az
együttzenélés. Reméljük, sikerült
eddigi törekvéseinkkel jó csapatot
kovácsolni, és a zenekarunk fennmarad, átvészeli ezt a megpróbáltatást is. Hisz jövőre a 25 éves
jubileumunkat ünnepeljük. Az idei
terveink jó részéről le kell mondanunk, de bizakodva várjuk a jövőt!
Profi zenészeinknek nem csak a
zene hiányzik, hanem az érte kapott kereset is, hiszen nincs bevétel
addig, amíg nincsenek újra próbák
és hangversenyek.

Kőszegi Borbarát Hölgyek
Egyesülete
Egyesületünk szerencsés, mert a
hagyományos Borkorcsolya versenyünket még meg tudtuk tartani
március elején. Azóta a mi életünk
is megváltozott. Most következett
volna a Hölgyek Bora választás, az
éves fotó elkészítése, a szokásos áprilisi programok... Három új tagunk
nyilvános avatását is későbbre vagyunk kénytelenek halasztani. A
kialakult helyzet miatt most tartjuk
a „nyári szünetet.” Ebben az évben
is megterveztük a külföldi utunkat,
amit talán sikerül némiképp pótolni
egy egynapos belföldi kirándulással
valamikor nyár közepén, végén.
Dance Jam Tánc- és Mozgásműhely
A Dance Jam táncosai komolyan
vették és be is tartják a „Maradj
otthon!” felhívást. A táncteremben
nincsenek táncosok, de az élet nem
állt meg. Pályázati forrásokból
felújították a táncterem hangosí-

tását, mozgásfejlesztő eszközöket
vásároltak. Nagy örömmel veszik
majd birtokba, ha újra elindulnak
az edzések. A csoport főszervezője,
mozgató rúgója Németh Szilvi folyamatosan tartja a táncosokkal és
szüleikkel a kapcsolatot, beszámol
az új hírekről, eseményekről.
„A kezdeti időszak mindenki számára nehéz volt. Szerettem volna,
hogy tanítványaim elsősorban a
tanulásra összpontosítsanak. Most
már azonban mindenkinek nagyon
hiányzik a tánc. Ezért létrehoztam egy virtuális tánctermet. Ahol
megtalálhatják a tréningzenéket,
koreográfiákat. Válogathatnak a
táncelőadások, filmek között. Feltölthetik saját maguk által készített
improvizációkat,
gyakorlásokat,
vagy egyáltalán csak beszélgethetünk. Így talán könnyebb lesz
kivárni azt az időt, amikor ismét
együtt táncolhatunk. Akkor rögtön
nekilátunk felkészülni az elmaradt
versenyekre, a Nagy Táncválasztóra,
amelyet szeptember 20-ára tettünk
át, illetve az október 3-án kerül sor
az elmaradt jubileumi gálánkra is”
– mondta Földesiné Németh Csilla
a tánccsoport művészeti vezetője.
Az összeállítást készítette: TáF

A „Háborodottnak”sikerült
Húsvét után biztosan nem koronavírus járt a Pogányi úton, hanem
egy felelőtlen ember, aki az út mellé borított több köbméter építési
törmeléket. „Van egy csodajó út,
mellette meg egy hulladékhegy.
Érdemes bármit is csinálni?” –

mondta egy felháborodott ember.
A fotózásnál többféle vélemény is
elhangzott, de ezeket nem tehetjük
közzé. A Pogányi úton kiépítettek
több útcsatlakozást, és kijárathoz

építési anyagot borítottak le, hogy
elzárják a közlekedést. Egy „háborodottnak” mégis sikerült odatévedni, és az autóról a zöld területre
leönteni a törmeléket. „Úgytudjuk”
vannak nyomok a „háborodott”
megtalálására. Azt is tudjuk, hogy
a Hulladékudvarba be lehet vitetni
a törmeléket, csak fel kell hívni a
30/2190454 vagy 30/2993237
telefonszámot.
KZ

A hulladékudvarba lombhulladék pénteken 8-16 óráig beszállítható!
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„Hiányzik az osztálynyi szempár”
Az iskolákban bevezetett digitális oktatásról kérdeztük a Balog iskolában matematikát, fizikát,
informatikát oktató Ábrahámné Vörös Edit tanárnőt.
„A tanításomba korábban is beépítettem online digitális tartalmakat, ezért azt gondoltam,
a digitális oktatás kényszerű bevezetése után
könnyű dolgom lesz, de nem így történt. A
kezdetek minden tanár számára kihívást jelentettek, egy hétvége alatt kellett kitalálni:
mit és hogyan okítsunk. Próbálgattam a különböző platformokat, és így a harmadik hét
után lett kidolgozott rendszerem.
Mindhárom szaktárgyamnál fontos a megértés. A leírt szöveget a gyerekek nagy része
nem tudja helyesen értelmezni, így videókat
készítek az órákhoz. A videón a képernyőt látja: az iskolában megszokott táblaszoftveren a
feladatot vagy a vázlatot, majd az én hango-

Digitális tanrend
A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, a
legtöbb nevelési-oktatási intézményhez hasonlóan, teljesen újszerű helyzettel szembesült a
digitális oktatási rend bevezetésével. Már 2020.
március 16-án elkezdődött a munka a legalapvetőbb tennivalók kijelölésével.
(i) Minden tanulóval (421 fő) azonnal fel kellett
venni az elektronikus kapcsolatot, ez már másnap reggelre sikerült!
(ii) Azon kollégák, akik korábban is használták a
digitális oktatás lehetőségeit, továbbra is a megszokott elektronikus felületen folytatták a munkát.

Kiváló
2020. március 5-én,
Budapesten, a BÉTen, rendezték meg a
Közép-Európai Brókerképző Alapítvány
országos tőzsdei és
pénzügyi versenyét,
amelyen a JMG egyik
csapata, a Gergácz
Bálint 10.d, Becze Domonkos 10.a. és Szafián
Dorottya 10.a által alkotott „Rosikadomi” nevű
csapat, országos negyedik helyet szerezte meg.
Március végén már a BÉT és a Pénziránytű
Hálózat közös versenyén vettek részt diákjaink,
szintén eredményesen, hiszen a több mint 2000
induló közül, Weidl Márk 10. a országos harmadik, Varga Gréta 12.a országos ötödik helyezést
ért el. Taliszter Dzsenifer 9.a/any kiváló teljesít-
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mon hallja a magyarázatot. Ki kell használni
a különböző online csatornák lehetőségeit:
Messenger a gyors kérdések, Classroom a
feladatok, tesztek helyszínei, és az email is
egy lehetőség.
Egy videó elkészítése sok időt igényel.
Itemekre kell bontani a tananyagot, hogy a
diákok számára érthető legyen. Illik visszanézni, majd feltölteni a Google Drive-ra, és
naponta 2-3 videót kell készíteni. A tanulók
visszajelzései pozitívak, és ezért megéri azt a
sok-sok fáradtságot.
Az osztályzás kényes téma, hiszen egy teszt
otthoni megírásának körülményei nem ismertek. A hibázás a tanulási folyamat – szerves
és nem kikerülhető – része. Örülök, ha kisebb
hibákkal találkozom, mert látom, hogy nem
a szülő megoldása érkezett hozzám, hanem
a gyerek gondolkodott, de valamit nem értett

meg. Fontos, hogy a diák érezze, hogy hibáit
javíthatja és szorgalma megtérül. Az egyéni
differenciálásra sokkal több lehetőség van a
digitális oktatás során. A tanulónak tudnia
kell, hogy bármikor fordulhat tanárához kéréssel, és arra rövid időn belül választ kap.
Azok a tanulók, akiknél nem alakult ki az
otthon tanulás rendje, probléma volt normál
oktatás esetén is a házi feladatokkal, ők most
nehezebben teljesítenek.
Igazából a távoktatást a felnőttek számára
hozták létre, de a mostani helyzet szülte meg
ezt a kényszert. Most kell helyt állnunk!
Digitális eszközök a tanulók rendelkezésére
állnak, néhány helyen gondot jelent az, hogy
több diák használ egy számítógépet. A szülőkre is hatalmas feladat hárul, a szülői és a
tanári szerepet nehéz egyeztetni, összehangolni. Nekem nehézséget jelent az, hogy egy
laptopnak magyarázok. Hiányzik az osztálynyi szempár, amelyből kiolvashatom a munkám visszajelzését.”

(iii) A nevelőtestület arra törekedett, hogy iskolai
szinten lehetőleg ne túl sok platformot kelljen a
tanulóknak használni. Ez alapján a 37 órarendi órát tartó tanár közül 36 kolléga használja
(bár nem kizárólagosan) a Google Tanterem
(classroom) felületet, egy kolléga többségében
az edmodo-t. Valamennyien használunk kiegészítő oldalakat is a kapcsolattartásra, a szemléltetésre illetve a feladatkijelölésre (edubase,
moodle, facebook, eoktat, email, zanzatv,
youtube, skype, kréta stb). A gimnáziumban
használt tankönyvek többsége online (NKP, OFI,
Mozaik) elérhető az interneten.
(iv) A tanulók „kredit pontokat” gyűjtenek. Minden tantárgyból, három hét alatt 25 kreditet kell

elérni. A tanárnak 25 kreditnél jóval többet érő
feladatot kell kiadnia. Amikor a tanár feladatot
küld (teszt, ppt, fogalmazás, beszámoló, saját
anyaggyűjtés, stb), megadja, hogy mikorra kell
beérkeznie és hány kreditet ér.
A digitális munka folyamatos, az oktatás lehetőség szerint órarend szerint zajlik, fakultációs
órákkal együtt.
Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a hagyományos oktatáshoz képest
ez a forma még több munkát és nagy fegyelmet
igényel a tanulóktól és a tanároktól egyaránt. A
felnőttes gondolkozású, szorgalmas diákok hozzáállása azonban óriási segítséget ad, köszönjük!
Keszei Balázs

ményéért, a Pénziránytű Hálózat különdíját
kapta meg, hiszen a
hálózat diákjai közül ő
nyújtotta a legjobb teljesítményt!
Április 24-én lesz a
Nemzeti Bank által szervezett BANK/
CODE verseny országos döntője, sajnos, de
érthető módon, nem
az eredeti helyszínen, a budai Bölcs Várban,
hanem, on-line alapon. A versenyen több mint
200 iskola indult! A JMG-t, három csapat is képviseli majd, ami nagy szó, hiszen a régióból, 5
megyéből, csak 5 csapat jutott tovább! Bizakodva, és sokat készülve várjuk a döntőt! Döntőbe
jutottak: Döbörhegyi Máté 10.a, Sziklai Botond
10.a és Zrinszki Ármin 10.a, valamint Berta
Dániel 9.a Tóth Fanni 9.a, Szafián Petra 9.a, és

a Gergácz Bálint 10.d, Becze Domonkos 10.a,
Szafián Dorottya alkotta csapatok.
Iskolánkban már a délelőtti órakeretben is folyik
pénzügyi ismeretek oktatása. A versenyeken való
eredményességünket mutatja az elmúlt években
megszerzett 12 országos döntős helyezés, különböző pénzügyi, tőzsdei versenyeken. Ha lehet
mondani, az idei év az eddigi legsikeresebb, hiszen az ország egyetlen iskolája vagyunk, amely
tavasszal mind a három, KEBA, Részvényfutam,
BANK/CODE versenyeken is országos döntőbe
tudott jutni, és ezeken a versenyeken összesen
hét országos helyezést tudott szerezni. Remélhetőleg a BANK/CODE versenyen, minél fényesebbeket!
Büszkék vagyunk diákjainkra, szorgalmukra,
mert ezek az eredmények elsősorban nekik köszönhetőek!
Kiss Zoltán
A fotón: KEBA döntő, Szafián Dorottya, Gergácz
Bálint és Becze Domonkos.
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Utcanév: Gábor Áron utca
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Rákóczi utcáról lekanyarodva a
Spar mellett elhaladva (az Egészségközpont is ide tartozik), ha az
út ívét folytatjuk a régi Posztógyári
raktárokig tart az utca.
Gábor Áron (Bereck, 1814. november 27. – 1849. július 2.) az
1848–49-es forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntője
és tüzértisztje volt, aki a csatamezőn vesztette életét. Székely határőrcsaládban született. Gábor Áron
a berecki alsó iskola után a gimnáziumot Csíksomlyón a ferencrendieknél végezte, majd bevonult
katonának.
Kézdivásárhelyen, a 2. számú

székely határőrezrednél szolgált
katonaként. Innen Gyulafehérvárra küldték, ahol „pattantyús”
(ágyúkezelői) kiképzést és káplári rangot kapott. 1840-től az 5.
pesti tüzérezredhez állt be, később
Bécsben, az ágyúgyárban szolgált.
Továbbszolgálati kérelmét nem
fogadták el, ezért leszerelt, majd
1842-ben öccse helyett újra bevonult, de nem sikerült elérnie, hogy
tovább képezzék, ezért 1846-ban
újra, végleg leszerelt. Gyulafehérváron szerzett tüzérségi ismereteket, Budapesten és Bécsben katonai műszaki előadásokat hallgatott.
Közben az asztalosmesterséget is

Költészet napja, 2020
1964 óta ünnepeljük József Attila
(és Márai Sándor) születésnapján,
de ilyen, mint ebben az esztendőben, még nem volt. A járvány szomorú jelenléte számos internetes
megnyilvánulást szült. A vers, a
versmondás is hatékony fórumokat, „posztokat” keresett magának.
Művészek sora jelentkezett „élő
adással” nap mint nap, már az ünnepet megelőzően is, hogy zenével
vagy nélküle ünnepelje a magyar
lírát. Az egész országban, Vas megyében is számos verses kezdeményezés indult nagyszombaton.
A legnépszerűbb közösségi oldal
egy bejegyzésében (Szerelem járvány idején) is olvasható „kőszegi”
verssel emlékezik lapunk az ez évi,
sokak által karanténban ünnepelt
költészet napjára.
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NE REJTŐZZ EL!

(Buda Ferenc azonos című
verse nyomán)
Ne rejtőzz el, úgyse látlak,
hozzám simulsz, s nem talállak!
Testmeleged mégis éget,
pernyeszárnyon száll szépséged.
Te vagy a csend, te vagy minden!
Szivárványos féltett kincsem,
tőled zizzen az ősz avar,
téged mosdat könnyzivatar.
Napsugarad fénylő karát,
fehér gyászban úszik szobád.
Árva vagyok, ágrólszakadt,
ne rejtőzz hát, mutasd magad!
(Tóthárpád Ferenc)

2020. ÁPRILIS 20.
kitanulta, bútorokat készített és
még egy szárazmalmot is. Az ágyúöntés lehetőségét már az 1848.
október 6-án tartott Székely Nemzeti Gyűlésen felvetette, az ellenállás mellett döntő gyűlés azonban
nem vette komolyan a javaslatot.
Az ötlet Sepsiszentgyörgyön került
újra elő, amikor Puchner császári
tábornok feltétel nélküli megadásra
szólította fel a várost. Az összehívott
népgyűlés november 12-én megfelelő fegyverek hiányában már-már
a megadás mellett döntött, amikor
Gábor Áron felajánlotta, hogy a
fülei hámorban ágyúkat gyárt, és
a maga öntötte ágyú torka elé áll,
ha a próbalövéssel nem talál célba.
Szavait a székelyek nagy lelkesedéssel fogadták. Az ágyúkat Gábor
ki is öntötte a Magyarhermány
melletti Bodvajon. Először november 30-án, a hídvégi csatában
használták őket, és a székelyek
megnyerték az ütközetet. Puchner
azt hitte, hogy a székelyek francia
tüzérséghez jutottak. Az első ágyú
neve Jókai Mór cikke szerint Jancsi volt. A bodvaji kohót az osztrák
hadsereg 1848 decemberében

feldúlta, ezért Gábor Áron Kézdivásárhelyen folytatta az ágyúöntést,
Túróczi Mózes rézműves műhelyében. A tüzéreket is ő képezte ki,
főleg kézdivásárhelyi diákok közül.
1849. március 24-én Bem József
tüzér őrnagynak nevezte ki. Májusban Debrecenbe, a kormány székhelyére küldték, ahol Kossuth Lajos
a székelyföldi hadigyárak igazgatójának nevezte ki, a kézdivásárhelyi
gyárnak pedig hatvanezer forintos
segélyt utaltak ki. Gábor összesen
93 ágyút öntött (bár a számot illetően nem egyeznek a különböző források). Gábor Áron a kökösi
csatában, a háromszéki önvédelmi
erők és az orosz cár csapatai közti
tüzérségi összecsapásban vesztette
életét, amikor bal mellén hatfontos
ágyúgolyó találta el. Testét először
Uzonban hantolták el, a harcok végén került a közeli Eresztevénybe. A
református templom kertjében van
végső nyughelye.
Az ágyúi közül egyetlenegy maradt
fenn, melyet sok viszontagság után
a Székely Nemzeti Múzeumban
őriznek.
Plechl Ildikó
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Sajtóközlemény
Mit tehetünk a vízválság ellen?
Bolygónk a világűrből kékes színben játszik, ami a vízben való gazdagság következménye. Ez a nélkülözhetetlen elem a Föld felszínének csaknem 70 %-át borítja, ám ennek jelentős része sós tengervíz. A közvetlen
fogyasztásra alkalmas édesvizek aránya alig 2,5% és ennek fele a sarki jégsapkákban raktározódik. Vagyis az
összes víz alig több, mint 1 %-ára vagyunk egyre többen, lassan 8 milliárdnyian.
Az ENSZ adatai szerint manapság minden hatodik ember nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez és a hiány
gyakran fegyveres konﬂiktusokat eredményez. A fejlett országok többsége még mindig korlátozás nélkül felhasználható erőforrásként tekint a vízre. Egy átlagos amerikai csaknem négyszer annyi vizet fogyaszt, mint egy
európai, de még szélsőségesebbek az eltérések, ha afrikai országokkal hasonlítjuk össze (USA 580 liter/nap/
fő – Mozambik 10 liter/nap/fő) !
Hazánkban az egy főre jutó vízfogyasztás – egy átlagosan gépesített háztartásban – napi szinten mintegy 110140 liter, amiből a nem ivóvíz jellegű (azaz esővízzel vagy szürkevízzel kiváltható) vízfogyasztás legkevesebb
70 liter/nap. Otthonainkban nagyon sokat tehetünk a víz hatékony és takarékos felhasználásáért. A világhálón
keresgélve nagyon sok ötlet van, ezek egy jelentő része bárki számára elérhető, megvalósítható. Hovatovább a
modern eszközeink egy része már rendelkezik előre beépített, a takarékosságot előtérbe helyező alkatrészekkel. Egy modern mosogatógép programtól függően kevesebb, mint 15 liter víz felhasználásával képes megtisztítani egy napi szennyes edényt.
Egy átlagos háztartásban a legtöbb tiszta (vagyis a vezetékrendszerből származó) vizet tisztálkodásra és takarításra (beleértve mosást és mosogatást, toalettöblítést egyaránt) használjuk fel. Néhány példa arra, hogy mit
tehetünk, és hogyan (természetesen nem kötelező érvénnyel):
Tisztálkodásnál részesítsük előnyben a zuhanyzást, jóval kevesebb az így elhasznált víz mennyisége, mintha
kádban fürödnénk. A zuhanyzásnak is van optimális hossza, ami jellemzően 4-5 perc.
Számottevő megtakarítást érhetünk el némi odaﬁgyeléssel. Csapot soha ne folyassunk feleslegesen! Zárjuk
el a vizet fogmosás, borotválkozás stb. közben, ne mosogassunk folyóvízben, a csöpögő csapot, WC tartályt,
bojlert mihamarabb javítsuk meg!
Háztartási eszközeink kiválasztásánál is helyezhetünk hangsúlyt a víztakarékosságra. Szinte minden csapnak
része az úgynevezett perlátor, amely levegővel keveri a vízsugarat, tehát kvázi dúsítja. Mindeközben érzékelhető változás nélkül a kifolyó víz mennyisége számottevően (akár 50%-kal is) csökken. Ezek tisztán tartása (pl.
időszakos vízkőmentesítés) elengedhetetlen a hatékonyságuk fenntartása érdekében. Zuhanyzásnál jól funkcionáló eszköz a zuhanystop, amelynek használata lehetővé teszi a komfortos vízhőmérséklet fenntartását (nem
kell állítgatni újranyitáskor) de a vízsugár bármikor megszakítható és indítható. A legtöbb WC-tartály ma már
úgy van kialakítva, hogy választani lehet az öblítésre szánt víz mennyiségét tekintve és van lehetőség vízmegtakarításra. Létezik olyan megoldás is, ahol egy mozdulattal (STOP gomb) megszakíthatjuk vagy leállíthatjuk
a vízleengedést, ami szintén segíthet az elfolyó víz csökkentésében. Hovatovább egy ügyeskezű mester némi
átalakítással meg tudja oldani, hogy az ún. szürkevíz (már egyszer használt, de még nem menthetetlenül szenynyeződött) visszakerüljön a körforgásba például úgy, hogy a kézmosásnál elhasznált víz másodjára a toalett
öblítésénél kerül felhasználásra.
Ha van lehetőségünk esővizet gyűjteni, akkor ott is érdemes megfontolni a víztakarékosság lehetőségeit. Leggyakrabban öntözéshez, locsoláshoz használjuk. Ha ügyelünk arra, hogy célzottan a növények tövéhez juttassuk a vizet, jóval kevesebb is elég, mintha az egész kertet bőségesen meglocsolnánk. Száraz körülmények
között a nagyon hasonló csepegtető öntözés lehet a megfelelő megoldás. Ennek azonban már van némi beruházásigénye, nem igazán konyhakertekben elterjedt. Az sem mindegy, hogy mikor öntözünk. Főleg kánikulában a reggeli hűvösebb időszak a legjobb a locsolásra, így a legkisebb a párolgási veszteség és a legnagyobb
a ténylegesen hasznosuló víz aránya. Szintén segíthet, ha valamivel meg tudjuk oldani a talaj takarását (pl.
mulcs) a növények között, mert az nem engedi a talajból elpárologni a nedvességet. Összességében tehát némi
odaﬁgyeléssel, apró praktikákkal nagyon sokat tudunk tenni és nyerni.
„Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése ” című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan, szemléletformáló akció megvalósítása.
A Kőszeg és Vidéke XXXIII. évfolyam 3. számban megjelent „Az új kihívás – a mikroműanyagok” című sajtóközlemény is a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése ” című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019
azonosító számú pályázat keretében megvalósult szemléletformáló akció.
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Lukácsháza

VIDÉK

A március 13-i a kormány által
kihirdetett veszélyhelyzetre reagálva március 14-én összehívásra
került egy munkacsoport a térség
feladatait ellátó szolgáltatók bevonásával a közösen elvégzendő
feladatok megbeszélésére, a megfelelő intézkedések megtételére.
A Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és
Konyha intézmény – a konyhai rész
kivételével – előre nem látható időpontig szünetelteti a működését. A
szociális étkeztetést és a gyermekétkeztetést ellátó konyha kisebb
létszámmal a higiéniás szabályok
és a védekezést ellátó eszközök
biztosításával folyamatosan működik. A Sartoris Szeretetszolgálat
továbbra is ellátja védőeszközöket
használva a házi segítségnyújtást
és a szociális ételek kiszállítását a
településen. A Gyermek- és Családvédelmi Szolgálat is tartja a
kapcsolatot a segítséget igénylő
idős emberekkel. Segíti a problémával küzdő gyerekek tanulását is.
A közösségi élet színterei is szüne-

teltetik tevékenységüket. Lezárásra
kerültek a játszóterek is. A civil
szervezetek sem folytatnak csoportos közösségi tevékenységet.
Lukácsháza község Önkormányzata lakóingatlanonként 2 db ruhamaszkot biztosított a település
lakosainak. További maszkok készítése is folyamatban van.
Április 1-jén átadásra került a 87es főút mellett található, a Szombathelyi út 49-83. közötti részen
a felújított térköves járdaszakasz
és a csapadékvíz elvezető folyóka.
A kivitelezést a sárvári TIA 2002
Kft. végezte el kiváló minőségben
nem egészen egy hónap alatt. Az itt
lévő töredezett és balesetveszélyes
aszfaltos járdaszakaszt váltotta a
településen már megszokottá vált
térköves járda 480 folyóméter
hosszúságban. 350 folyóméter
hosszúságban a járda mellett a
csapadékvíz elvezetését szolgáló
folyóka felújítása is megtörtént. A
29.2 millió Ft költségű felújítás a
belügyminisztérium pályázati forrásából (14.2 millió Ft) és önerőből
valósult meg.
Húsvét előtt értesült az önkor-

Három falunak bölcsőde

18

Horvátzsidány: Az önkormányzat TOP-pályázaton 162 millió
Ft-ot nyert bölcsőde építésére.

Krizmanich István polgármester tájékoztatása szerint várhatóan ősszel
kiírják az építésre vonatkozó közbe-

Nemescsó

az új körülményekhez lehetőség
van a könyveket házhoz kérni, illetve a könyvtáros minden héten
közműves csomagot állít össze
gyerekeknek. A közösséget életben kell tartani, és tenni kell érte
még ebben a helyzetben is.
A 65 év feletti lakóknak heti kétszer a bevásárlást a falugondnok,

A koronavírus miatt kialakult
helyzetben szigorú intézkedések
meghozatalára volt szükség. A
könyvtár és a faluház zárva tart,
a közös összejövetelek, foglalkozások elmaradnak. Alkalmazkodva
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mányzat a jó hírről – úgyhogy a
nyuszi hozta az ajándékot a településnek –, hogy a megyei TOP 1. 4.
1. kódszámú Bölcsődei férőhelyek
kialakítása és bővítése pályázaton
102.638.475 Ft összegű támogatást nyert el. A pályázat elnyerésével lehetőség nyílik a már megépült
12 fős bölcsőde és kiszolgáló helyiségek egy csoportszobával és egy
játékeszközök tárolására és udvari
melléképülettel való bővülésére. A
bölcsőde udvara is átépítésre, parkosításra kerül, növekedik a napelemek száma, valamint a bejárat
és a parkoló térköves kialakítása is
megtörténhet. A fejlesztéssel meg-

valósulhat az eredetileg megálmodott kétcsoportos bölcsőde. Az első
ütem megvalósulása bebizonyította, hogy a déli mikrotérséghez
tartozó 8 település igényli a bölcsődei ellátást, mert a veszélyhelyzet kihirdetéséig a maximális
12 fős kihasználtsággal működött
a Gyöngyház Óvodához tartozó
intézmény, amelyet a térségi települések Óvodafenntartó Társulása
működtet.
A település a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére a – Lukácsházi Egészségházba – pályázatot kíván benyújtani,
amelynek április 24. a határideje.

szerzési pályázatot. Az új intézmény
további három falu – Kiszsidány,
Ólmod, Peresznye – gyermekeit is
fogadja, márciusi létszám alapján
41 fő – két éven aluli – kisgyermek
él a négy településen. A faluvezető jövőbe mutatóan mondta, hogy
Horvátzsidányban 30 óvodás veszi
igénybe a gyermekellátást, és további 22 fő Peresznyén. Ők lesznek
majd iskolások. Abba az iskolába
járnak majd, amely 10 éve még
bizonytalanságban és a megtartás
ERŐS szándékával működött. Jelenleg a koronavírus okozta járvány
miatt a diákok és a tanárok távoktatásban vesznek részt, és mindanynyian bíznak az újra együtt történő
közös tanulásban.

Tíz éve kapott helyet az orvosi rendelő az iskola régi épületében. A
jelenlegi iskola fákkal borított udvarán épül meg az új és egyben a
falu első bölcsődéje, amely energetikai szempontból passzív ház lesz,
a villamosárammal való ellátását
napelemek biztosítják. A csoportszoba 12 – 14 fő gyermek befogadására lesz alkalmas, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel együtt.
A beruházás része a játszóudvar,
és a játékokkal való felszerelés is.
Krizmanich István kiemelt fontosságúnak tartotta, hogy a beruházás
100%-os támogatással rendelkezik, így nem kell a településnek az
önrészt megfizetni.
KZ

Szalay Zsolt végzi. Ő gondoskodik a gyógyszerek felíratásáról és
kiváltásáról is. A Sartoris Szeretetszolgálat munkatársai az idősgondozásban és az ebéd biztosításában vállalnak nélkülözhetetlen
szerepet. Ezúton is köszönjük mindenkinek a kitartó munkáját.
Köszönöm a falu lakóinak a tanú-

sított fegyelmezettséget, kérem,
tegyék a dolgukat a szabályok szerint. Óvják saját maguk és mások
egészségét. Kérem, a kitartásukat,
hogy a jövőben is tudjuk folytatni a
megkezdett munkát.
Szerdahelyi-Bánó Irén
polgármester
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U prošli miseci malo gdo nije naučio ovo liječničko imenovanje najnovijega zaraznoga betega, ki se je pojavio u Kini (Wuhan) a do denas
se je proširio na svi kontinenti. Sprvoga smo
se iz dalekoga čudili na brzom širenju betega
u Kini, čuli smo za podatke mrtvih, za karantene, za pozitivna ljudska ponašanja. Globalni
svit ali ne samo visti šalje brzo dalje, friško se

Ostani doma!/Foto: Internet

Van olyan gazda
Gyöngyösfalu egy eddig nem tapasztalt helyzettel néz szembe, amikor a térségünkben is
megjelent a koronavírus. Az önkormányzat
igyekszik minden szempontból segíteni, a megkereséseknek eleget tenni. A lakosok, szomszédok aktívan részt vesznek az idősek segítésében.
Ezért mindenkinek köszönetemet fejezem ki. A
65 év feletti lakosok többször használható szájmaszkot kaptak.
Az emberek fegyelmezetten viselkednek, igyekeznek betartani az előírásokat. Ilyenkor is, talán
most még jobban van előnye a falusi életnek,
mindenki aktívan tölti az idejét, kiskert, ház
körüli munkával, szinte kifogyhatatlan az aktív
életnek ilyen formájú tárháza.
A hegyi út mellett sikerült elültetni 15 házi berkenyéből álló fasort, mely remélhetőleg sokáig
díszíti a Ligetbe vezető utat.
A Sárkány ösvény táblái is kikerültek dr. Németh
Csaba és a Szőlőfürt Egyesületnek köszönhetően.
Mindez a járványveszély elmúltával jó kikapcsolódás lehet a kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A tavalyi évben a vízbázis védelmének érdekében hozott szabályozás pozitív irányba mozdította el a közös érdeket. Köszönet az érintett
családoknak, telektulajdonosoknak, akik a biológiai szennyvíztisztító kialakítása mellett dön-

širu i minjaju kroz putovanja, kroz
ljudske kontakte i virusi. S Coronavirusom se bojuje u sadašnjici cijeli
svit, cijela Europa, naravno i mi u
Madjarskoj. Najveći je teret na zdrastvenom skrbu, ali i gospodarstvena
kriza je jur na pragu. Vlada je doprimila potribne naloge, uputnice: škole, čuvarnice su zaprte
kao i gostione, kulturSrićne i blagoslovljene vazmene svetke vam željimo!
ne, športske, vjerske
Foto: Internet
ustanove i projekti…
Ča čekaju od nas, od mene, od Hvala Bogu da sada pomoću interneta duhovno
tebe? Po mogućnosti ostanimo moremo biti na maša, na klanjanju, u molitva.
doma! Poslušnost je svenek bolja Mogućnost je da si svaki i sam, u svojoj samood žrtvovanja. Sada da se vjerniki ći more u ruke uzesti krunicu i pomoću molitve
pripravljaju na najveći kršćanski se more obrniti Bogu za oprošćenje, za pomoć,
svetak na Vazam, Korizma nam da nas ispunjava s ljubavom, mirom i milošću.
nudi već mogućnosti nato da upa- Nimamo vračtva/lijeka protiv ovoga virusa, zato
met zamemo koliko su nam važni ostanimo doma! Neka se bojati, vjeruj!
kontakti, odnosi. Uz obiteljske, pri- A Coronavirus okozta világjárvány ellen napjateljske, socijalne, gospodarstvene, jainkban a leghatásosabb védekezés az ottkulturne veze,… u sadašnjici sve honmaradás. Lelki megerősítésünket segíti
većkrat nam je potribno duhovno ebben a nehéz időszakban a hit, a keresztépodupiranje. Vjera nam daje nadu, nyi értékek megerősítése, húsvét ünnepének
daje nam osiguranje za preživiti idei sajátos megünneplése kapcsán is.
Huljevné Fülöp Mária
ove teške dane, tajedne, misece…
töttek. Van olyan gazda is, aki engedélyeztette
a tervet. Mindannyiunk nagyon erős és közös
érdeke a vizeink tisztaságának a védelme.
Országos tűzgyújtási tilalom lépett hatályba, ez
a külterületre vonatkozik, de kérem tisztelettel a
lakosságot, hogy mellőzzék a belterületen való
égetést is. Nemcsak azért, mert füstöt okoz, hanem a fokozott tűzveszélyessége miatt.
Tóth Árpád

Köszönjük!
A baj esetén is megmutatkozott az összefogás
Nemescsóban. A polgármester asszony kérésére a helyi varroda elkészítette a maszkokat,
így minden Nemescsói lakos részére 2 db-ot
biztosítottak. Az anyagot az önkormányzat vásárolta, de az elkészítést ingyen vállalták a varroda dolgozói. Ezúton is köszönjük az asszonyok
– Prisznyákné Polák Zsuzsannának, Hock Sirson
Andrásnénak, Hock Sirson Tímeának, Nagy
Andrásnénak és Vámos Erzsébetnek – önzetlen
munkáját. A kezdeményezéshez csatlakozott
Pusztacsó, Tömörd, illetve Kőszegpatyon élők
is részt vettek a szájmaszkok varrásában. Ezen
kívül készültek maszkok mentőállomás, idősek
otthona, magánszemélyek részére is.
Az érintett személyek egybehangzóan köszönik
a segítséget!

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Vazam i Coronavirus

Kedves férfiak!
Kőszegpaty: Március 6 –7-én a képviselők a
falugondnok segítségével bekopogtattak a házakba, és a Nemzetközi Nőnap alkalmából személyesen nyújtották át a hölgyeknek a virágot.
Nehéz feladatot vállaltak, hiszen mindenütt
bőven kínálták őket – szinte kötelező fogyasztás mellett – finom falatokkal és italokkal.
A köszöntés ezzel nem ért véget, a lányok,
asszonyok iránti tiszteletüket fejezték ki március 7- én szombaton 18 órától a Közösségi
házban tartott ünnepségen. Májerhoffer Attila
polgármester köszöntő szavai után Milos László István Weöres Sándor: A Nő című versével
fejezte ki – a férfiak nevében – a hölgyek iránti tiszteletét. Majd a pezsgős koccintást harmonikaszó követte bőséges hidegtál, sütemények fogyasztása mellett, jutott az asztalokra
többféle ital is.
A csaknem éjfélig tartó este közös énekkel
folytadott. A „szólammester”, Marton János békésen tűrte a hamis hangokat, okostelefon segített a dalszövegek pontosításában.
Kedves férfiak!
Köszönjük és köszönjük!
Milos Lászlóné

19

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I I . É V F O LYA M , 4 . S Z Á M

Holtidőben
KU LT Ú R A

„Mi történik a művelődési központban járvány idején?” Megkérdeztük,
hiszen a kényszerű zárva tartás mellett számos feladatot el tudnak látni,
olyanokat, amelyek régóta időszerűek, olyanokat is, amelyeknek kedvez, hogy nincsenek látogatók.
2013 óta most nyílt lehetőség arra,
hogy kifessék a lovagtermet. A
TOP CLLD sikeres pályázata tette
lehetővé, hogy „felfrissüljenek” a
falak. Április elején már befejezték
a munkát, a függönyök is visszakerültek a helyükre. A ház dolgozója
– Oláh László – a földszinten végzett faljavítási és festési feladatokat. Hasonlóképpen rendbe tette a
folyosó ablakai alatti felületeket, a
sarkokat, amelyek sok helyen magukon viselték a látogatók nyomait.
Szájmaszkok és „fuvar” a várból: A Család és KarrierPont kőszegi szervezete 2018 novemberében
kezdte munkáját a Szociális Gondozási Központban. A KarrierPont
és a művelődési központ egymásra

talált, kapcsolatuk a „vírus idején” is gyümölcsöző. Más forrásokból már értesülhettünk róla:
szájmaszkok varrásába kezdtek. A
kezdeményezésbe „külsősök” és a
művelődési központ munkatársai
is bekapcsolódtak, akik egyébként
a várpénztár dolgozói. Alapanyagot
különböző intézmények, az önkormányzat és a gondozási központ
biztosított.
A város önkormányzata felmérte
erőforrásait, keresi a megoldásokat, hogy segítse a lakosságot,
ezért a művelődési központ kisbusza a kritikus időszakban más feladatokat is ellát, mint szokott. Az
intézményi autó jó szolgálatot tesz
az ételkihordásban. A vár munkatársa, Németh András, naponta
mintegy hatvanöt-hetven, gyermekes családhoz juttatja el az ételt.
A jelmeztárról: A technika, az
eszközleltár és karbantartás sok
időt igényel. Ez az időszak kedvez,
hogy a terület felelőse, Bakos Zoltán „rendezze a sorokat”. Gelencsér
Ildikó a jelmeztár felelőse. Amikor
a közművelődési feladatok meg-

Döntőben
a Rózsabors Műhely
Az egyre ismertebb vasi formáció
bejutott a budapesti Versünnep
Fesztivál 2020-as professzionális
kategóriájának döntőjébe. (A „műhely” kőszegi párosa, Dala József
zeneszerző/gitáros és az énekes
Nagy Krisztina mellett Papp Róbert
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/basszusgitár/ és Magyar Marcell /ütőhangszerek/ az együttes
állandó tagja. A Dőzsöl az égen
a Hold c. lemezükön a kitűnő
előadó/zeneszerző Scheer Uwe /
hegedű/ is szerepel.)
A zenekar a március 1-i elődöntő
résztvevője volt a Petőfi
Irodalmi Múzeumban. A
Versünnep zsűrijének elnöke Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész,
rendező volt. A zsűri további tagjai Kolti Helga,
a Magyar Kultúra Lovagi
címével kitüntetett színművész, a Versünnep Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, Dr. Sződy Szilárd
Radnóti-díjas dramaturg,
rendező és Weinberger
Attila Kulturális Érdemrend Lovagi Fokozatával
kitüntetett zeneszerző,
előadóművész voltak.

2020. ÁPRILIS 20.
csappannak, jó alkalom adódik a
várszínház ruhatárának a rendezésére, felújítására. Különleges, értékes jelmezek pihennek a vállfákon.
Mosás, vasalás, javítás vár rájuk,
majd a készletet újra lajstromozzák.
Azok az öltözékek, amelyek minőségük, jellegük miatt nélkülözhetők, a
pénztár belső ruhatárába kerülnek,
oda, ahonnan a látogatók megkaphatják majd beöltözésre. A turisták
körében népszerűek ezek a ruhák. A
felnőttek és a gyerekek, a családok
örömmel bújnak egy-egy apród,
herceg vagy hercegnő „bőrébe”.
Kőszeg a TOP-on: Az otthonmaradásra kényszerítő hetek sokakat
megviselnek. A szomorkásabb
napokat az online-szórakoztatás
igyekszik elviselhetőbbé tenni.
Beszámolhatunk azonban olyan
eredményekről is, amelyek szintén
bizakodással, reménnyel és büszkeséggel tölthetnek el bennünket.
Mindannyian haszonélvezői lehetünk majd a sikeres TOP Turisztikai
Pályázat eredményeinek.
„Ha nincs, az a gond, ha van, az
is”, hiszen a megérkező felszerelések tárolásáról gondoskodni kell.
A még ki nem csomagolt kellékeket feliratozták és biztonságosan
elhelyezték. Régi vágy vált valóra,
megérkeztek a várszínház székei
és negyven darab kordonnal is
bővült a vagyon. (Eddig bérelni
kellett őket a nagyrendezvények
alkalmával.) Megérkeztek és már
feliratozták az igényelt ötven darab sörasztalt és a hozzájuk tartozó
padokat. Becsomagolva várják az
alkalmat, hogy felállíthassák azt a
négy rendezvénysátrat, amely szintén a TOP pályázatban szerepelt.
Nem utolsósorban gazdagodott
a város kulturális élete egy 100
négyzetméteres mobil színpaddal,
a beltéri rendezvények pedig új
lámpaparkkal, világítástechnikával
– szó szerint – színesedhetnek!
Rendkívüli várszínházi évad!
Pócza Zoltán a Szabadtéri Színhá-

zak Szövetségének az elnöke, így a
Kőszegi Várszínház vezetője országos érdekképviseleti feladatokat
is ellát. „Minden, a szakmát érintő
változásban ki kell kérni a véleményünket” – mondta az igazgató. A
Kulturális Államtitkárság adatokat
gyűjt a felméréseihez. Jelen állás
szerint talán augusztusban megnyílhatnak a szabadtéri színházak.
(Meg nem erősített információk
szerint az országos költségvetés
szeptemberig számol a veszélyhelyzettel!) A Kőszegi Várszínház
rendkívüli évad elé néz, de néhány
esetben tartja magát az eredeti tervhez. „Szomorúak vagyunk,
mert egyre kétségesebbé válik az
évad, mégis azt tudom mondani,
hogy lesz színház!” – nyilatkozta az
igazgató. A mondat magyarázatra
szorul. Biztosan lesz Vera! Grecsó
Krisztián regényét színpadra alkalmazta és a címszereplőt játssza:
Grisnik Petra. A rendező a művésznő férje: Göttinger Pál. Az előadás
tehát megszületik, felvétel is készül.
A bemutatóval május 30-ig kell elszámolni. Annak ellenére, hogy az
előadás nem kerülhet a széles közönség elé, a darab születése segít
a művészek megélhetésében.
Hasonlókat mondhatunk a tervezett nagyszínpadi darabról is. A
legújabb kori történések ismerősek
lesznek a nézők számára. Göttinger
Pál saját művét, Az Öreghíd alatt
címűt rendezi majd. A szövegkönyv
készen van, Sebesi Tamás és Némedi Árpád írja a zenét, a dalszövegeket Máthé Zsolt. Az önkormányzat
jóváhagyása után megköthetik a
szerződéseket. „A művészek egy
része – a kőszegiek szeretik őket
– az a stáb, amelyik mellettünk kitart és eljön, ezáltal jövedelemhez
juthat.”
Rendkívüli színházi évad áll tehát
előttünk. „Ha a megszokott színházi bemutató nem is, a mű megszülethet!”
Összeállította: TáF.

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

A biciklizésről
„Motiváció kell ahhoz, hogy a gyermekek üljenek vissza a biciklire. Egyetemisták készítettek
egy felmérést, miszerint Kőszegen az emberek
43%-a autóval, 8%-a biciklivel közlekedik. Ez
egy ördögi kör. Hollandiában korábban ez volt

a helyzet, most az autóút keskeny, és a biciklisáv széles” – fogalmazta meg a vírus kezdete

előtt Ziskó Balázs, aki több kerékpáros versenyen
ért el sikereket. Neki az a fontos, hogy sokkal
több ember közeledjen a természethez bringázás
közben. Ahogy megfogalmazta: „Mi történhet
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a hegyi biciklizés közben? Látod a nyulat, a
muflont, látod azt, hogy az emelkedőn fel kell
menni, és jó érzés, hogy meg tudtad tenni. Tudod, kit lehet valakinek nevezni? Mondjuk egy
vörösfenyőt. Él a természetben sok száz évig”.

Szavai szerint: a gyermeknek kell kimondani, hogy
biciklivel vagy gyalog indulnak el, és nem autóval
a Fő térre vagy az iskolába. A biciklizés 100%-os
szabadságot jelent. A világgal nem lehet kapcsolatot tartani autóval vagy kütyükkel.
Már a vírus időszakában, Húsvét vasárnapján tettünk biciklis körutat. Ők hárman a hegyi útról jöttek
felém az aszfaltútra. Egy-egy „meredek” kanyart

aszfaltút, és a Dunántúlon nincs még egy ilyen.
Mindehhez kell egy progresszív szemléletváltás.
Na és a jövő szempontjából a gyermekek. Amikor
még lehetett – egy pályázat keretén belül – tartott diákoknak szemléletformáló órákat, ezen kívül biciklitúrát, láthatóságról szóló találkozókat.

levágtak. Így tett Varga Zsolt is, amint ezt a fotó is
mutatja. Majd azt mondta, amit sok évvel ezelőtt
gondolt: „aszfalton kívül életveszélyes biciklizni”. Most már másként látja, tudja, hogy bárki találhat örömet a bringázásban, lépcsőfokonként kell
megtanulni, és ez egy jó önismereti tréning. Április
4-én találkozott a hegyekben apa-fia párossal,
amikor a 10 év körüli fiú azt mondta, hogy nem
aszfalton akar ezentúl biciklizni. Varga Zsolt nem
tud arról, hogy a hegyekben ütközött volna biciklis
gyalogossal. „Vannak biztonsági szabályok, ezek
betartása miatt sokat költünk a biciklire”.
Kámán Z

Majd arról beszélt: Kőszegnek megvannak az
adottságai ahhoz, hogy kialakuljon egy kerékpáros paradicsom. Van hegy, jó terep, elszeparált

„Mesél az Óriás gesztenyefa”
Vers- és meseíró pályázat

A GesztenyeKék Természetbarát Egyesület a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatán elnyert
200 ezer forintos, valamint a MOL Helyi érték
Program pályázatán elnyert 500 ezer forintos
támogatás segítségével a Királyvölgyben található Óriás gesztenyefa emlékhely fejlesztését
valósítja meg. Az interaktív élménypark egyik
fontos eleme egy audiovizuális információs tábla lesz, melyen – egyebek mellett – egy vers- és
meseíró versenyen kiválasztott műveket helyi
általános iskolás gyermekek szavalják vagy
éppen mesélik majd el – évszakonként változó
tartalommal.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Egyesület kőszegi és környékbeli alsó- és felső tagozatos, valamint középiskolás korcsoportokban várja a pályaműveket, melyek az öreg
gesztenyefáról vagy a környező kirándulóhelyekről – elsősorban a Királyvölgyről szóljanak.
Szívesen várunk az évszakokhoz kapcsolódó
verseket és meséket.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Pályázni személyenként legfeljebb 3-3 verssel
és/vagy mesével lehet. A mese terjedelme nem
haladhatja meg a 3000 karaktert.
A pályamunkákat elektronikusan (pdf és szerkeszthető word formátumban is) az alábbi címre
kérjük elküldeni: gesztenyekek@gmail.com
Beérkezési határidő: 2020. május 31.
A zsűri korcsoportonként 3-3 díjat ad ki, azonban minden pályázó emléklapot és meghívást
kap a szeptember végi átadó ünnepségre.
Az eredményeket a honlapunkon (www.
gesztenyekek.hu) legkésőbb 2020. június 15-ig
közöljük!
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SPO RT

Labdarúgás: Lesz folytatás?

Boksz: Lesz még esély

Mára már megszoktuk, hogy a koronavírus miatt megbénult a sportélet
(is), de a rendkívüli körülmények a március 14-ei bajnoki fordulóban
még csak kopogtattak. Nagy volt a bizonytalanság. A csapatok zártkapus mérkőzésre készültek. A Kőszegi Lóránt FC a Celldömölk VSE Vulkán
Fürdő csapatát fogadta volna, de a celliek már nem vállalták az utazást,
így a mérkőzés elmaradt. Nem csak a Lóránt sporttelepen maradt el a
mérkőzés: Jánosházán sem indult útjára a labda. A Magyar Labdarúgó
Szövetség a bajnokságot március 16-án határozatlan időre felfüggesztette. (Az utánpótlás mérkőzések szüneteltetését 14-én jelentették be.)
A bajnokságot (még) nem zárták le, de a folytatás lehetősége egyelőre
távolinak tűnik.

Március 14-25. között rendezték
Londonban az ökölvívók olimpiai
kvalifikációs tornáját. A koronavírus
itt is keresztülhúzta a számításokat.
Kaotikusra sikerült a verseny. Két
napot zsúfolt lelátók előtt küzdöttek a résztvevők, a harmadik napon
már zárt kapuk között, s estére félbe is szakították a tornát. 91 kg-ban
Hámori Ádám (Fitt-Box) az örmény
Narek Manasyannal lépett szorítóba.
Korábbi vereségéért sajnos nem sikerült visszavágnia. Hámori szomorúan,
de szimpatikus önkritikával értékelte teljesítményét: Borzalmasan csalódott
vagyok. Rossz taktikával kezdtem. Az első menetben a feltérképezésbe egy
kicsit belealudtam. Éreztem, hogy több kell, de csak a második menet végére sikerült a ritmusváltás. Ellenfelemen ekkor már látszódott a fáradtság.
Az utolsó menetben mindent egy lapra tettem fel. Az volt az igazi énem.
Sikerült megkínoznom az örményt. Látszott rajta a kétségbeesés, de rafináltan lefogott, kapaszkodott és sikerült kihúznia. Súlyos tanulópénz volt
ez a mérkőzés.
A magyar ökölvívók kalandos úton érkeztek haza Londonból. A továbbiakban is minden bizonytalan. Várhatóan valamikor a londoni tornát folytatni
fogják, hiszen csak két súlycsoportban zajlott le a verseny. A következő kvalifikációs verseny májusban, Párizsban lett volna. Valamikor biztosan megtartják, hiszen az olimpiai mezőnyt ki kell alakítani, de az időpontja teljesen
bizonytalan. Akármikor is lesz, fel kell készülni rá, bár a formaidőzítés így
alaposan aligha tervezhető. Hámori elkezdte az edzéseket. Először egyedül
dolgozik, fut és erősít, majd elkezdik a közös edzéseket is. A járványhelyzet
korlátozásai miatt kettesben és szabadtéren. Csoportos edzések természetesen nem lesznek. Nem egyszerű helyzet, de a többi olimpiai aspiránsnak
is hasonló problémákkal kell megküzdenie.

19. forduló: Kőszegi LFC-Celldömölki VSE Vulkán Fürdő halasztva. A
Kőszegi Lóránt FC helyzete a bajnokság félbeszakításakor: 8. Kőszegi
Lóránt FC 18 mérkőzés, 8 győzelem, 3 döntetlen, 7 vereség, 37:35
gólarány, 27 pont.
A megyei harmadosztályban is a március 14-ei forduló után szakadt
félbe a bajnokság. A 18. forduló valamennyi mérkőzését lejátszották. A
kőszegfalviak magabiztos győzelemmel vonultak kényszerpihenőre.
Eredmény: 18. forduló: Kőszegfalvi SE-Nemeskolta KSK 4:1 (2:0) gólok: Slankovits (2), Nagy, Horváth. 5. Kőszegfalvi SE 17 mérkőzés, 9
győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség, 56:17 gólarány, 31 pont.

Kosárlabda: Bajnokság zárva
A kosárlabda megyei (Szombathely Város és Városkörnyék) bajnokságban
március 10-én még mindkét kőszegi csapat pályára lépett. Akkor még úgy
készültek, hogy a mérkőzést főpróbának tekintik a kőszegi sporttörténet
első kőszegi-kőszegi összecsapása előtt. Egyik csapat sem járt sikerrel.
A KSE a bükiektől szenvedett súlyos vereséget, ami azért is fájó, mert a
korábbi években ez a párosítás rangadónak számított, sokszor inkább a
kőszegi győzelmi esélyével. A két csapat ezúttal nem volt egy súlycsoportban. A Pannónia továbbra is messze van attól, hogy megszerezze első győzelmét a bajnokságban. Erre legközelebb a 2020-21-es kiírásban lehet
lehetőségük, már amennyiben mindkét csapat nevez. Az idei bajnokságot
ugyanis (a kosárlabda minden szintjén) az MKOSZ (Magyar Kosárlabdaázók Országos Szövetsége) előbb (március 11-én) zárt kapussá, majd
március 17-én befejezettnek nyilvánította. Bajnok és kieső nincs.
Eredmények Kőszegi SE 17. forduló: Kőszegi SE-Büki TK 41:92
(4:22, 11:21, 14:18, 12:31), Pannónia Szabadidős Sportegyesület
17. forduló: Pannónia SZSE-Vasvári KSE 27:88 (8:14, 4:30, 6:23,
9:21). A bajnokság befejezettnek nyilvánításakor az alsó házban 6.
Kőszegi SE 7 mérkőzés (57 %), 1 győzelem, 6 vereség, 338:547 kosárarány, 8 pont, 7. Pannónia Szabadidős Sportegyesület SE 8 mérkőzés (50 %), 0 győzelem, 8 vereség, 119:617 kosárarány, 8 pont.
(Megjegyzés: A százalék a megszerzett és megszerezhető pontok hányadosa. Kosárlabdában a győztes 2, a vesztes 1 pontot kap.)
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Sikeres jubileumi év

Remek sikerrel ünnepelhette fennállásának tízedik évét a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület. A 2019-es évben az ökölvívó egyesületek rangsorában, 92
rangsorolt klub között az előkelő 5. helyen végeztek. A siker értékét növeli,
hogy minden korábbinál több (58110) ranglista pontot gyűjtöttek.

Korona Kupa Egerben

A Fitt-Box ÖE öt versenyzője lépett szorítóba
Egerben (március 6-7.)
a Korona Kupa-Egri Pofonparti ökölvívó tornán.
Ujhelyi Barna (serdülő 45 kg) színvonalas
edzőmeccset vívott Mák
Tamással (Dunai ÖE).
Buza Rómeó (junior 57
kg) megszokott súlyánál
feljebb versenyzett. Burai
Kristófot (Egri SI) pontos
támadásokkal győzte le. Második napi mérkőzése ebben a súlycsoportban
még kockázatos lett volna, így visszalépett. Buza Rafael (junior 60 kg) is
feljebb indult egy súlycsoporttal. Petrimán Milánt (Nyiregyházi VSE) döntő
fölénnyel verte, második napi ellenfele visszalépett. Pesti Gabriella (női 64
kg) minden erejével megpróbált felülkerekedni ellenfelén. A bírák ellenfelét, Szabó Petrát (KSI) látták jobbnak. Jankó Krisztián (elit 69 kg) nagy
csatában, igazi adok-kapokban szenvedett vereséget osztott pontozással.

DIÁKSPORT
Birkózás: Országos érem

Dorogon rendezték a „Diák I” korcsoport szabadfogású Birkózó Magyar
Bajnokságát. Tornai Ábel (32 kg) és Pusztai Dominik (35 kg) taktikus birkózással, csaknem minden mérkőzésükön tussal, technikai tussal nyerve a
dobogó harmadik fokára állhattak. Érmük nagy meglepetés a 32 illetve
24 fős mezőnyökben. Málovics Noel (58 kg) ötven százalékos mérleggel
a 7. helyen végzett.
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Eredmények: I. korcsoport (Cerplant KFT Kupa) 1. Balog „A”, 2.Tolnay, 3. Balog „B”. Gólkirály:Csánics Máté/BA 17 gól, legjobb játékos:
Pungor Márk/TO, legjobb kapus Béres Ádám/BŐ, legjobb hazai játékos: Horváth Amira/BA „A”. II. korcsoport (Tolnay Vendéglő Kupa)
1. Bersek, 2.Bük, 3. Balog „A”. Gólkirály: Szendrő Márton/TO 7 gól,
legjobb játékos: Németh Benedek/BÜ, legjobb kapus Alasz Marcell/BE, legjobb hazai játékos: Séfer Zétény/BA „A”, III. korcsoport
(Renkó Kupa) 1. Balog „A”, 2. Balog „B”, 3. Bersek. Gólkirály: Zsoldos
Szebasztián/BE és Abért Olivér/BA „A” 7-7 gól, legjobb játékos: Vert
Bence/BA „A”, legjobb kapus Kuglics Patrik/TO, legjobb hazai játékos:
Németh Bence/BA „A”.
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A járvány közbeszólt

Birkózás: Somogyjádi eredmények

A Kőszegi SE gyermek, diák I. és diák II korcsoportos versenyzői Somogyjádon vettek részt versenyen. A gyermek korcsoport meghívásos versenye
mellett a diák I. korcsoport szabadfogásban, a diák II. korcsoport kötöttfogásban az országos döntőbe jutásért küzdött.
A diák II. korcsoportos csapat (2009-2010-ben születettek) remekelt. 32
kg-ban Tornai Ábel győzött, Jakab Uldin harmadik helyen zárt. 35 kg-ban
Pusztai Dominik nyerte a súlycsoportot, Hodosi Zalán ezüstérmet szerzett.
Valamennyien bejutottak az országos döntőbe. A döntőt a járványhelyzet
miatt halasztották. A versenyzők remélhetőleg később is hozni tudják a
súlyukat, mert magasabb súlycsoportban nem indulhatnak. A csapat a
pontversenyben harmadik lett.
A diák I-es korcsoport kötöttfogásban harcolt az országos döntőért. Tornai
Ábel (32 kg) és Pusztai Dominik (35 kg) korkedvezménnyel versenyezhetett. Mindketten a döntőig meneteltek, ezüstérmet akasztottak a nyakukba. Hodosi Noel (42 kg) megnyerte a versenyt, Málovics Noel bronzérmes
lett. Termeészetesen valamennyien továbbjutottak
A gyermek korcsoportban a fejlődés felmérése, a versenytapasztalatok
gyűjtése még fontosabb a számszerű eredményeknél. A sikeres felkészülést mutatja, hogy bátran küzdöttek, jól alkalmazták a tanult technikákat,
hátrányban sem adták fel. A helyezésekre is büszkék lehetnek: győzött
Róth Ármin (32 kg), Pusztai Dániel (26 kg), Polyák Anzel (46+ kg), második lett Pusztai Szilveszter (28 kg), Rába Levente (38 kg), bronzérmes
Kóczán Kolos (28 kg) és Németh Áron (38 kg).

Teremfoci Béri Balog Kupa

A Balog iskola idén is meghírdette mind a négy általános iskolai korcsoportban a hagyományos Béri Balog Kupa teremlabdarúgó tornát. A
teljes körű lebonyolítást a vírushelyzet megakadályozta: a legnagyobbak
bajnoksága elmaradt. A másik három korcsoportban azonban sorjáztak a
mérkőzések, potyogtak a gólok. Március 4-én, 5-én és 10-én összesen 49
mérkőzést játszottak le a csapatok. A Balog, a Bersek, a Dr. Tolnay és Bő
mindhárom korcsoportban nevezett de a résztvevők között Zsirát, Vépet
és Büköt is köszönthették. 189 gólt rámoltak be az ellenfelek kapujába
a csapatok. A gólokból a legkisebbeknél Csánics Máté (Balog) egymaga
17-et vállalt. A korcsoportok bajnoka a támogató nevét viselő kupát vehette át.

A diáksportban a tavaszi, nyárelejei időszakra esik a versenyek dandárja. A
járvány közbeszólt. Bezártak az iskolák, digitális oktatásra tértek át. A versenyeket március 11-én felfüggesztették, majd a magyar Diáksport Szövetség április 14-én döntött, hogy a versenyeket a felfüggesztés napjával
befejezettnek nyilvánítja. A versenyeket később sem (2020-2021-es tanév) pótolják. A vírus áldozatául esett a gimis lányok megyei röplabda döntője, s a megyei terematlétika versenyre indulók –némi túlzással- a busztól
fordultak vissza. Sok-sok gyerek készült a mezeifutó bajnokságokra, várta
az atlétika pályabajnokságokat. A labdarúgó diákolimpia mérkőzései is
kútba estek, s gimnázium fiú és lány focistái sem léphetnek pályára az
MLSZ Fair Play Cup tornáin. A gimnázium leány kézilabda csapata nagyon
várta az országos döntőt. Nehéz volt az edzéslehetőség megteremtése. A
csapat álmát is szertefoszlatta a verseny törlése.

Foci: Utánpótlás számokban

Befejeződtek a futsal az utánpótlás bajnokságok. Az alábbiakban összesítjük a kőszegi csapatok szereplését.
Futsal utánpótlás: (helyezés, csapatnév, mérkőzésszám, győzelem, döntetlen, vereség, gólarány, pont) U20 (4 csapat) 2. KFC 9 /5 /0 /4 /45:46
/15. Legjobb góllövő: Csák Dominik 9. U17 (4 csapat) 4. KFC 9 /2 /1
/6 /22:49 /7. Legjobb góllövő: Németh Olivér 12. U15 „B csoport” (4
csapat) 2. UFC 12 /8 /1 /3 /61:36 /25. Legjobb góllövők: Németh Brúnó
15, Fábián Dániel 14. U13 „D csoport” (4 csoport) 2. UFC 12 /6 /2 /4
/37:29 /20. Legjobb góllövő: Bauer Marcell 11, 3. KFC 12/4 /2 /6 /31:43
/14. Legjobb góllövő: Nagy Adrián 12. U11 „A csoport” (5 csapat) 1.
KFC 12 /11 /1 /0 /105:14 /34. Legjobb góllövők: Zsoldos Szebasztián 26,
Csutorás Mátyás 21,Varga Zénó 18, A csapat a megyei döntőn 3. helyen
végzett. U11 „C” csoport (5 csapat) 5. UFC 12 /0 /0 /12 /3:78 / 0.

Síugrás: Vörös Virág

Vörös Virág a 2019-2020-as síugró szezonban sporttörténeti tettet hajtott
végre: megszerezte a magyar sport első női síugró Világkupa pontjait. Versenyszezonjának egy sajnálatos térdsérülés vetett véget. Műteni is kellett.
A rehabilitáció szépen halad: „Jól mennek a feladatok, s a lábam is szépen
javul” – nyilatkozta Virág. A
járványhelyzet
miatt, amíg nem
tud gyógytornászhoz járni,
otthonában
végzi az előírt
gyakorlatokat.
Optimista. Szeretne még idén
újra ugrótoronyba állni.
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Változás a határátkelőnél

delmi Kft. végezheti el a munkát
29 millió Ft értékben.

Építik az új határátkelőt
Az elmúlt év június 28-án rakták le
a kőszegi határátkelőnél az Ausztria felé vezető, új nyomvonalú 87es út alapkövét. Több okmányt – a
Kőszeg és Vidéke aktuális lapszámát is – elhelyeztek a föld mélyébe rejtett fémdobozba, amelynek
geometriai helyét mostanra már
csak a földmérők ismerik. Az elmúlt kilenc hónapban átalakult ez
a határszakasz. A koronavírus miatt
újra ellenőrzési pont lett magyar
és osztrák oldalról egyaránt. Az új
határátkelő út építése tavaly júliusban kezdődött, sok-sok kamion
szállította a téglagyár mögötti területről az agyagot. Áprilisig a határszakasz jobb oldalát feltöltötték, és
elérték Ausztria felől ide csatlakozó
– másfél éve elkészült – B61a jelű
utat. Az elmúlt év őszén kezdődött
el a szervízút építése az átkelőhöz
vezető út bal oldalán, idén márciusban kétrétegű aszfaltburkolatot
kapott a járófelület. A szervizút
– Rőtivölgyi Vízműhöz vezető útcsatlakozásától – indul, a NIF által
kiadott közlemény szerint a közlekedés április 8-án kezdődött. A fotó
két nappal később, nagypénteken
készült, akkor még a szerviz/terelőút padkája nem volt kész, a régi
útról felmart aszfalttal megkezdték
a szegély feltöltését. A terelőútra
azért van szükség, hogy az átkelő
építésének időszakában is zavartalan legyen a közlekedés, illetve azt
követően is lehet autózni Léka felé.
A Rőtivölgyi Vízműnél csatlakozik
a Kőszegről induló – a régi vasúti
nyomvonalon haladó – majdan
megépülő kerékpárúthoz.
A beruházást végző NIF Zrt. megkereste a városvezetést a határátkelőnél jelentkező csapadékvíz
elvezetése miatt. Ennek megvalósítását a 87-es főút árkainak
bővítésével tervezték, amelyhez
szükség lenne több útszéli fa kivágására. A másik probléma, hogy az
ezen a szakaszon lévő házak ivóvíz
hálózatát egykoron szakszerűtlenül
szerelték, ezért az árkok bővítése az
ivóvíz-hálózat ellehetetlenülésével
és megszüntetésével járna.
Ezért a NIF Zrt. azt a javaslatot tette a város felé, hogy a csapadékvíz elvezetése a Rőtivölgyi Vízmű

Munkás hotel
A Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. március 3-án jelezte,
hogy Kőszegen, a Magyar-Osztrák
határátkelőhelyen fejlesztést kíván
megvalósítani. A kft. 2017-ben
megvásárolta a határátkelőhely
használaton kívüli épületeit, és

bejárati útjától – az önkormányzat
kezelésében lévő – korábbi vasúti
talpárokban valósuljon meg. A TOP
Turisztika projekt keretében tervezett Rőtivölgyi kerékpárút építésének is helyszíne a korábbi vasúti
nyomvonal. A kerékpárút alatti
csappantyús áteresz és az árkon átjárást biztosító áteresz
kiépítését a kivitelező
elvégzi. A veszélyhelyzetben érvényes
törvény szerint Básthy
Béla polgármester egyszemélyi döntésével
hozzájárult a csapadékvíz ilyen módon történő
elvezetéséhez.
Az új határátkelő kőszegi oldalán 825
méter út épül meg,
amelyből 625 méter új
nyomvonal lesz, kettőszáz méter hosszan új
külsőt kap a jelenlegi
87-es út. A rendszeresen Ausztriába járók
emlékeznek arra, hogy három évvel
ezelőtt a 87-es út egy szakaszát, a
Nemezgyárhoz vezető bekötő úttól
kezdve, teljesen felújították. Ennek
végpontjához igazodik majd az
épülő út. A beruházás teljes költsége 1,539 milliárd Ft, a fejlesztés a
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szervezésében történik meg.
Az építés befejezésének időpontja:
2021. június 30.
A bicikliútról
Az „ATHU064 – VELOREGIO Közös
határon átnyúló kínálat fejlesztése
és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban építési beruházás” tárgyú
közbeszerzési eljárásnak az eredményhirdetése a következő:
Az Abért-tónál, a Szénsavas-kútnál, illetve a Rőti-völgyi út végében épülő kerékpáros pihenők,
valamint az Abért-tó parkolója
és az árvízi tározó töltése közötti
kerékpárút kivitelezési munkáiról
Básthy Béla polgármester hozta
meg a döntését, megismerve a bíráló bizottság előzetes határozatát,
illetve a képviselők többségének
visszajelzését. Ez alapján a BIT-ÉP
GENERÁL Építőipari és Kereske-

annak hasznosítását tervezik. Elképzeléseik szerint munkás hotelt
szeretnének kialakítani a Kormány
által támogatott pályázati forrásból, és így a felújítás eredményeként az épület energetikailag,
esztétikailag is megújulna. Básthy
Béla polgármester állásfoglalása
szerint a beruházás támogatása az
önkormányzatnak érdeke.
KZ

