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TARTOZNI VALAHOVÁ!
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne” – írja Tamási Áron, az erdélyi magyar 
irodalom ismert alakja. És ezeket a sorokat olvasva 
talán a Kedves Olvasó is egyetért neves írónkkal, 
hogy ebben az állításban van valami nagy igazság. 
Talán most kényelmes fotelében ülve végighordozza 
tekintetét az ismerős szobában, érzi az otthon me-
legét, az ablakon kitekintve átinteget a szomszé-
doknak. Vagy gondolatban végigsétál Kőszeg város 
szűk utcáin, megcsodálja az impozáns műemlék 
épületeket, egy rövid ima erejéig betér a Jézus Szíve 
templomba, netán ellátogat a Szulejmán kilátóhoz, 
és megelégedve nyugtázza, hogy igen, itthon va-
gyok!
De van-e hazája annak, akinek 100 évvel ezelőtt 
kihúzták a talajt a lába alól, akinek feje fölött ide-
gen kezek megrajzoltak egy sorsdöntő vonalat? 
Van-e hazája annak, aki idegen országban ébred, a 
hivatalokban, boltokban idegen nyelven kényszerül 
beszélni, és akinél a reggeli kávé csomagolásán is 
idegen nyelvű felirat olvasható. 
Tapasztalataim azt mondatják velem, hogy igenis 
van. Amikor azt a szót hallom, haza, először szülő-
falum, egy felvidéki kis település, Inám jut eszembe. 
A családom, a ház, amelyben felnőttem, a templom, 
ahol megkereszteltek, az ismerős utcák és emberek. 
Ha azt a szót hallom, haza, Kőszeg is eszembe jut, a 
város, ahol immár ötödik éve élek, és amit szintén 
otthonomnak tartok.
Felvidéki magyarként úgy érzem, gazdag vagyok: 
gazdag vagyok nem csak azért, mert megtanul-
tam még egy idegen nyelvet, de gazdagabb lettem 
sok-sok baráttal, ismerőssel, szép emlékkel, csodás 
tájakkal, sajátos palóc kultúrával, szokásokkal, ízes 
nyelvjárással, mely néha talán mosolyt csal az em-
berek arcára, nekem mégis anyanyelvem. 
Kettős identitás? Így is kifejezhetjük. Én inkább 
azt mondanám: hosszú évek viszontagságai által 
keményen megmunkált, szilárd identitás. Hűség a 
szülőföldhöz és hűség a magyarsághoz.
Június 4-éhez közeledve tegyünk egy sétát a vá-
rosunk határában felállított Trianoni kereszthez. 
Adjunk hálát önmagunkért, hazánkért, és imád-
kozzunk határon túli magyar testvéreinkért, akik 
a történelem megpróbáltatásai ellenére kitartanak 
magyarságuk mellett, őrzik, ápolják és továbbad-
ják azt; azokért, akik sokszor emberfeletti mun-
kával küzdenek azért, hogy a kisebbségbe szorult 
magyarság fennmaradjon!

Nagy Szilvia Andrea OP
Fényképezte: Kámán Z.

1920. JÚNIUS 4. – TRIANON – 100 ÉV
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Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám június 15-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6450 példányban

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Teljeskörű SZEMÉSZ
szakorvosi vizsgálat

előzetes bejelentkezés alapján! 
    Rendel: Dr. Gáti Éva és 
  Kőhalmi-Szalay Mónika
  diplomás optometrista

Minden szemüvegkeret 20 %,
 Fényre sötétedő szemüveglencsék 

és napszemüveglencsék
30% kedvezménnyel!

Multifokális  szemüveglencse AKCIÓ

20%-30%-40%!
A higiéniai szabályok maradéktalan betartásával 

várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Lábadozunk
Megúsztuk. Talán ezt állapítjuk meg 
először, miközben előjövünk óvó-
hellyé alakult lakásainkból, hogy 
most már hazalátogassunk a nagyi-
hoz, pótoljuk a húsvétkor és anyák 
napján elmaradt találkozásokat. 
Persze még óvatosak vagyunk. 
Eszünkbe jutnak a médiában látott 
külföldi képek, és kétkedve tesszük 
fel a kérdést: túl vagyunk rajta?
Hát nem. Sajnos még nem vagyunk 
túl, és egykönnyen nem is leszünk. 
Két hónappal ezelőtt ezeken a ha-
sábokon írtam: „Lehet, hogy idén 
minden máshogy alakul. Más költ-
ségvetés, más munkamegosztás, 
más kommunikáció, más mozgás-
tér, egy másik harc, hogy vissza-
nyerjük régi szabadságunkat.” 
Március 11-én a veszélyhelyzet ki-
hirdetésével pezsgőzés és rakéták 
nélkül új év indult Magyarországon. 
Ami 2020-ból még hátravan, en-
nek tudatában értelmezhető. Küz-
delmes év lesz, melynek legfőbb 
célja, hogy megőrizzük a képessé-
günket a küzdelemre. Most az első 
csata után örömmel látjuk, hogy 
emberéletet nem veszítettünk, a 
csata nem városunkban zajlott. De 
látnunk kell azt is, hogy a járvány 
sokba került, országnak, városnak 
egyaránt! Tárgyilagosan és tény-
szerűen: az állami egészség- és 
gazdaságvédelmi átcsoportosítá-

sok miatt két városi fejlesztésünk 
nem kaphatja meg a korábban 
megítélt támogatást. Nem épül 
meg idén a birkózók munkacsar-
noka a Petőfi téren, és nem érkezik 
meg a költségvetési támogatás a 
Dózsa György utca felújításához. 
Természetesen országgyűlési kép-
viselőnkkel együtt azon dolgozunk, 
hogy ezek a fontos ügyek ne kerül-
jenek le végleg a napirendről.
A védekezés állami költségeihez 50 
millió forinttal járult hozzá önkor-
mányzatunk. A Kormány elvonta 
a súlyadó városnál maradó részét, 
38 millió forintot, és nem adja át az 
idegenforgalmi adóbevételt kiegé-
szítő 12 millió forintos támogatást.
Érintik városunkat a gazdaságvé-
delmi intézkedések is: vállalko-
zásaink védelme érdekében nem 
szedhetjük be a vendégéjszakák 
után fizetendő idegenforgalmi adót, 
nem szedhetünk parkolódíjakat, és 
nem kérhetünk közterület fogla-
lási díjat a vendéglátó egységek 
előkertjei után. Késve érkezhetnek 
meg adóbevételeink a vállalkozá-
soktól, mivel a bevallási kötelezett-
ség határideje szeptember 30-ra 
módosult. Elmaradnak bevételeink 
a múzeumi és intézményi belépők-
ből, és félő, hogy visszaesik a kősze-
gi vállalkozások teljesítménye, így 
önkormányzati adóbevételeink is.
A képviselők véleményét is kikér-
ve ezért döntöttem a költségvetés 
bevételi és kiadási előirányzatának 

236.820.290.-Ft összegű csök-
kentéséről. A minimumra szűkítet-
tük önként vállalt feladataink fi-
nanszírozását kötelező feladataink 
ellátása érdekében. Számos városi 
rendezvény elmarad, egyesületeink 
alig kapnak idén támogatást. El-
halasztjuk az év során nyugdíjazás, 
betegség vagy más okból távozó 
kollégák pótlását, intézményeink 
átmenetileg csökkentett óraszám-
ban dolgoznak. Átvizsgáljuk hiva-
talunk, intézményeink működését, 
a szerkezeti változtatások lehető-
ségét. Elhalasztunk számos kisebb, 

önerőből tervezett karbantartást, 
fejlesztést. Ugyanakkor megvaló-
sítjuk támogatási szerződéssel ren-
delkező pályázati fejlesztéseinket, 
elkerüljük az elnyert támogatások 
visszafizetését.
A következő időszakban összébb 
kell húznunk magunkat, de váro-
sunk élt már át nehéz időszakokat, 
ezért tudjuk: ilyenkor közelebb 
kerülünk egymáshoz, és még in-
kább képesek vagyunk arra, hogy 
vállvetve küzdjünk egymásért, a 
városért, a holnapért!

Básthy Béla polgármester
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Olvasói levél
A hagyományok megtartják a közösséget
Április 24-én reggel friss virágot 
vittem a temetőbe. Gondoltam, a 
Szent György napi ünnep temetői 
megemlékezését elviszi a gyüle-
kezés tilalma. Szájmaszkban köze-
ledve furcsának tűnt az ünneplőbe 
öltözött ismerősök látványa, Ernő 
öcsém sírján a földbe fordított 
kőszegi borospalack nyilvánvaló-
vá tette: nem marad el a temetői 
tiszteletadás, s a gazdák idén is 
begyűjtik a „jövéseket” és bejegy-
zik a Szőlőskönyvbe. Ha tudtam 
volna, én is öltönyben  állhattam 
volna a koszorúzók mellett, de így 
is velük hallgattam a megemléke-
ző szavakat. 
A ’Város’ a Szent György napi ün-
nepen tisztelgett a Chernel-sírnál. 
Az apa Chernel Kálmán nemcsak 
mint a város monográfusa, hanem 
mint a kőszegi furmint és szőlőkul-
túra értő támogatója, a borászat 
művelőjeként is elismerést hozott. 
Fia, Chernel István ornitológus tu-

dományos munkássága mellett az 
1902-es párizsi európai madár-
védelmi egyezmény alapján még 
abban az évben elsőként indította 
hazai útjára a ma is élő „Madarak 
és fák napját”.
Az emlékezők útja elvezetett a 
tudós tanár sírja előtt. Dr. Visnya 
Aladár 1932-51 között a múzeum 
egyik alapítója és igazgatójaként 
botanikai és zoológiai kutatásaival 
szerzett városának hírnevet. Jövő-
ben az Ő sírja is egyik állomása 
lehetne a tavaszt köszöntő zarán-
dokútnak.
Ahogy eleink felfedezték, a szőlő 
kibomló hajtásában benne van, 
belőle kiolvasható a jövő reménye, 
az akkori város gazdaságának ígé-
rete, úgy a vírus-korlátozta időben 
a hagyományok megőrzése és ápo-
lása a közösség jövőjét formáló és 
megtartó erő. 
Köszönet a Hagyományőrzőknek!

Szövényi Zsolt 

Rendhagyó ünnepség tanúi lehet-
tek azok, akik követték „Kőszeg 
város” közösségi oldalán az idei 
„Szőlő Jövésnek Könyve” ren-
dezvényét. (Az élő közvetítést a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
tette lehetővé.)
A közönség nélküli alkalom a ko-
rábbi évek jól bevált forgatókönyve 
szerint tisztelgett a nagy múltú ha-
gyomány előtt. „Fanfár”, néptánc, 
ének, vers, ünnepi beszédek, a haj-
tások bemutatása, megáldása… 
és természetesen a begyűjtött haj-
tások berajzolása a nagyhírű könyv 
második kötetébe. 

Különleges napon, különleges 
körülmények között – üvegbúra 
alatt – érkezett a vaskos kötet a 
régi piacra, a Jurisics térre.  Értékes 
kincsünket 280 éve őrzi a város, 
2013 óta a hagyomány a Szelle-
mi Kulturális Örökség Jegyzékébe 
is bekerült, 2019 áprilisától pedig 
a Magyar Értéktár részévé is vált. 
Básthy Béla polgármester hangsú-
lyozta, hogy szokatlan helyzetben, 
„szűk körben vagyunk; sok szere-
tettel és vágyakozással gondolunk 
azokra, akik nincsenek itt, de akik 
– reméljük – hamarosan újra be-
töltik Kőszeg tereit: Kőszeg polgá-

raira, egyesületeink tagjaira, 
arra a sok-sok borászra és 
borszerető kőszegire”, a test-
vérvárosok képviselőire, akik 
a technika segítségével kö-
vették az eseményeket. Jelen 
volt Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, Terplán Zoltán al-
polgármester, Zalán Gábor 
jegyző, a borászok és a Bor-
barát Hölgyek Egyesületének 
képviselői is.
Polgármesterünk a Bibliából 
idézve egyebek mellett ki-
emelte: Ha a jövőt kutatjuk, 
a kérdés nem az, hogy mi lesz 
a jövő, hanem, hogy hogyan 
lesz a jövő!
Láng József részletesen mutat-
ta be a 2019-es esztendő szőlészeti 
folyamatait, és szólt a hajnalban be-
gyűjtött hajtások adta kilátásokról. 
„A szőlő jól telelt.”  „Minden remé-
nyünk megvan arra, hogy egy szép 
termést takaríthatunk be.” 
Básthy Béla a hajtások berajzolá-
sát elrendelte, Németh János pedig, 
aki 2020-ban már a harmincadik 
alkalommal vállalta a feladatot, 
megkezdte a művészi munkát.
Ebben az évben először hoztak 

hajtásokat (Furmint) a 2018-ban 
telepített négyezer tőkés önkor-
mányzati szőlőből, a Hideg-völgy 
naposabb oldaláról.
Az ünnepség végén, az áldások so-
rában Baranyay Csaba lelkész idé-
zetével (Zak. 8,5), mintegy megfo-
galmazódott mindannyiunk vágya: 
„A város terei megtelnek fiúkkal és 
lányokkal, akik vígan játszadoznak 
a tereken.” 

Tóthárpád F.

A város utcái megtelnek…!?
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Az emberek szolgálatára
A járvány idején országszerte el-
maradtak a nyilvános szentmisék, 
mégis: országszerte – érezhetően – 
élénkült a lelki élet. A vírus sokakat 
elmélyülésre, az „élet dolgainak” 
átgondolására ösztönzött. 
Harangozó Vilmos (Szentpéterfa, 
1945. 03. 09.) Szentgotthárd-
Rábakethely, Muraszemenye és 
Páka plébániákon teljesített szol-
gálatot, azután 1976-tól 1979-ig 
szolgált káplánként Kőszegen, majd 
Alsószölnökön és Tótszerdahelyen 

plébános volt, 2000-től pornóapáti 
címzetes apát. Nagy József atyát 
követően – 2006-tól – nevezte ki a 
püspökünk Kőszeg plébánosának, 
kerületi esperesnek. Harangozó 
Vilmos márciusban töltötte be 75. 
életévét. Vele beszélgettem:
– A vírus mindenkit, bennünket, 
a papságot is kellemetlenül érinti. 
„Munkanélkülivé” is tesz bennün-
ket, különösen a vasárnapi szent-
misékre gondolok. A falvakban egy-
általán nincsen istentisztelet, itthon, 

bár nem propagáltuk, vasárnapon-
ként néhányan, inkább a plébánia 
dolgozói, az előírások betartásával 
részt vesznek, amikor misézünk.
– Március 9-én ünnepelte a szü-
letésnapját. Ünnepelte?
– A születésnapot a családdal szok-
tuk mindig megünnepelni, sajnos 
most nem tudtunk összejönni. A 
papsággal illetve a hívekkel álta-
lában a névnapokon jövünk össze. 
Régóta mondom, ne csak a papi te-
metéseken találkozzunk! Közeleg a 

június 25-e, Vilmos névnap. Általá-
ban a napját követő hétfőre szoktam 
hívni a paptársaimat, a rokonaimat 
és az ismerőseimet – Horvátország-
ból és Szlovéniából, Ausztriából is. 
Hogy az idén hogy lesz, azt még 
nem tudom. Semmiképpen nem 
akarok olyan helyzetet előidézni, 
amely fertőzésveszéllyel járhat.
– Elmúlt 75, milyen a közérzete?
– December nyolcadikán volt az 
első szemműtétem, februárban, 
pedig, még a karantén előtt a kö-

vetkező. Sajnos a kontrollra már 
nem tudtak fogadni! Volt is egy kis 
gond a látásommal, kórházban vol-
tam, de jól vagyok!
– Egy „templomépítővel” szem-
ben megkerülhetetlen a kérdés: 
Mit mondhatunk a Jézus Szíve 
Plébániatemplom tetőzetével és 
szigetelésével kapcsolatban?
– Tizenhárom éve küzdök ezért a 
templomért, most sem adom fel, 
de elkeserítő, hogy mintha senkit 
sem érdekelne, azok közül, akik se-
gíthetnének, hogy mi lesz egy ilyen 
emblematikus templommal. Már 
2007-ben beáraztattam, akkor 200 
millió volt csak a tető. Azóta gyor-
san romlott az állapota. Vizesedik 
is. Nagy esőzésekkor tócsák állnak 
a padozaton, a déli oldalon omlik a 
vakolat, a tetőn beesik az eső, nincs 
tíz négyzetcentiméternél nagyobb 
ép felület rajta! Misézni sincs ked-
vem ott, mert félő, hogy a vakolat a 
hívők nyakába potyog. Annyi temp-
lomot renováltattam már, körülbe-
lül tudom, mennyi munka, és hogy 
jelenleg minimum másfél milliárd 
volna szükséges a felújításához.
– Eredmények is vannak: A Szent 

Jakab-templom tetőzete és a szí-
nes üvegablakok is elkészültek, 
a Szent Imre-templom ablakcse-
réje is megtörtént. Bizakodással 
nézhetünk a jövőbe, hiszen már 
enyhülnek a betartandó szabá-
lyok, újra látogathatók lesznek 
az egyházi szertartások is. 
– Az élet kicsit lecsendesedett. 
Mindig szoktam mondani, hogy 
nem szabadna rohanni. És jött 
a vírus, lelassított bennünket. A 
családokban szorosabbá váltak a 
kapcsolatok, jobban oda tudnak 
figyelni egymásra, a nagyszülőkre, 
remélem, a gyerekekre is! 
– Hetvenöt éves kort betöltött pa-
poknak kötelező benyújtani a püs-
pöknél a nyugdíjazási kérelmet.
– Én is megtettem, ahogyan meg-
teszi a többi paptrásam is. Végleges 
döntés még nem született. Érzek 
annyi erőt, hogy még tudok dol-
gozni, ha nem is olyan energiával, 
mint 10-20 évvel ezelőtt! Amed-
dig az egészségem engedi, addig 
teszem azt, amit vállaltam, amiért 
pap lettem, amire meghívást kap-
tam: az emberek szolgálatára!

Tóthárpád F.

A misékről
Székely János megyéspüspök má-
jus 4-én kiadott, a kijárási korláto-
zás enyhítéséről szóló rendelkezése 
alapján a következő módon alakít-
juk hitéletünket. A régi rend szerinti 
misézést fokozatosan és óvatosan 
állítjuk vissza. 
Mire kell figyeljünk:
– Gondoskodunk kézfertőtlenítő 
folyadékról. Kérjük a kitett kézfer-
tőtlenítőt használják!
– Misére csak szájmaszkkal szabad 
bejönni, ha lehet, kesztyűben.

– Egy padban legfeljebb 2 hívő ül-
het a padok szélén. Kivétel: az egy 
háztartásban élők.
– Minden második padsort kérünk 
üresen hagyni. Kerüljük a kézfogást!
– Áldozás csak kézbe történik, és 
a 2 méteres távolságot megtartva.
– Gyóntatás csak szabad téren le-
hetséges. Jelentkezni Sándor atyánál 
a 30/677-3974-es telefonszámon.
Kérjük a 65 évnél idősebb testvé-
reinket, hogy továbbra is otthonról 
kapcsolódjanak be a szentmisékbe.

Kőszegi Rózsafüzér Királynője 
Templomigazgatóság

H-9730 Kőszeg, Gyöngyös u. 2.

SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

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

ugyfelszolgalat@microweb.hu

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

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
AGOK

KEDVEZMÉNYES ÁRA

30 Mbit/s
SEBESSÉG
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A háziorvosok ajánlják 

Kedves Betegeink! A jelen helyzet-
ben a rendelésen való megjelenés 
korlátozott, hogy minél jobban 
tudjunk Önöknek segíteni, néhány 
ajánlást fogalmaztunk meg.
Ha telefonon felhívnak, fogal-
mazzák meg, írják le minél pon-
tosabban panaszaikat. Mi történt, 
mit érez, melyik testrészén, mikor 
kezdődött, mit figyelt meg, mit vett 
észre, milyen gyógyszert vett be, 
mikor, hogyan változott az állapota. 

Mennyi a vérnyomása, a pulzusa 
és a vércukra. Kérjük állandóan 
szedett gyógyszereiket készítse ki, 
ha rákérdezünk, pontos tájékozta-
tást tudjon adni /név, hatóanyag, 
és fontos tudni, milyen erősségű 
(gramm, vagy milligramm)/.
Javasoljuk: minden családban le-
gyen vérnyomás- és vércukormérő. 
Kérjük: az alábbi tájékoztatók sze-
rint cselekedjenek, szerezzék be  a 
szükséges gyógyszereket. 

Általános kérés a betegekhez

Magas vérnyomás 

A Magyar Hypertonia Társaság 
új ajánlása a magas vérnyo-
más kezelésére kimondja: „a 
vérnyomásmérés helye egyre 
inkább kikerül a rendelőkből”. 
Megbízhatóbb diagnózis állítható 
fel, ha a páciens megszokott kör-
nyezetében méri rendszeresen a 
vérnyomását, mint a stresszt jelen-
tő orvosi rendelőben.
Ha a vérnyomás tartósan a normál-
érték felett van, azt magas vérnyo-
másnak, hipertóniának nevezzük. 
Az optimális vérnyomás 120/80 
higanymilliméter,(Hgmm) magas 
vérnyomásról tartósan 140/90 
Hgmm felett beszélünk. Figyelem-
be véve, hogy a vérnyomás nagyon 
változékony, ezért egy mérés nem 
elégséges a diagnózis felállítá-
sához, hanem ahhoz ismételt 
értékek szükségesek.  A kezelés 
célja a szövődmények megelőzése.
1. Folyamatos kezelés esetén a beteg 
meghatározott gyógyszereket szed, 
az optimális értéket 2 – 4 hét alatt 
fokozatosan állítja be a háziorvos.

2. A hirtelen vérnyomás kiugrás 
kezelésében a beteg és környe-
zetének elsőrangú a feladata. 
Természetesen segítséget kér-
het a háziorvostól, ügyelettől, 
de felesleges azonnal ügyeletre, 
kórházba menni.
Teendők: ha 150/90 Hgmm felet-
ti értéket mér, 15 percet pihenjen 
csendes, hűvös, nyugodt környe-
zetben, majd mérje meg ismét a 
vérnyomását. Ha 150/90 Hgmm 
alatt van, nincs teendő. Ha 150-
180 Hgmm között, vegyen be, 
rágjon szét, majd szopogasson el 
25 mg captoprilt (TENSIOMIN 
vagy ACEOMEL)  180 Hgmm ér-
ték felett 50 mg – 2 tabletta – 25 
mg-s captopril-t használjon. 220 
Hgmm feletti érték esetén azonnal 
hívja nappal orvosát, este, éjszaka, 
hétvégén és ünnepnapon az alap-
ellátási ügyelet orvosát, s kérjen 
tanácsot.
Captopril bevétele után 4-5 óra 
múlva mérjen ismét vérnyo-
mást.
Gyakori mérés SZIGORÚAN TI-
LOS, CSAK FÉLREVEZETŐ ÉR-
TÉKET AD!!

Az orvosi ügyeleten történő személyes megjelenés előtt 
telefonos konzultáció szükséges a 94/317-000-s számon. Az ügyelet a 
sürgős és életet veszélyeztető állapotok ellátását szolgálja. Továbbra sincs 
igazolás, beutaló kiadására és recept felírására lehetőség az ügyeleten.

Nátha kezelése

A nátha okai és lefolyása: A 
náthát okozó vírusok cseppfertő-
zéssel terjednek, ezért a meghűlés 
a legtöbb esetben orrtünetekkel és 
torokfájással kezdődik, a leggyako-
ribb kórokozói a rhinovírusok, ame-
lyeknek több mint 100 különböző 
típusát ismerjük. Aki náthán esett 
át, az egy ideig immunis az adott 
betegséget okozó rhinovírussal 
szemben. Sajnos ez egy másik tí-
pushoz tartozó rhinovírusra már 
nem igaz. Ez a magyarázata annak, 
hogy miért kaphatjuk el a náthát 
évente több alkalommal is.
Miután a vírusok bejutottak a nyál-
kahártyákba, gyorsan szaporodnak, 
és gyulladást okozva váltják ki a 
nátha jellegzetes tüneteit. Normál 
esetben a nátha 6-7 nap elteltével 
elmúlik.

Az első három napban nem in-
dokolt orvosi vizsgálat, rende-
lőben való megjelenés.  
Kezelni kell:
– orrspray (gyógyszeres + tenger-
vizes együtt)
– nyákoldó (Ambroxol, ACC, 
Mucopront, Ambrobene stb.)
– torokfertőtlenítő (Mebucain, 
Strepsils, Tantum Verde stb.)
– fájdalomcsillapító (Cataflam, 
Fortadol, Flector Rapid stb. )
– lázcsillapítás (38 °C felett 
ALGOPYRIN, ez alatt bármi)
A gyógyszerek RECEPT NÉLKÜL 
KAPHATÓK, legyenek készleten 
otthon!
Ha a fentiek mellett állapota 
nem javul, MEGJELENÉS akkor 
indokolt, de csak 2-3 nap elteltével.
Ha a láz nem múlik. vagy egyéb 
panasz esetén keresse a házior-
vost telefonon a teendők érde-
kében.  

Hasmenés kezelése

Hasmenésről akkor beszélhetünk, 
ha valakinek naponta háromnál 
többször van széklete, és az a meg-
szokottnál hígabb. Normál, formált 
széklet esetében akkor sem lehet 
szó hasmenésről, ha az illetőnek 
napi háromnál többször  fordul elő.  
Akkor sem beszélhetünk ilyen prob-
lémáról, ha valakinek csak egyszer 
van híg széklete. A két kritériumnak 
ugyanis egyszerre kell teljesülnie.
Hasmenés kezelésére szerezze 
be: Smecta: 3x1, Bolus adstringens,   
3x3 tabl, Cralex 3x3, Lacto protect 
3x1, Enterol 3x1, diéta, naponta, fo-

lyamatosan legalább három napig!!
Hányinger esetén: 3x1 tabl. Vita-
min  B6 , vagy  Supp. Daedalonetta, 
Hasi görcsre: 1-2 T. No-Spa, vagy 
Buscopan, IMODIUM, LOPEDIUM: 
Mindig kikérni az ORVOS tanácsát, 
e nélkül SOHA !!!!!!
SMECTA, Bolus adstringens, 
Carbo activatus, Lacto-protect,  
Enterol + DIÉTA – együtt 
(MIND!!) 
Diéta: Ropi, chips, keksz, pirítós, 
főtt krumpli, zsír, olaj nélkül, sózva, 
párolt zöldség, főtt rizs, hideg, szén-
savmentes ásványvíz napi 3-5 liter.  
Ha állapota egy nap után nem 
javul, kérem, keresse háziorvosát, 
vagy az orvosi ügyeletet telefonon.

Gyermekorvosok kérése
Tisztelt Szülők! 2020. május 04-től az alapellátás újraindítását ren-
delték el, az alábbi szabályok betartása mellett: • az előtérben max. 
4 fő (2 gyermek 1-1 kísérővel) tartózkodhat egyszerre, a betegek és 
kísérőjük a váróba kizárólag hívásra szájmaszkban, testhőmérséklet 
mérése és kézfertőtlenítés után léphetnek be.
Az orvos-beteg kapcsolat továbbra is elsődlegesen távkonzultáció 
formájában (telefon, email) zajlik, de a személyes találkozással járó 
vizsgálatokra kizárólag telefonos időpontkérés után lehet sort keríteni.
A házi gyermekorvosok a saját rendelési idejükben érhetőek el az aláb-
bi telefonszámokon: dr. Kiss Gabriella 06-94/360-191; dr. Ágoston 
Zsuzsanna 06-94/360-148.
Beutaló, táppénzes papír, igazolás stb. kiadása, valamint egyéb admi-
nisztratív tevékenységek továbbra is kizárólag telefonon kérhetők az asz-
szisztensnőktől. A kéréstől számított 5 munkanapon belül kell teljesítenie.
Receptfelírás csak e-recept formájában kérhető a rendelési időben.
Laboratórium Kőszegen a régi rend szerint működik.
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– (A): A Cirque du Soleil profi ugróköteleseket 
keresett, és a Magyar Ugróköteles Szövetség 
továbbította ezt a megkeresést több magyar 
klubnak is. Ekkor Katával úgy gondoltuk, hogy 
szerencsét próbálunk és elküldjük a videónkat 
a cégnek. Ezután meghívást kaptunk a francia-
országi Orleans-ban tartott válogatóra, ahol egy 
egész napos felvételin kellett különböző kihíváso-
kat teljesíteni. Több országból érkeztek a jelent-
kezők, mindenki más-más sportágban volt tehet-
séges. Kellett színészkedni, énekelni, tornászni, 

táncolni és persze ugrókötelezni is. A nap végére 
már csak tizen maradtunk, azok, akik addig min-
den akadályt teljesítettek. Nem kaptunk azonnal 
szerződést, hanem csak egy oklevelet arról, hogy 
bekerültünk a Cirque du Soleil adatbázisába, és 
a jövőben, ha lesz a profilunknak megfelelő po-
zíció, akkor kapcsolatba lépnek velünk. Katát pár 
hónapra rá hívták is, és csatlakozott a Quidam 
című műsorhoz, amellyel 11 évig turnézott a vi-
lág körül. Nekem pedig 6 évre rá ajánlottak egy 
rövidebb távú szerződést New Yorkban.
– Bejárták a világot. Csillogó nagy színpadok-
ról hódították meg a közönséget. Léptek-e fel 
együtt, egyidőben? 
– (K): Mindig vágytunk erre, de a cirkuszi évek 
alatt ritkán volt lehetőségünk együtt szerepelni, 
az utóbbi években viszont egyre többször. Az 
egyik nagy közös élményünk a Riói Karnevál volt.
– Kata  a Quidam produkcióban lépett fel. Ez 
mit jelent?
– (K) Cirque du Soleilnek több különböző mű-
sora van, vannak rezidens előadások, a legtöbb 
ilyen műsor Las Vegasban csodálható meg, illet-
ve vannak olyan előadások, amelyek folyamato-
san turnéznak. A Quidam című műsorban a fő 
szerepem ugrókötelezés volt, de más melléksze-
repekben is részt kellett vennem. Az ugróköteles 
műsorszámban egy orosz akrobata csapat és 
egy japán ugróköteles fiú osztotta meg velem 
a színpadot. Nagyon vidám, gyors és lendüle-
tes előadás volt, élő zenével! Az évek során a 
Quidam artista csapata szinte egy utazó család-

KÁVÉSZÜ
N
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Kávészünet a világhírű Bánhegyi testvérekkel
 Mire vitték az ugrókötéllel?

Bánhegyi Adrienn és Kata Zircen születtek, 
az óvodát viszont már Kőszegen kezdték, 
miután szüleik a Dr. Nagy László Gyógy-
pedagógiai Intézetben kaptak munkát. 
Édesapja, a korábbi labdarúgó, edző, majd 
testnevelőtanár Bánhegyi Attila. Édesanyjuk 
Kaszner Éva, logopédus. A testvérpár azután 
kezdett ugrókötelezni, miután édesapjuk 
a televízióban figyelt fel a sportágra, majd 
Szombathelyen kötélugró klubot alapított, 
lányai 1997-ben csapatban megnyerték a 
világbajnokságot gyermek kategóriában. 
2006-ban Adrienn világrekordot állított fel 
330 ugrással „triplázásban”, vagyis egy ug-
rás során háromszor pörgette meg a kötelet 
maga alatt. Versenyszerűen 15 évig spor-
tolt. Kata után, 2010-ben Adrienn is beke-
rült a Cirque du Soleil társulatba, ahol töb-
bek között a Wintuk, Quidam és a La Nouba 
című produkciókban lépett fel. 2014-ben 
részt vett a német Das Supertalent tehetség-
kutató műsorban. Több NBA mérkőzésen is 
fellépett, szerepeltek Rió-ban a karneválon 
és olimpián. A  Rio de Janeiro-i karneválon   
Bánhegyi Adrienn és Kata az egyik híres 
szambaiskolával vonult fel, közel egymillió 
turista láthatta a produkciójukat. A testvér-
pár több ország tehetségkutató műsoraiban 
is fellépett az elmúlt években. A Cirque du 
Soleil társulattal körbeutazták a világot és 
váltak ismertté. A vírushelyzet miatt Kő-
szegen töltik kényszerű pihenőjüket. Adri-
enn francia párjával, Kata a családdal tölti 
a karantén időszakát. A Bánhegyi lányok 
bejárták a világot, és ahogy Adrienn mond-
ta, álmukban sem gondolták volna, hogy 
egyszer ők népszerűsítik Magyarországot.
Adrienn testnevelőtanár, Kata személyi edző 
és pilates oktató.  Tavaly Kőszegen Jumpplus 
World nyári ugrókötél tábort szerveztek.
A Bánhegyi testvérek erősítették az érdek-
lődést a sport iránt, amely egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a fittnesz világában 
is. A vírushelyzet leteltével Adrienn vissza-
tér Prágába. A kőszegi tartózkodásuk során 
az interjú elektronikus levelezéssel készült. 
(Adienn nevét „A”-betüvel, Kata nevét „K”-
betűvel rövídítettük.) 
– Azt gondolhatnánk, miután Kőszegen gye-
rekeskedtek, talán vannak itt rokonaik.
– (K): Nincsen kőszegi felmenőnk, édasanyánk 
Móron született, édesapánk pedig Székesfehér-
váron töltötte gyerekkorát. A májusi jó levegőt  
Kőszegen, édesanyánk otthonában élvezzük. 
– Először  Kata, majd később Adrienn is csat-
lakozott a  Cirque du Soleil (Napflény Cirkusz) 
társulatához. Hogy történt?

dá formálódott, a mai napig szoros kapcsolatban 
vagyunk egymással.
– Mindent egybevetve, mennyi időt töltöttek 
kinti társulatoknál? 
– (A): Kata folyamatosan 11 évet töltött turnén, 
nagyon sok országot meglátogatott. Én sokat 
dolgoztam Európában, az Egyesült Államokban, 
Kanadában és Németországban, az utóbbi nagy 
kedvencem Spanyolország, ahol hosszabb távú 
szerződéseket vállaltam. 
– Volt-e idehaza, Magyarországon fellépésük? 
– (K): A Quidam című műsorral szerepeltünk a 
Papp László Sportarénában is, nagyon különle-
ges élmény volt! A cirkusz műsorain kívül több-
ször is volt előadásunk Budapesten és számos 
más magyar kis-, és nagyvárosban is. 
– Kőszegen mivel telik az idejük?
– (A): Leginkább edzéssel töltjük az időt, illetve 
online órákat tartunk, online oktató képzés is 
zajlik. Számos új videót sikerült készítenünk ez 
idő alatt, amit a következő hetekben reméljük, 
hogy a közönségünk is szívesen vesz.
– Melyik produkciójuk a legkedvesebb saját 
maguk számára?
– (A):  Az egyik kedvenc előadásunk a tavalyi 
Savaria Karnevál volt, de nagyon sok más emlé-
kezetes fellépés is van. 
– Visszamennek-e a Cirque du Soleil társulatba?
– (K): Idén februárig a Cirque du Soleil at Sea 
csapatával dolgoztam 6 hónapot egy tengerjá-
ró luxushajón, nagyon érdekes tapasztalat volt! 
Amikor van lehetőség, akkor szívesen dolgozunk 
a társulattal!
– Ilyen hosszú külföldi munka után, bizonyá-
ra sok barátra tettek szerte a világban.
– (A): Nagyon sok barátság született a cirkuszi 
évek alatt, számos nemzetséggel volt szeren-
csénk együtt dolgozni, és amikor egy több éves 
turnén vesz részt az ember, akkor a színpadon kí-
vül nagyon sok más helyzetben is lehetőség van 
megismerni egymást. Hasonló érdeklődési kör, a 
mozgás, sport szeretete, a műsorok alatt szerzett 
közös élmények különleges emlékekké válnak. 
Amik talán egy életre összekötnek bennünket. 
– Amikor majd nem „kötélugrálnak” hogyan 
tervezik az életüket és hol?  
– (A): Valószínű, hogy továbbra sem fogunk 
megszabadulni az ugróköteleinktől. Az el-
múlt években a műsorok mellett igyekeztünk 
bővíteni a tevékenységeinket. Működik egy 
webshop-unk, ami Jumpplus World néven ta-
lálható meg az interneten. Ugróköteles fit-
nesz oktatókat képzünk, ugróköteleket áru-
lunk, illetve iskolai programokat szervezünk. 
Emellett van egy színpadi műsorokkal foglalko-
zó csapatunk ARTariff néven előadásokat, show 
műsorokat tervezünk, állítunk össze.

                                                 Kiss János
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24 db vásárlásával
SPÓROLJON 

TÖBBET!
459 Ft/l459 Ft/l

Márka 
Gyümölcsital 

Multivitamin Vegyes 
vagy Őszibarack 

25% 1.5l, 199Ft/l 

Hell 
Energiaital 

 Classic vagy 
 Red Grape Strong  

vagy  Strong Apple
 0,25l, 796Ft/l

  Magyar
 Esl Tej 2,8% 1l 

 Magyar  Tejföl
 20%  330g, 906Ft/kg

TOP
 ÁR

Palini Füstölt-Főtt 
Császárszalonna Vf. 

Kaiser Grillkolbász 
Több Ízben Vákumcsomagolt 190g,  

(sajtos, mustáros, mix) 3153Ft/kgCsirkemell Filé Előhűtött

Tamási
 Gierlinger’s 

Roppanós Sajtos Virsli 
Császárszalonnába Göngyölve

 300g,  2330Ft/kg 

Ferrosüt Zsemle, Kifli

Coop
 Finomliszt  1kg 

Regina Vera Toalettpapír 
3 Rétegű 110 Lap 24 tekercs 54 Ft/db

Ferrosüt 
Félbarna Kenyér  1kg 

 Eduscho 
 Kávé Őrölt 

Dupla Vagy Wiener Extra   
250 g, 1996Ft/kg

Soproni Sör
 Dobozos 4.5% 0,5l 

518Ft/l

www.7forras.hu

199 Ft/db

259 Ft/db

139 Ft/db

289 Ft/db 299 Ft/kg 29 Ft/db

599 Ft/db 699 Ft/db1299 Ft/kg

1299 Ft/db

2299 Ft/kg

299 Ft/db 249 Ft/db

499 Ft/db

 229  
Ft/db

KoszegiHirdetes_202005_04.indd   1 2020.05.14.   12:15:14
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Helyzetkép
– A közterület-használati díjak fi-
zetését – a Kormány döntéséhez 
kapcsolódva – felfüggesztette az 
önkormányzat 2020. szeptember 
1-jéig. Mindez 3,2 millió Ft bevétel 
csökkenést jelent a város számára.
Az önkormányzat a szociális célokat 
szolgáló települési támogatások-
ra a 2020. februárban elfogadott 
költségvetés szerint – a korábbi 
évhez képest megnövelt össze-
gű – 30,4 millió Ft-ot tervezett. 
A májusban tapasztalt változások 
alapján a támogatási igények nö-
vekedése várható.
– A koronavírus védekezési kiadá-
saira az egyéb szórakoztató – 10,6 
millió Ft – kiadásokból 7,8 millió 
Ft a katasztrófavédelmet szolgálja. 
A rendezvények tervezett kiadásai 
és bevételei kikerültek a költségve-
tésekből október 31-ig. Mindezek 
alapján a város szokásos nagy 
eseményei, így az Ostromnapok 
elmaradnak. 
– A képviselői tiszteletdíjakról 
történtek lemondások március és 
április hónapra, a költségvetés 
módosításának részeként májustól 
augusztusig a tiszteletdíjak, bizott-
sági tagsági díjak felét kapják a 
képviselők.
– Kőszegen május 15-én megnyíl-
tak a játszóterek.
– A kőszegi piacon az eltelt időszak 
tapasztalatai szerint a 9.00 óra 
előtti és a 12.00 óra utáni időszak 
az igényeket tekintve túl rövid a 

65. életévüket még nem betöl-
töttek számára. Így 9.00 óra előtt 
egyidejűleg jóval többen próbáltak 
bejutni a piacra, növelve a szemé-
lyes találkozások számát. 12.00 óra 
után már alig voltak. Ezért szüle-
tett meg a döntés, hogy a kőszegi 
piacon 08.00 és 10.00 óra közötti 
időben az ott árusítók kivételével 
kizárólag az 65. életévet betöltött 
személy tartózkodhat. Az üzletekben 
továbbra is 9.00 – 12.00 óra között 
csak az idősek vásárolhatnak.
– Védőmaszk viselése az üzletek-
ben mindenkinek védi az egészsé-
gét. Ön sem lépjen be anélkül!
– Május 18-tól a vendéglátóhelyek 
belső zárt részében (étteremben, 
kávézóban, cukrászdában, büfében, 
presszóban) is tartózkodhatunk; az 
ott dolgozók kötelesek maszkot vi-
selni. A szállodák és a panziók már 
fogadhatnak vendégeket, és a köz-
területeken továbbra is érvényben 
van az ingyenes parkolás.
– Kőszeg Város Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése alapján elrendelte 4 db ózon-
generátoros fertőtlenítő készülék 
vásárlását 620.592.- Ft értékben 
az önkormányzat koronavírus elleni 
védekezési kiadásainak terhére. Az 
átadott készülékek az egészségügyi 
ellátást szolgálják. Az ózongenerá-
tor alkalmas allergiamentesítésre, 
szagtalanításra, kárpitok fertőtle-
nítésére, gomba, penész, atka el-
pusztítására.

Koronavírus árnyékában
Dobai Márta tanárnő írta a következő sorokat: „Az utóbbi, nehéz idő-
szakban sokat segít nekem a kenyeresautó, annak vezetője, aki 
készségesen megáll a házunk előtt, és megtesz értem mindent. Az 
autóban pékárut árusító férfi méltón képviseli a Soproni család 
segítőkész hagyományát. Elmúltam 75 éves, a mozgás nehézsé-
get jelent számomra, rászorulok a segítségre. Az önkormányzattól 
Reményi Anita, és a régi kedves tanítványom, Pintér Andrea igazi 
segítség számomra. Terhelni nem akarok senkit, többen és sok 
mindenben segítenek. Köszönöm!”
A Spar üzletben történt vásárlás után írta egy pedagógus: „Kedves 
Ismeretlen! Köszönetként az újság adta lehetőséget választot-
tam, mert nem ismerem Önt. Május 8-án vásároltam a kőszegi 
Sparban. Fél tíz után távoztam az üzletből. A piros pénztárcámat 
ott felejtettem a fehér polcon, mindezt csak otthon vettem észre. 
Azonnal visszamentem, a pénztáros hölgy örömmel közölte, hogy 
leadták a pénztárcát. Óriási öröm, szívet-lelket melengető érzés 
volt, hogy vannak ilyen becsületes Emberek! Nagy szeretettel gon-
dolok Önre. Tisztelettel: Péterfi Ilona.”

Közreadja: Kiss János

A főorvos köszönete
Április 30-án véradásra hívták a 
lakosságot a Jurisics várba, ahol 
93 fő jelent meg segítő szándékkal. 
Dr. Lantai Szilvia főorvos közzétett 
köszönete szerint 70 főt véradót 
terveztek, és vírusos helyzetben 
„különösen felértékelődik a kol-
lektív jóakarat és a segítségnyúj-
tás szándéka”. Sorrendben a 80. 
véradó volt Plechl Ildikó, aki így 
fogalmazott.: 
„Kedvesen fogadtak minden-
kit, a szájmaszk viselése és a 
folyamatos fertőtlenítés mellett 
hívtak regisztrációra. Mindenki-

től kérték egy kérdőív kitöltését. 
Az orvosi vizsgálat után – ha 
engedélyezetté vált a véradás – 
kisebb pihenőt kaptunk. Négy 
ágyon vették le a vért folyamatos 
megfigyelés mellett. Jómagam a 
80. regisztrált aláíró voltam. A 
közelgő zárás ellenére is – mert 
aki jött, azt fogadták – kedvesek, 
mosolygósak voltak az ápolók, a 
doktornő és az ajtónál álló, kel-
lemes hangú irányító. Kívánom 
Önöknek is, hogy az Ő nyugodt 
kedves hangja irányítsa a követ-
kező kőszegi véradást”.

Kinyitottak a borospincék
Május 16-án a Napostetőn a nap 
alig sütött, de a borozáshoz minden 
kiváló volt, különösen a Szőlőter-
melők Szövetkezete által épített új 
Szőlőfeldolgozó, illetve Borterasz. 
A ’vírus távozásának kezdetén’  
fogadhatta itt először a szövetkezet 
a vendégeket. Tervezik a hétvégén-
ként a rendszeres nyitva tartást. Az 
első napi vendégjárást kívánjuk a 
termelőknek továbbra is.
Ezen a hétvégén több borosgazda 
is invitálta a hegyekben túrázókat 
egy-egy pohár borra. Azok tehették 
meg, akik rendelkeznek a szabad-
téren történő vendégfogadás lehe-
tőségével. (A vírus okozta rendelke-
zések miatt ez változik.) A Kampits 
Családi Pince is fogadta a Pogá-
nyokban a borkóstolókat. Kampits 

László szavai szerint a várakozá-
soknak megfelelő volt, így elérte 
célját a vendégjárás, és a jövőben 
is alkalmi nyitva tartást terveznek. 
Többen voltak visszatérő vendégek, 
és a gazdák összefogásából kiala-
kulhat egy rendszeres  bortúra. 
Stefanich Kornél a Pincészetet az-
nap 19.00 órakor zárta. Nyolcféle 
bort palackban kínáltak a ven-
dégeknek, és minden hétvégén 
tartanak „nyitott délutánokat”. 
Azt tudja már sok éve, hogy a bor-
kóstolók azért is érkeznek, mert a 
gazda kínálja a borát, lehet beszél-
getni, és a szőlészetről sok mindent 
megtudnak a vendégek. Így ezek a 
délutánok borbemutatóvá alakul-
hatnak.

Kámán Z

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok el-
szállításának napján viszik el. 
 JÚNIUS 1-jén, 2-án, 3-án, 4-én, 5-én.

Májusfa
Április 30-án 19 órakor a Fő téren 
emelték a magasba a város má-
jusfáját egész napos szórakoztató 
programok nélkül. A felhívásra je-
lentkező 100-120 ember 67 csoport 
képviseletében 8 órától tízperces 

váltásokkal tűzte fel a saját szalag-
ját. Este a városgondnokság daruja 
emelte a magasba a májusfát. 
Kőszegfalván a szokott helyen egy 
tucatnyi fiatal húzta fel létrával, 
kötéllel a 16,5 méteres májusfát. A 
fenyőt együtt hozták el a Szarvas-
forrás melletti magánerdőből, a jó 
munkát áldomással ünnepelték. 

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK
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„PIAC” felirat
Május 2-tól, a Városmajor bejáratá-
nál formálódó virágszőnyeg hirdeti, 
hogy elkészült a piac új kialakítsa. 
A régi zöldséges üzlet helyén ültet-
tek el kettő darab lassan növekvő 
gesztenyefát, és közöttük helyezték 
el a farönkökből lejtősen kialakított 
virágágyást. Ha az egynyári begó-
nia teljesen virágba borul, akkor 
lesz jól olvasható – a domináns pi-
ros színek között – a fehérbe öltö-
zött „PIAC” felirat. A változást hir-
deti 450 db virágtő, amit döntően 

Bakos György (fotó) ültetett el, de 
május 2-án, a szombati piacnapon 
közel negyven fő árus, vásárló is 
részt vett a jövőt formáló művelet-
ben. Az volt a cél, hogy a kőszegi 
piac legyen újra egy közösségi tér, 
ahova nemcsak vásárolni járnak a 
kőszegiek, hanem  árumustra köz-
ben beszélgetni is. 
Május közepén még nem volt is-
mert, mikor költözhetnek a régi 
piacosok az új helyre, amely zárt 
vagy fedett, tágas és korszerű. Egy 
jóslat szerint: amikor már nyárias 
meleg lesz az idő.

KZ

Jutott étel
Igen, lehet főzőversenyt tartani ka-
ranténban azok javára, akik dolgoz-
nak, és mindez szolgálta a megépült 
piac mielőbbi nagyüzembe állítását. 
Ezt szervezte meg az Írottkő Natúr-
parkért Egyesület az önkormányzat 
támogatásával – kaptuk a tájékoz-
tatást Győrffy Gábortól. A versenyt 
térben és időben április végén egy-
mástól távol tartották meg Kőszeg-
hez tartozó jellegzetes ételekkel. A 
horvátok csevapcsicsa specialitását 
Szlávits  Laci csapata készítette el. 

Kovács Miklós vargányás vörös-
boros magyaros csülökpörköltjét a 
Soproni vagyis a Csepregi Sütöde 
díjnyertes  babusgatós kenyeré-
vel fogyaszthatták április 30-án a 
Városgondnokság munkában lévő 
dolgozói. Jutott étel a Szociális Gon-
dozási Központ munkatársainak is.  
Május 2-án a piacnapon a „PIAC” 
feliratú virágszőnyeg készítése köz-
ben nagy tálakból kínálták a sváb 
ízek alapján készített cigenudlit.  
Kőszegfalvi Ágnes és Rábai Ferenc 
(fotó) kora reggel már kelesztette a 
tésztát.  

KZ

Lukácsháza
A koronavírus járvány továbbra is 
meghatározza a település működé-
sét, az önkormányzati feladatokat.
Május 4-től a Gyöngyház Óvoda, 
Bölcsőde ügyeleti rendszerben újra 
fogadja a gyereket az előírások 
betartásával. A második héten 4 
bölcsis és 10 óvodás volt az intéz-
ményben. A konyha is az előírások 
betartásával folyamatosan működik.
Május 8-tól újra nyitottak a ját-
szóterek és a Nemzeti Sport Park, 
A sportpályán gyerekek kiscsopor-
tos edzéseken vehetnek részt. A 
bajnokságok lezárása megtörtént, 
de a felnőttcsapat játékosai heti 
két edzést tartanak. Szabadtéren 

a Derű Néptánccsoport újra tart 
táncpróbákat.
A Nagycsömötei u. és a Tanács 
utcában a zárt csapadékcsatorna 
megépítésével az utcakép javítá-
sára fák és bokrok telepítése tör-
tént. A Prenor Kft.-től beszerzett 
23 berkenye, 6 díszalma fa és 100 
db díszmályva bokor került elülte-
tésre a Nonprofit Kft. dolgozóinak 
jóvoltából. A fák ültető gödreinek 
ásásában ifj. Gulner László segített 
markolójával.
Május 5-én véradás volt a Közössé-
gi Házban. Köszönet a 33 személy-
nek, akik vért adtak. Virág János 
polgármester 80. véradása alkal-
mából egy jelvényt kapott emlékül 
a Vöröskereszttől. Az önkormányzat 
ajándékkal lepte meg a véradókat.

Május 9-én állították fel a kilá-
tónál a májusfát. A tervek szerint 
május 30-án a Derű Néptánccso-
port közreműködésével tartják meg 
a kitáncolást.
A település önkormányzati tu-
lajdonú útjain lévő útburkolati je-
lek újrafestése és a kopott közleke-
dési táblák cseréje a Nonprofit Kft. 
dolgozóinak köszönhetően megtör-
tént, és pótolták a közlekedési bal-
esetben megsérült tükröt. Várható-
an a lukácsházi oldalon egy fekvő 
rendőr is elhelyezésre kerül a több 
itt bekövetkezett baleset miatt.  
Az edzésszünetet kihasználva a 
SCHOTT Lukácsháza SE vezetősé-
ge gyomirtással, homokszórással 
és fű felülvetéssel az edzőpálya 
felújítását elvégeztette. Ideiglene-

sen 30 napig az edzőpálya nem 
használható. 
A TOP 1.4.1 kódszámú Bölcső-
de bővítése Lukácsházán elnyert 
pályázat terveit az ASZTERV Kft. 
elkészítette. A tervek szerint 2021 
szeptemberében indulhatna a 2. 
bölcsődei csoport.
A Magyar Falu Program kereté-
ben két pályázat beadását tervezi 
az önkormányzat. Óvodai játszóud-
var fejlesztésére 5 millió Ft, míg a 
Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzésre 4 millió Ft össze-
gű pályázat beadása történt  meg.

Göngyösfalu
Április elején elkészült a Hunya-
di utca pályázati anyaga, mert a 
járófelület felújítása szükséges. A 
lakosság által jelzett gyorshajtás 
miatt lesz két fekvőrendőr. Bead-
tuk a pályázatot az ludadi orvosi 
rendelő fejlesztésére. Április 30-án  
májusfát felállítottunk, igaz csak 

pár résztvevővel. Lakossági jelzé-
sek alapján a veszélyesnek tűnő 
fák kivágása megtörtént, mindez 
folytatódik a Seregélyházi temető-
ben lévő fenyőfákkal. A hősi emlék-
műveket megtisztítottuk, köszönet 
a közösségünk hölgy tagjainak a 
virágok ültetéséért. A köz eljövőben 
megnyílik a termelői piac a Posta 
körül elhelyezkedő önkormányzati 

területen. Várjuk a helyi termelőket, 
gazdákat. A hulladékszállítás során 
hetente több kuka sérül meg vagy 
törik össze, több lakos látta, hogy 
a kukákat dobálják a kommunális 
dolgozók. Az új kukák pár hónapon 
belül tönkremennek. Június else-
jétől tilos az égetés! Kérjük ennek 
betartását!

Tóth Árpád

Velem
Az önkormányzat eddig sem volt ró-
zsás anyagi helyzetben, de a korona-
vírus miatti elvonások súlyosbították 
a helyzetet. Négy képviselő képvi-
selői tiszteletdíjáról a község javára 
lemondott. A Pusztának elnevezett 
területen a tulajdonosok engedélyez-
ték a sport célra való igénybe vételt, 
segítve a fiatalok sportolását. Köszö-
net érte! A kultúrotthonban minden 
héten pénteken 19-21 óra között 
van lehetőség asztal teniszezni.

Pálffy György

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Vá-
rosüzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján nyilvános liciteljárást hirdet az ön-
kormányzat tulajdonát képező alábbi ingat-
lan ért ékesítése tárgyában: 

• Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. sz. 
alatti 38 m2 nagyságú lakás 

A Pályázati Hirdetmény Kőszeg város hon-
lapján a Vagyonértékesítés menüpont alatt 
megtekinthető. További információ kérhető: 
Tel: 94/562-517, 94/562-529.
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tábla jelzi az útirányt. Innét gyenge 
kétszáz méter megtétele után ér-
hető el. 
Ha már megtette a 100. évfor-
dulóra emlékeztető látogatást 
a Trianoni kereszthez, egy sétát 
megér a Saint-Germain kereszt 
megtekintése. Ha odaért a Kedves 
Olvasó, induljon tovább a B jelzésű 
határkövek mellett. Innét gyorsan 
elérhető a Hétforrás egy igazi er-
dei ösvényen. A határkövek mellett 
rendszerint szép erdei gyalogos 
’utak’ vezetnek. Innét mindig ha-
zatalál, akkor is, ha átlép odaátra.

Kámán Z

Innét mindig hazatalál

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

A Kálvária-templom mögötti 
hegyvidék kedvelt kiránduló-
hely. Az egykori Vörös-kőfejtőnél 
Chernel Kálmán 1882-ben kő-
padot és táblát állíttatott.
Az itt lévő nyolc méter magas 
Trianoni keresztet 1936. május 
31-én állították fel. Gyöngyös 
Endre, Kőszeg város aljegyzője, 
későbbi polgármestere szemelte 
ki helyszínnek, mert az emlékmű 
az 1920. június 4-én elcsatolt 
területekre néz.
Az 1922-ben meghúzott ha-
tárvonal osztrák oldalán, két 
méterrel a B 104. 4 jelű határ-
kőtől állítottak fel a szomszédok 
a három méter magas Saint-
Germain keresztet (fotó). Ennek 
időpontja nem ismert, de egy tábla 
jelzi, hogy 1997-ben Rattersdorf 
75 éve Ausztriához tartozik. Úgy 
tudjuk, hogy volt ott egy felirat, 
amely azt rögzítette, hogy előtte 
ezer évig Magyarországhoz tar-
tozott. A kereszt alapkövébe vés-
ve olvasható a Béke és Barátság 
alapszó.
A kereszt fákkal borított környe-
zetben nyúlik a magasba. Az Ok-
mányostól a Hétforrás felé indulva 
jobb oldalon – az Írottkő Natúr-
parkért Egyesület által felállított – 

Trianon 100 programok
Kőszeg Város Önkormányzata, a 
művelődési központ, a múzeum, 
a könyvtár, valamint a natúrpark 
bevonásával zajlik a Trianoni év-
forduló kőszegi megemlékezésé-
nek előkészítése. A békediktátum 
aláírásának 100. évfordulóján, 
2020. június 4-én városunkban 
több helyszínen is lesznek megem-
lékezések. A városi megemlékezés 
délelőtt 11.00 órakor lesz az Or-
szágzászlónál, ahol virág és mécses 
elhelyezésével emlékezünk a béke-
diktátum aláírására. A Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes „körbetáncolja” a 
Kárpát-medencét, autentikus tán-
cokkal mutatja meg az elszakított 
területek hagyományait. Június 
4-én, délután négy órától meg-
nyitja kapuit a koronaőrző bunker 
és a Kálvária-templom is, illetve 

túrákon vehetünk részt a Trianoni 
kereszthez. 
A könyvtár május 26-tól min-
den nap egy korabeli „Kőszeg és 
Vidéke” cikket tesz fel internetes 
felületeire, a múzeum pedig egy-
kori dokumentumokat, múzeumi 
anyagokat mutat meg honlapján 
és Kőszeg Város Facebook oldalán 
a nagyközönségnek.
Megkérünk mindenkit, hogy jú-
nius 4-én viseljen nemzeti szí-
nű szalagot, ezzel is kifejezve a 
magyar nemzet megbonthatat-
lan egységét  a Nemzeti Össze-
tartozás Napján!
Az intézményi honlapokon és Kő-
szeg Város oldalain folyamatosan 
tájékoztatást kaphatnak a „Trianon 
100 Kőszegen” rendezvénysorozat 
részleteiről. 

Június 4.
a Nemzeti Összetartozás Napja

Így is összetartozunk!
A Közösségek Hetét idén május 11 
– 17. között tartották, de ezúttal vir-
tuális formában. A művelődési köz-
pont a Karantén kultúra tematikához 
csatlakozva kérte meg a kőszegi 
közösségeket, hogy mutassák be Kő-
szeg értékeit. Beszéljenek arról: mért 
tartják fontosnak közösségüket és ezt 
illusztrálják is egy képpel! Miért sze-

retik, milyennek látják, mi érdekeset 
láthatnak a turisták, ha a karantén 
után ellátogatnak városunkba. 
Mindezek feltöltése megtörtént a 
város közösségi oldalára! JÓ ITT 
LENNI, JÓ ITT ÉLNI! Kőszeg, mert 
szeretem! Olvasmányos történetek-
kel találkozhat a város honlapján a 
Kedves Olvasó!

Vörös Virág január 25-én szerez-
te meg a magyar síugrósport 
első női világkupapontját a 
Raznovban tartott versenyen. A 
Nemzeti Olimpia Bizottság ösz-
töndíjas sportolója a vírus időszak 
kezdetétől visszatért Kőszegre, itt-
hon tölti a balesete után a rehabi-
litációs időszakot. Szavai szerint a 
következő szezonban versenyezhet 
újra. Május 9-én vírustól védett fák 
árnyékában beszélgettünk a spor-
tolóval, és kérdeztük a pontszerzés 
után érkezett gratulációkról.
– Nem számoltam mennyien 
hívtak fel sporttársak, ismerősök, 
és gratuláltak az eredményhez – 
mondta Virág. –  Számomra isme-
retlenül telefonált Fischer László, 
aki elsőként 1984-ben szerzett 
világkupapontot. Nagyon meg-
hatott a gratulációja, annak örült, 
hogy a ranglistára újra felkerült egy 
magyar sportoló. 
– Mikor kezdte a síugrást? 
– 11 éves voltam, előtte több sport-
ágat kipróbáltam. Tuczai Péter ve-
terán sportoló ajánlotta a síugrást, 
aztán kimentem a sáncra, és ott is 
maradtam. Két edző: Szilágyi János, 
illetve, aki legtöbbet foglalkozott 
velem, Molnár László vezette a pá-
lyafutásomat. Három éve Vasja Bajc 
szlovén edzővel dolgozunk együtt. Ő 
nyitott felénk, kereste meg Molnár 
Lászlót, és ezért töltöm a felkészü-
lési időm döntő részét Szlovéniában.
– Milyen érzés a sípálya felett 
repülni?
– Ez motivál minden síugrót. Egy-
egy ugrásnál 80 – 100 métert re-
pülünk a levegőben. Érezni, látni, 

vezetni kell az ugrást, és azt, amikor 
a műanyag vagy havas, kissé jeges 
pályára érkezünk. Ennek örömét 

láttam meg 11 éves koromban, és 
előtte nem volt sítalp a lábamon. 
Az ugrást a pillanatnyi körülmé-
nyek befolyásolják. Norvégiában, 
Lillehammer-ben versenyeztem, 
és az elugrás után az erős szélben 
megbillentem, rossz pozícióban 
érkeztem a hóra, majd csúsztam 
végig a nagysáncon. Ekkor történt 
a második térdsérülésem.
– A Jurisich Gimnázium egykori 
diákja ért el kiváló sportered-
ményt!
– Angol-német nyelvi tagozaton 
2019-ben érettségiztem. A sport-
ban angol nyelven lehet tartani a 
kapcsolatokat, a gimnáziumból jó 
felkészítéssel indultam el. A két 
utolsó évet magántanulóként vé-
geztem el. Ebben segítettek társa-
im, küldték az anyagokat, legtöb-
bet Pillisz Réka triatlonos sportoló. 

Kámán Z

„80–100 métert repülünk”
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Különleges évad
Különleges évad előtt áll a Kőszegi 
Várszínház, és nem csak a járvány 
miatt. Amikor a teátrumok több-
sége visszavonulót kénytelenek 
fújni, a kőszegi társulat „rekordra” 
készül, hiszen a közönség nélküli 
időszak nem tud gátat emelni az 
alkotói folyamatok elé, sőt! 
Májusban már folynak a Vera c. 
darab próbái. Grecsó Krisztián mű-
vét Grisnik Petra dolgozta át, és ő 
is adja elő. „A monodráma létreho-
zásával az volt a célunk, hogy utaz-
tatható előadásunk legyen, mellyel 
a hátrányos helyzetű, vagy csekély 
műszaki felszereltségű helyekre is 
eljuttathassuk a színházi élményt” 

– tudtuk meg. A Déryné-programba 
is benevezett egyszemélyes előadást 
a férj, Göttinger Pál rendezi. A tör-
ténetről: Egy kislány a nyolcvanas 
évek Magyarországán. Figyel, tanul. 
Tanulja a világot, aminek a megér-
tése bármikor nagy feladat lenne, 
de ebben az évtizedben különösen 
is az.  Tanulja a többi gyereket, hogy 
miben olyan, és miben más, mint 
azok. Tanulja a felnőtteket, akik-
kel – egyre inkább úgy érzi – nem 
stimmel valami… Az idő sürgette 
az alkotókat, mert a szigorú pályá-
zati előírások miatt a Vera-premi-
ert májusban meg kell tartani! Az 
ismert okok miatt közönség nélkül, 

videofelvétellel rögzítik az előadást.  
***

A „várszínház nemcsak tervez, 
hanem ír is”, olvasható a kiadott 
szellemes sajtóanyagban. A kőszegi 
színház rendezője – Göttinger Pál – 
nemcsak dirigálja a nagyszínpadi, 
Írországban játszódó darabot, ha-
nem az írója is ő. „A szöveg mellé 
a szerző javaslatokat is tett a zenei 
anyagok stílusára, mely alapján 
Sebesi Tamás és Némedi Árpád ké-
szíti a zenét Máté Zsolt dalszövegei 
alapján” – szól a sajtóközlemény. 
A téma a közelmúltat idézi: Az 
Észak-Ír határ mellett, a brexit ide-
jén játszódó idillbe érkezik a Ciara 
hurrikán, és vele együtt egy sor 
„tragédia”, mely alapjaiban változ-
tatja meg életüket! Május végéig 
adják le a kész anyagot az alkotók, 
melynek tervezett próbái júniusban 

kezdődnének, a bemutató pedig 
járványhelyzettől függően idén 
késő nyáron, vagy jövőre várható.
A Kőszegi Várszínház – párját ritkít-
ja a szabadtéri társulatok sorában – 
már több olyan évadot tudhat maga 
mögött, amikor négy saját bemuta-
tóval rukkolt ki. Most ez a teljesít-
mény is megdőlni látszik. A Vera és 
az Öreg híd alatt c. történet mellett 
még három bemutatót terveznek 
együttműködve a Mesebolt Báb-
színházzal, a Soltis Lajos Színházzal 
és a Gergye Krisztián Társulattal. 
„A munka nem áll le, a kérdés csu-
pán csak az, hogy a járványhelyzet 
könnyítése esetén a kőszínházak 
el tudják-e engedni művészeiket, 
vagy ők is azonnal belevetik magu-
kat az új előadások létrehozásába” 
– nyilatkozta Pócza Zoltán. 

TáF.

Gratulálunk! 
2017-es a hír, amely arról szól, hogy 
Pócza Zoltánt, a Jurisics-vár Műve-
lődési Központ és Várszínház igazga-
tóját megválasztották a Szabadtéri 
Színházak Szövetsége 
elnökének. A szervezet 
Mátyás Irén (Zsámbéki 
Szombatok Művészeti 
Fesztivál) és Gedeon Jó-
zsef (Gyulai Várszínház) 
igazgatók kezdeménye-
zésére a legnagyobb és 
legrégebben működő 
szabadtéri színházak 
alapításával jött létre 
1997-ben. Az elnöki 
posztot haláláig, 2016 
novemberéig Gedeon 
József látta el.
Az idei évben országos 
előadó művészeti szak-
mai érdekképviseleti 
szerv lett a szövetség, és 
Pócza Zoltánt felkérték a 
Nemzeti Előadó-művé-
szeti Érdekegyeztető Ta-

nácsba is. Talán ennek is köszönhető, 
hogy 2020. május 5-én – a Nemzeti 
Színházban – a szövetség tisztújító 
közgyűlésén újabb három évre ka-
pott bizalmat Pócza Zoltán elnök, a 
Kőszegi Várszínház igazgatója. 

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

Utcanevek: Kethelyi utca
A Csónakázótó bejáratánál a busz-
váró után, a Gyöngyös-patak hídján 
áthaladva, már ezen az utcán talál-
juk magunkat. Ez visz ki a 87-es fő 
útra, Ausztria és a határátkelő felé. 
Talán nem véletlen az utca elne-
vezése a Felsővárosi részben, hisz 
Kőszegtől 9 km-re lévő a szomszéd 
Ausztriában található Répcekethely 
falu, németül: Mannersdorf an der 
Rabnitz. A két település között csak 
1945-ben zárták le az összekötő 
utat. Nevét onnan kapta, hogy he-
tivásárait keddi napokon tartották. 
A mai település legrégebbi írá-
sos emléke az 1194-ben alapított 
Borsmonostori cisztercita apátság-
nak 1224-es feljegyzése, amikor 
II. András király piacvámjának 
jövedelmeit az apátságnak ado-
mányozta. Kethelyt 1532-ben Kő-
szeg várának ostromakor a török 
hadak pusztították el. 1546-ban 

Kőszeg várának ura Jurisich Mik-
lós a Kethely és Alsólászló között 
Tabor nevű helyen a török ellen ki-
sebb erődítményt emeltetett, mely 
1706-ban kuruc-labanc összecsa-
pás során pusztult el. A középkor-
ban ezt a falut sem kímélték a ha-
dak és járványok, amelyek sokszor 
megtizedelték vagy elpusztították a 
lakosságot, de mindig újjá éledt. 
A trianoni békeszerződésig Sopron 
vármegye Felsőpulyai járásához tar-
tozott Répcekethely, ma ugyanezen 
járás része Burgelandban. Önkor-
mányzatának településrészei: Rőtfal-
va, Rendek, Borsmonostor, Alsólászló, 
Répcekéthely. Alsólászló összeépült 
Répcekethellyel, csak a Répce patak 
választja el őket. A megépült S31-es 
autóút Felsőpulya-Rőtfalva szakasza 
a B61-es főút átmenő forgalmától 
mentesítette a falut.

Plechl Ildikó



 

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

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

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
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Prva nedilja u majušu je u Madjarskoj Majkin 
dan, ujedno i termin hrvatskoga shodišća Krvave 

suze točećoj Divici Mariji Jurskoj. Zbog 
coronavirusa su zabrenjeni sastanki 
tako i vjerski susreti u crikva. Hrvatska 
sekcija Jurske biškupije se je zahvalila 
benediktinskoj zajednici u Tihanyu da 
u ovom kriznom periodu človičanstva 
je omogućila živi prinos Marijanske 
pobožnosti na dan tradicionalnoga hr-
vatskoga shodišća 3. majuša u 15 uri. 
Mašno slavlje je vodio Anijan Marko 
Mogyorósi OSB. Jurski biškup Andras 
Veres je pozdravio na hrvatskom je-
ziku vjernike, ki su pratili internetski 
prinos You Tube kanala. Pomoću jačak, 

molitve i prodike  vjerniki su bili u 
mogućnosti približavati s pomoćom 
Božje Majke Gospodinu Bogu na-
šemu.S pjesmom Mate Šnkovića: 
„Najzat ću dojt majka” se je spome-
nuo i zahvalio glavni celebrant svim 
majkam povodom majkinoga dana.    
 

Májust Kőszeg városa májusfa 
állításával köszöntötte, melyre a 
képviseletek az együvé tartozás 
szalagját kötötték, köztük a helyi 
horvát önkormányzat képviselői is. 
A hagyományos győri horvát za-
rándoklat a veszélyhelyzetre való 
tekintettel elmaradt, de a hívek a 
Tihanyi Bencés Apátságból Anjan 
Marko Mogyorósi OSB celebrálta 
horvát nyelvű online szentmisén 
vehettek részt. (Megtekinthető: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=xtFHGWZr-hA)

Marija Fülöp Huljev
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Sandor Petković i Katica Schneider vežu pankljin
na majpan   Foto: Facebook/Kőszeg város 

Majpan i Marijansko shodišće
Po starom običaju majpan postavu ditići voljenoj 
divojki kot znak ljubavi. No ljetos zbog epidemije 
COVID19 i ova pravica će falit iz majuških doga-
djajev. Najnovije tradicije su u neki seli i varoši 
da jedan majpan postavu na glavno mjesto na-
selja kot znak zajedništva. Tako je to bilo i u Ki-
segu, kada su 30. aprila skoro cijeli dan (u deset 
minutski termini minjano) gradska samuprava, 
institucije, zajednice, društva, med njimi i Hrvat-
ska samouprava obisili pankljine na majpan. Već 
od 60 trakov ljulja sada majuški vjetar i sim-
bolizira skupadržanost varoša i šalje pozdrav i 
batrenje maturantnoj mladini.

Oltar Krvave suze točeće Marije u 
Jurskoj katedrali 
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Kőszegi foci
Cikkünkben Kőszeg város csapatának 21. századi szereplésének adatait 
tekintjük át. 
2016-ig a Kőszegi Sportegyesület labdarúgó szakosztályaként szerepelt 
a bajnokságban. A szakosztály 2016-ban kivált az anyaegyesületből és 
Kőszegi Futball Club néven folytatta szereplését. A 2019-20-as szezon 
félidejében az aranycsapat hátvédje, Lóránt Gyula (Kőszeg díszpolgára, 
nevét viseli a sporttelep is) tiszteletére módosította nevét Kőszegi Lóránt 
Futball Clubra.
Az elmúlt 20 évben az együttes többnyire a megyei első osztályban sze-
repelt. Az új évezred elején három szezont a nemzeti Bajnokság harma-
dik osztályában (NB III) töltött, majd 2010-11-ben egy évig újra NB 
III-asként küzdött. A 2007-2008-as bajnokságot, gazdasági okokból a 
legalacsonyabb szinten, a megyei harmadosztályban (körzeti) játszotta. 
Három év alatt három bajnokságot nyertek egyre magasabb osztály-
ban, hogy a már említett 2011-12-as bajnokságot az NB III-ban tölthes-
sék. A kiesés után két év alatt újra visszakapaszkodtak a megyei élére. 
A feljutás nem sikerült: az osztályozón, Nagyatád ellen, kettős vereséggel 
maradt alul a csapat. Azóta a megyei bajnokság alsó harmadában sze-
repeltek. Az utánpótlásnevelés módszeres kialakításával remény van rá, 
hogy apró lépésekkel, de sikerülhet a mezőny első felébe visszakerülni. (A 
2012-13-as és a 13-14-es bajnokságban még egy kőszegi gárda szere-
pelt a labdarúgó bajnokságokban. A második csapat 2013-ban megnyer-
te a megyei III-osztály sorozatát, egy évvel később a másodosztályban 16. 
helyen végeztek). 

A bajnoki szereplések, összhangban vannak a megszerzett pontokkal. 
Az alsóbb osztályú bajnoki címeknél a legmagasabbak: a megyei III. osz-
tályt 88 %-os, a másodosztályt 77 %-os, a megyei I-et 72 és 74 %-os 
teljesítménnyel sikerült megnyerni. A pont-minimumok az NB III-ból való 
kiesésekhez kötődnek. Az utolsó hat (teljes) szezonban nem sikerült 40 % 
fölé kerülni (28-38 %).

A győzelem-vereség mutatók még részletesebben jelzik, amit a pontok 
mutatnak. A 2013-as bajnoki cím óta a mérkőzések legalább fele vere-
séggel végződött. Győzni csak a mérkőzések negyedén, harmadán sikerült. 
A döntetlen nem volt jellemző: csak minden hatodik, hetedik összecsapás 
végződött „ikszre”. A 2019-20-as -eddig csonka évad- pillanatnyi adatai 
jobb képet mutatnak.

A csapat eredményességét a támadó csapatrész hatékonysága (illetve an-
nak hiánya) több szezonban is negatívan befolyásolta. Az utolsó hat teljes 
bajnokságban egyszer sem sikerült a mérkőzésenként egy gólos átlagot 
elérni (kétszer a két mérkőzésen egyet sem). Összehasonlításképpen: a 
körzeti bajnokságot (igaz ez más nehézségi fokozat) 2008-ban - három 
találat híján - négygólos meccsenkénti átlaggal nyerte a csapat. A gól-
termelésből jelentős részt vállalt Szolyák Tibor, aki a 2006 óta 9 bajnoki 
évadban összesen 94 gólt szerzett. A 2013-as bajnoki címhez 29 góllal 
járult hozzá. Ezzel a megyei bajnokság gólkirályi címét is kivívta.

Házi gólkirályok: 2004-5. ifj. Földesi János 8 gól, 2005-6. Németh Krisztián 
13, 2006-7. Kovács Szabolcs 11, 2007-8. Slankovits Oszkár 27, (Szolyák 17) 
2008-9. Szolyák Tibor 16, 2009-10. Korényi Rudolf 17, 2010-11. Szolyák 
és Korényi 6-6, 2011-12. Horváth Ákos 6, 2012-13. Szolyák 29 (megyei 
gólkirály), 2013-14. Varga Benjamin 7, 2014-15. Molnár Csaba 7, 2015-16. 
Sándor Tamás 6, 2016-17. Szolyák 10, 2017-18. Szolyák 10, 2018-19. Fehér 
Dániel, 2019-20. Szolyák 10.

A csapatot a kispadról hosszabb-rövidebb ideig 13 szakember irányította. 
Neudl Tamás, Lintner Dénes, Őri Gábor játékos-edzőként is szerepet vállalt.  
A bajnoki címeket Földesi János (2008. megyei III), Őri Gábor (2009. megyei 
II, 2010. megyei I) és Neudl Gábor (2013. megyei I.) irányításával érték el.

Edzők: Neudl Tamás (2001-2 és 2003-4), Elekes Attila (2002), Kratochwill 
Zoltán (2002-3), Lintner Dénes (2004-5), Nagy József (2005-07), Táncsics 
Péter (2007), Földesi János (2007-8), Őri Gábor (2008-11, 2015, 2018-), 
Neudl Gábor (2011-14), Szenti Imre 2014), Horváth Ákos (megbízott edző 
2014, Táncsics András (2015, 2016-2018, Az edzők közül többen is játékos-
edzőként látták el feladatukat.
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Tesi érettségi
Sokan várták az idei érettségi vizsgák módját. 
Már tudjuk: csak írásbeli vizsgák lesznek, ki-
véve testnevelésből (egyéb más kivételek mel-
lett), amiből szóbeli vizsga lesz. Hogyan lehet 
testnevelésből érettségizni? Szóban sportolni 
ugyan nem, de testnevelésből érettségizni igenis 
lehet, ötödik tárgyként választható. A kétszintű 
érettségi bevezetése óta van erre lehetőség. A 
Jurisich gimnáziumban 2005-ben vizsgáztak 
először ebből a tantárgyból. A megszerezhető 
pontok kétharmadát a gyakorlati feladatokkal 
lehet összegyűjteni, az előkészület alapos mun-
kát igényel. Az érettségizőnek sok feladatot kell 
végrehajtania rövid idő alatt. A „tesiből” vizsgá-
zóknak pihenőket és bemelegítést kell biztosíta-
ni. Kötélmászást a szertorna követi. Ezután két 
választott labdajátékból kell gyakorlatot végre-
hajtani. Fizikai képességeket mérő feladat és a 
sportág alaptechnikái szerepelnek köztük. Nem 
maradhat ki az atlétika, majd irány az uszoda. 
Az egyes sportágak követelményei egy sportos 
fiatalnak nem teljesíthetetlenek, de két óra alatt 
komoly kihívást jelent. A megszerezhető pontok 
harmadáért még vár rájuk a szóbeli vizsga. Az 
idei vizsgákon a testnevelésből érettségizőknek, 
amit teljesíteniük kell, az nem a pontok harma-
dáért, hanem az egészért zajlik. A szób elin 14 
előre meghatározott témakörből két tételt húz-
nak a vizsgázók.  A témakörök között szerepel 
testi fejlődés, egészséges életmód, káros szenve-
délyek veszélyei, egyszerűbb edzéselméleti kér-
dések és sportági ismeretek. Összefogott, szép 
feleletre csak az képes, aki tanulmányozta a té-
maköröket, s rendezetten tudja előadni feleletét.

-haniti

Ballagások
Virtuális ballagás a TEKI-ben
A ballagás egyszeri és megismételhetetlen. A Kő-
szegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium a jelen járvány-
veszélyes helyzetben is igyekezett ünnepélyessé 
tenni a ballagást. Ha már a diákok, szülők, hoz-
zátartozók, tanárok valóságban nem alkothattak 
együtt ünneplő közösséget, április 30-án 10 óra-
kor egy videokommunikációs térben jelentkeztek 
be diákjaink, hozzátartozók, tanárok ünnepélyes 
keretek között. Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész 
rendhagyó áhítatában Pál apostol leveléből való 
igével búcsúzott: „Mindenért hálát adjatok!” Ezt 
követően Mesterházy Balázs igazgató köszöntöt-
te a 71 végzőst, osztályfőnökeik búcsúzó gondo-
latait is tolmácsolva az elmúlt évek életképeiből 
álló kisfilmmel. Nem maradt el a jó tanulmányi 
eredményekért, közösségi munkáért és verse-
nyekért járó elismerések méltatása sem. Az al-
kalom végén az iskolalelkész áldással bocsátotta 
útjukra a végzősöket, s igazgató úr gitárral kísért 
énekszóval köszönt el az ünneplőktől.

Illés Péter igh.

Rendhagyó ballagás
A 2019/2020. tanévi ballagás a COVID-19 
miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán a koráb-
ban megszokott módon – amint más középis-
kolákban is – a Jurisich Miklós Gimnázium és 
Kollégiumban elmaradt. Helyette azonban egy 
virtuális ballagáson vehettek részt azok a lá-
togatók, akik a https://padlet.com/bancsoa/
mv439ql1a7jk8omt világháló oldalra kattintot-
tak. Bancsó Sándor tanár úr áldozatos munká-
jának köszönhetően itt tekinthették meg az ér-

deklődők a képekkel illusztrált igazgatói ünnepi 
beszéd és a kollégiumvezetői köszöntő mellett 
a ballagó osztályok fényképeit. Közzé tettük az 
elkészített ballagási meghívót és további elkö-
szönő fényképeket is. A legmegkapóbb azon-
ban azon osztályok videó-üzenetei voltak, akik 
így köszöntek el a végzős társaiktól (9.any, 
9.a, 9.kny, 11.a, 11.d, és a tavaly érettségizett 
12.d ). A ballagókat az érettségi  első napján 
a hagyományosan feldíszített gimnáziumi kapu 
fogadta a régi üzenettel: Sok sikert Érettségizők!

Keszei Balázs

Kopogtató
A hosszantartó csend – így tavasz táján – szokat-
lan és idegen az iskola falain belül. Diák és ta-
nár kapcsolata hetek óta más, a személyességet 
erősen nélkülöző térben zajlik. Furcsa helyzet, 
de kezd  megszokottá válni. A tanév legmoz-
galmasabb időszaka kilencedik hete a digitális  
térbe szorult. Classroom, Tankocka, Redmenta, 
videochat – megannyi idegen kifejezés, amelyek  
pillanatokon belül beépültek mindennapos szó-
használatunkba (és oktatási gyakorlatunkba). S 
bár kezdetben igazán varázslatosnak, modern-
nek  tűntek, a hetek múlásával a varázs megko-
pott, fényét veszítette. Mindannyian – gyermekek 
és felnőttek is – rádöbbentünk arra, hogy az igazi 
varázs nem a technika csodáiban, hanem a sze-
mélyes kapcsolatokban, találkozásokban rejlik. A 
napok előrehaladtával egyre több gyerek fejezi ki 
vágyát a normál rend szerinti tanulás után. Még 
akkor is, ha ez korán keléssel, iskolábajárással 
jár együtt. Az újdonság, a különlegesség, s tán 
a „kényelem” mellett egyre többször fogalmazó-
dik meg a hiány. Hiányzik a megszokott, kiszá-
mítható hétköznapi munkarend, a biztonságot 
adó magyarázatok, beszélgetések, értékelések. 
Nagyon hiányoznak a társak, a barátok, – talán 
még néha a tanárok is –,  a közösen tervezett 
programok és az együtt elvégzett munka befeje-
zésének jóleső érzése, öröme.  
Az  iskolai élet bár megcsendesült, lelassult, ki-
csit más dimenzióba került, de nem állt meg. Az 
öreg  épületen belül itt is, ott is megmutatkozik.  
A ballagás és az érettségi előtt szorgos kezek 
rendezkedtek, díszítettek, s az előírt fertőtlení-
tés mellett széppé, ünnepélyessé  varázsolták a 
gimnáziumi részt. Így, bár végzőseink  nem tud-
tak a hagyományos módon elballagni, a meg-
szokott  környezet jelezte számukra, hogy fon-
tosak nekünk, gondolunk rájuk, velük vagyunk.

Kakucs Adél Petra

Rajzpályázat
A Jurisics vár rajzpályázatot hirdet: Gyermek-
nap otthon a családdal címmel. A Kőszegen élő 
gyermekek mutassák meg, hogy milyen prog-
ramokat terveznek együtt. Ez lehet kirándulás, 
kézműveskedés, közös sütés, bármi, amit szeret-
nének. Alkalmazott technikára nincs megkötés. 
Május 25-ig várjuk az elkészített rajzokat. Egy – 
három db A4 méretű rajzot név és lakcím feltün-
tetésével, szkennelve vagy fotózva lehet küldeni 
gelencser@koszeg.hu címre. 
Telefon: 94/360-113

Kalandra fel! 
A Jurisics vár április elején indított gyerekeknek 
ismeretterjesztő internetes játékot. A 20 kérdés-
ből Szabó Vanda és Tóth Botond Kende (fotó), 
– két kőszegi diák – adott hibátlan választ. 
Nagyon jól szerepelt a nagykanizsai Göntér 

Jenni Lizandra, 
a debreceni Ko-
vács testvérek és 
a szombathelyi 
Németh Márton. 
Az első időszak 
után kaptak már 
ajándékot a leg-
jobbak, most a 
következő etap-
ban a felsoroltak 
s z á m í t h a t n a k 
jutalomra. Gratu-
lálunk 16 részt-
vevőnek!

Anyakönyvi hírek
Házasság: Horváth Nikoletta Flóra – Huller 
Szabolcs László, Farkas Hajnalka – Reymeyer 
András, Török Bernadett Enikő – Bai Andor, Föl-
des Réka – Rábai Róbert, Ghigiurica Nicoleta 
Viorica – Pungor István, Kovács Andrea – Varga 
Ádám, Lakatos Lili – Keszler Bálint, Sebestyén

Dalma – Düh Martin, Kimmel Krisztina – Jakab 
Márk Zsolt, Mészáros Anita – Vappel Ruben, 
Bokor Csilla – Bodorkós Roland.

Halálozás: Grandits Jánosné szül. Horváth 
Marianna, Horváth Lászlóné szül. Horváth Ilo-
na, Potyondi Lászlóné szül. Lagler Mária, Neisz 
Gergelyné szül. Hersics Anna.



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX I I I . ÉVFOLYAM, 5 . S ZÁM   2020 . MÁ JUS  18 .

16

M
O

ZAIK

Míves munka!
A Királyvölgyben – a Gesztenyefa 
utcában – az öreg gesztenyefából 
mostanra csak a farönk darabjai 
maradtak meg az utókornak. A 
tábla felirata kéri, hogy „óvjuk a 
felezredes történelmünk tanú-
ját”. Az évgyűrűk alapján a szakér-
tők 1482-es évet határozták meg, 
amikor a fa először kirügyezett.
Az „óvjuk” felszólítás különösen 
érvényes a GesztenyeKék Egye-
sületre. Az idei évben felújítják az 
emlékhelyet, ennek átadását leg-
később a gesztenyeérés időpontjára 
tervezik. Mindehhez a történelem-
ben való búvárkodása eredménye-
ként Gudricza István is hozzájárult 
a fotón látható kőszegi tölgyfából 

készült fafaragvány keret önkéntes 
elkészítésével. Mérete 60 cm x 40 
cm. A tíz cm széles keretbe véste a 
fa leveleit, termését és a város cí-
merét. Míves munka! Középen lévő 
képet – az egyesület szervezében – 
fémlapra nyomtatták, hogy jobban 
ellenálljon az időjárás viszontagsá-
gainak. A már elszáradt fát mutatja 
a fotó, amit Gurdicza István fede-
zett fel a kőszegi levéltár vezetője, 
Söptei Imre: Kőszeg turizmusának 
története című könyvében. A tör-
ténész a levéltár tulajdonában lévő 
fotót közzétételre átadta, így ké-
szülhetett el a képkeret, amit majd 
az emlékhelyen láthat a közönség. 
A gesztenyefa sorsa 1964-ben 
végleg megpecsételődött, akkor 
már egyetlen ága sem hajtott ki. A 
korhadó fát konzerválni nem tud-

ták, ezért 1981 februárjában ki-
vágták, a fa épebb részei, darabjai 
láthatók a helyszínen. A kivágott fa 

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Szabó Józsefné Hábetler Mártát 
(91 éves), Kósa Sándorné Horváth 

Margitot (91 éves), Kiss Józsefet (95 
éves), Vig Józsefné Boda Irént (93 
éves), Draskovics Ottó Nándorné Ti-
már Jolánt (91 éves) és Csóti Imrét 
(94 éves). A polgármester szemé-
lyesen köszöntötte Németh Istvánné 
Murányi Évát (95 éves) és  T. Szücs 
Ivánt (95 éves). 

kerülete 1050 cm volt, de a belső 
része elkorhadt.

KZ

Jönnek szarvasmarhák
Hamarosan megkezdődik a ma-
gyartarka szarvasmarhák le-
geltetése Kőszeg határában, és 
ezzel mérföldkőhöz érkezik az 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
által végzett élőhely-helyreállítás. 
A Lóránt Gyula utca végén kezdő-
dő, természetvédelmi oltalom alatt 
álló ún. doroszlói rétek hajdani jó 
állapotát, gazdag élővilágát sze-
retnék visszahozni a szakembe-
rek. Az előző télen eltávolították 
az elhanyagoltság következtében 
felnőtt bozótost. 2020 első hó-
napjaiban földmunkákat végez-
tek azért, hogy minél több vizet 
a réten tarthassanak az élővilág 

számára. A kialakuló kedvezőbb 
ál lapot hosszú távú megőrzését 
magyartarka szarvasmarhák le-
geltetésével kívánják biztosítani, 
az ehhez szükséges infrastruktúra 
kiépítése a végéhez közeledik. Az 
állatok a tervek szerint a nyáron 
érkeznek, várhatón mintegy két 
tucat szarvasmarha költözik Kő-
szegre az Őrségi Nemzeti Park-
ból. Két kisebb kilátó is létesül a 
területen, amiket az érdeklődők 
szabadon használhatnak. A re-
konstrukciót az Európai Unió 
KEHOP-4.1.0-15-2015-00002. 
számú projektje támogatja bruttó 
221 784 000 Ft-tal.


