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A FELÚJÍTÁS TERVE

JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM ELŐTT

A Jézus Szíve-templom Vas megye második legnagyobb temploma a szombathelyi székesegyház
után. Június 30-án, majd július 25-én (szombat) –
és még sokszor az előző években – az esőzuhatagot
követően a Jézus Szíve-templom déli oldal mellék
hajójában tócsa fogadta az érkezőket. A legutóbbi
beázás után, a vasárnapi misén Harangozó Vilmos
atya arra kérte a híveket: imádkozzanak a templomért, hogy egyben maradjon, ne dőljön össze a
tetőzete. A felújítás szükségessége másfél évtizedre
nyúlik vissza. Három éve a vasárnapi miséken elhangzik a felújítást szolgáló heti adományok öszszege. 2020. július végéig 7,1 millió Ft-ot adtak
át erre a célra a jó szándékú emberek. A Kormány
2017-ben hozott döntése alapján jelenleg a templom felújítására 400 millió Ft áll rendelkezésre.
„A neogótikus stílusú épület átfogó külső és belső megújítására ennyi pénz nem elég” – fogalmazta meg július 22-én Kőszegen Soltész Miklós
államtitkár, aki a Kormány részéről az Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságot képviselte. Sajtótájékoztató keretében beszélt a
politikus egy előterjesztésről, amely nem tartalmaz
keretösszeget. Hangsúlyozta, hogy a templom tetőszerkezetének az újjáépítése biztosan meghaladja
az egymilliárd forintot. Ezért várható, hogy a Jézus
Szíve-templom külső és belső megújítása csak több
ütemben valósulhat meg.
Az eseményt követően Harangozó Vilmos plébános
elmondta, hogy az elmúlt hónapokban az egyházmegyével közösen részletes szakmai anyagot
adtak át Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, aki
szorgalmazza a Kormány felé a kőszegi egyházi ingatlanok fejújítását. Ennek részeként, meghívásra
érkezett Kőszegre az államtitkár, és tartottak sajtótájékoztatót. A politikusok csapata szűk időbeosztásban megnézte a Kálvária-templomot, és a Szent
Jakab-templomot is. Az atya szerint a három műemlék épület felújítása biztosan több milliárd forintot igényel. A Jézus Szíve-templomban jelentősek a
károk, a százéves évfordulóra elkészült belső festés
a boltíveken elázott, és hullik a vakolat. A tetőzet
szelemen- és szaru gerendái súlyosan sérültek,
vagyis „nagy bajok vannak”.
A 75 éves, aranymisés plébános gondolatainak középpontja: mikor kezdődhet el a felújítás.
Kámán Z
Fotó: Németh Iván
A fotón: Harangozó Vilmos plébános, Básthy Béla polgármester, Soltész Miklós államtitkár, dr. Székely János
megyéspüspök és Ágh Péter országgyűlési képviselő.
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Útépítés
V Á RO SHÁ Z A

Újabb utca felújítási munkálatai
kezdődtek meg a héten. Egy olyan
utcáé, melynek forgalmát alapvetően és egyre nagyobb mértékben
meghatározta a közelben található
intézmények működése. A BajcsyZsilinszky utca valamikor egy csendes, lakóterületi utca volt, melybe
az ott lakókon kívül talán csak
néhány látogatóba érkező vendég
kanyarodott be. A rendszerváltás
óta eltelt évtizedek fejlesztései
közlekedési főútvonalra helyezték
ezt a területet: uszoda, bölcsőde,
a gondozási központ mellett megépült idősek otthona, a domonkos
nővérek óvodája és bővülő oktatási
intézményei mind-mind jelentősen
növelték a városrész és az utca
terhelését. A gépjármű forgalmat
tovább növelik megváltozott közlekedési szokásaink, az autók számának emelkedése, és sajnos az
a tény is, hogy a terület forgalmát
elvezető másik utca (Felső körút)
állapota még rosszabb. Nem véletlenül hallottuk az elmúlt években
egyre gyakrabban: nem csak a belvárosból áll Kőszeg.
A közelmúlt legnagyobb oktatási

intézményfejlesztése, az egyházi iskola tornacsarnokának megépítése
különösen igénybe vette ezt az utcát, és a városi csapadékvíz Gyöngyös patakba történő elvezetésének munkálatai is ezt a területet
terhelték. Saját gyermekeim is napi
használói a közeli intézményeknek,
így személyesen is tapasztaltam a
kritikussá vált helyzetet. Sokat kellett tűrni az itt lakóknak, sok-sok
áthaladó munkagép és egyre rázósabb úton elhaladó személyautó
nehezítette életüket. A fejlesztések
idején többször megígértük, hogy
minden lehetőséget megragadunk
a kialakult útállapotok orvoslására.
Éppen ezért nagyon sokan örültünk, mikor hetekkel ezelőtt megkezdődött a munka. Megérkeztek
a vízszolgáltató cég munkagépei,
elvégezték a szükséges vezeték rekonstrukciót, augusztusban pedig
megkezdődött a várva várt útfelújítás. Végre már nem csak áthajtanak, hanem megállnak és az út felújításán dolgoznak a munkagépek!
Az itt lakók nagyon megérdemelték
már ezt a felújítást, mely után talán
még nagyobb lesz a forgalom, hiszen ez lesz „a jó út” a városrészben.
Ezt a „jó út” élményt szeretnénk
megélni minél több helyen Kősze-

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: szeptember 2.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: szeptember 9.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: augusztus 19.
DR. NAGY EDINA aljegyző: augusztus 26.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
HARKAI NORBERT önkormányzati képviselő
augusztus 24-én (hétfőn) 16.00 – 18.00 óra között
az Összefogás Kőszegért Egyesület irodájában (Kőszeg, Rákóczi u. 15.),
tart fogadóórát.
TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő
augusztus 24-én (hétfőn) 17.00 – 18.00 óra között
az Összefogás Kőszegért Egyesület irodájában (Kőszeg, Rákóczi u. 15.),
tart fogadóórát.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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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.

2020. AUGUSZTUS 17.
gen, a városházán számunkra is ez
az egyik legfontosabb cél. Nagyon
bízunk abban, hogy megkaphatjuk
a Kormánytól a csatlakozó Dózsa
György utca felújításának forrását
is, melyet idén a járvány miatt átcsoportosítottak, nem adhattak át.
Már benyújtottuk újabb pályázatunkat, melynek jóváhagyása esetén a Petőfi tér déli részén indulhat
útfelújítás, és Ágh Péter országgyűlési képviselőnkkel folyamatosan
egyeztetünk további útfelújítási források megszerzése érdekében.

A Bajcsy-Zsilinszky utca szeptemberben elkészül, ahogy elkészül a
Kiss János utca és a Várkör keleti
szakaszának felújítása is. Munkával telik a nyár, amit a természet
is segít: mintha enyhébbek lennének idén a hőhullámok. Kérem,
viseljék türelemmel a felújításokkal
járó korlátozásokat, nehézségeket, hiszen mindannyian tudjuk,
hogy ezek városunk megújításának
szükségszerű velejárói!
Básthy Béla
polgármester

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám szeptember 14-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Teljeskörű SZEMÉSZ
szakorvosi látásvizsgálat!
Rendel: Dr. Gáti Éva és
Kőhalmi-Szalay Mónika
diplomás optometrista

Iskolakezdési akció!!

Minden szemüvegkeretre 20%,
szemüveglencsére 30% engedmény!
Napszemüveg kiárusítás
20% – 30% kedvezménnyel!
MULTIFOKÁLIS lencséink
minden kategóriában HATALMAS
árengedménnyel!
Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzletünkben
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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÷Ne üljetek autóba! Tíz perc alatt
biciklivel a városon át lehet tekerni” – mondta augusztus 1-jén a

„Gyárfütty Kupa” eredményhirdetésén Ziskó Balázs, az elszánt kerékpáros. Az egyedi verseny eredménye, hogy 124 regisztrált fő kerekezett a városban a nyári forróságban
2,6 km-t. Miért „Gyárfütty”? Régen
a Posztógyár szirénája műszakváltáskor, 14.00 órakor megszólalt,
aztán a kőszegiek biciklivel mentek
– keresztbe kasul – hazafelé a Rákóczi úton. Rájuk is emlékeztetett a
„Kupa”, na és arra, hogy Kőszegen
több km bicikliút készült el az elmúlt években.
A verseny regisztrációs pontja az
egykori Posztógyár területén lévő
TESCO parkolónál a – gazdátlanul
magára maradt – Textilmúzeum
előtti tér volt. A versenyzők elővették a sufniból a régi bicikliket.

Varga csendőr biciklije
1932-ből származik, ezzel
kerekezett annak idején a
város utcáin. Majd tíz éve
a belvárosban lévő ház
eladása után a gázlámpa világítóval felszerelt
biciklit kitették lomként
az utcára, az új tulajdonosa a versenyen ujjaival
az ’erkölcsi győzelmet’
jelezve érkezett a célba.
Egyhajtókaros típussal,
így csak egyik lábával kerekezett Szabó János, aki
egyike volt azoknak, akik
igazi gyárfüttyre is bicikliztek. A háromkerekűt is édesapja
használta, de ezúttal Pepi, a zenész egyik kezével tekerve hajtotta végig a ’versenypályát’. Volt ott
több csudabicikli, olyan típus is,
amit az I. világháború idején „RW
Waffen
und
Fahradfabrik”
logóval gyártottak.
Igazi
varázslatot hozott a verseny,
sok-sok biciklis
emléktárgy került elő, mindaz, amit eleink
használtak. Egy
kerékpárosnő
oldtimer – fék
nélküli – biciklijével tette meg
a 2,6 km-t.
A gyárfütty verseny a Lakástextil Bolt elől

indult a tömeges részvétel miatt
14.10 órakor. Végighaladt a Pogányi úton, majd visszafelé a csodás
kerékpárúton. Innét kanyarodott el
a csapat a megújult Sáncárok utca
új biciklis sávjára. Majd következett
a Velemi út, Temető út és a Jurisics
tér. Köszönet a polgárőröknek, a
szolgálaton kívüli rendőrnek, akik
biztosították az útvonalat. A nyári
forróságban a nézők csak az árnyékos helyeken szemlélték a kerekező
tömeget. Kisebb csoportokban álltak meg a Fő téren. Minden kerekező a Városháza előtt ért célba,
amikor áthaladtak a Hősök tornya
alatt egy rajtszámon lévő chip adta
meg jelével a menetidőt.
Az eredményhirdetés egy szervezett
baráti találkozóvá alakult. A verseny résztvevői mindannyian győz-

tek, emlékérmet kaptak.
Tizenegy kategóriában
hirdettek a szervezők
eredményt. Az értékelés
néhány szempontja volt:
legrégebbi, legszebb,
legrozsdásabb, gyereküléses.
Kategóriánként
első
helyezést ért el: Hutter
Ákos, Nacsa Zoltán, Foki
Imre, Horváth Balázs,
Gyarmati Máté, Fogarasi János, Maitz Gergő, Varga Máté, Pukler
Ajsa Lili, Schrott Vince,
Schrott Tamás.
Sok kerékpározáshoz kapcsolódó
nyereménytárgy találta meg az
új gazdáját. Két db Schwinn Csepel biciklivel kerekezhetnek az új
tulajdonosok, László Violetta és
Reymeyerné Farkas Hajnalka.
A részvevők egyértelműen kérdezték: mikor, hol lesz a folytatás?
Katona Szilveszter a verseny egyik
szervezője erre augusztus elején
nem tudott választ adni, pedig neki
is sokan feltették a kérdést.
Kámán Z

A KT U Á LI S

„Gyárfütty Kupa”: mikor, hol lesz a folytatás?

A rendezvény „Kőszeg déli városrészének

közlekedésfejlesztése”

TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001
számú projekt részeként Kőszeg Város Önkormányzatának megbízásából, a Kőszegi Kerékpáros Egyesület
szervezésében valósulhatott meg!

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!
Augusztus 15-én fél kilenc tájékán mondta egy járókelő, amikor a
Kiss János utcáról készült a fotó: „Nagyon szép, csak gratulálni lehet
a beruházáshoz”.

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Gyorsan újraéledt a turizmus Kőszegen
A KT U Á LI S

Júniusban, egészen váratlanul,
szinte napok alatt újraéledt a kőszegi turizmus. A szolgáltatók újra
teljes kapacitással várják a vendégeket. Sokan jönnek térségünkbe, vannak, akik tavalyhoz képest
25-30 százalékos forgalomnövekedésről számolnak be, és volt olyan
szállásadónk, akinél már június
14-én lekötötték az utolsó szabad
július-augusztusi szobákat. Közben mintegy 33 kisebb szállásadó
nyújtott be és nyert is pályázatot,
összesen mintegy 100 millió forint
értékben 100 szoba megújítására.
Ennek köszönhetően, a nagyobb
panziók után, most a magánszállásokon újulhat meg mintegy 300
ágynyi kapacitás – várhatóan ez év
decemberig!
Sokan keresik a kirándulásokat és a
túrákat. A hűvös és csapadékos július kedvezett a nyári túráknak. Sokan érkeznek városlátogatásra, és
a múzeumaink és kiállítóhelyeink
is kifejezetten erős rohamot állnak
ki. Vendégfogadóink csodálkoznak,
több vendég érkezik, mint a járvány

előtt: úgy tűnik a természetközeli
attrakciók, a barátságos és jellemzően kisebb méretű, emberi léptékű látogatópontjaink új vendégeket
is az Alpokaljára csaltak. Ebben
biztosan segített a karácsonyi Turista magazin országos megjelenése. Ma már nem ritka reggel 8
előtt, vagy este 8 után is találkozni
turistákkal pl. az Írottkőn. Most is
jelentős ajánló műsorok készülnek
Kőszegről. Elkészült Erdélyi János
rendező ötrészes filmje Kőszegről,

a natúrparkról – az alpannonia
túrázásról, remélhetően az ősszel
lehetőség lesz közönségvetítésre.
A Magyar Turisztikai Ügynökség 20
fős stábbal, és 25 kőszegi közreműködővel forgatott ajánlófilmet,
amely valószínűleg tavasszal jelenhet meg a médiában. Leo Thomas,
kedvelt német Insta-fotós készített
csodálatos természetfotó összeállítást az Írottkő, Kalaposkő és Cáki
pincesor hármasról. Kisgyörgy Éva,
a 138 országot bejárt Travellina

patinás, 24 éves utazási blogján
nézőcsúcsot döntött a kőszegi beszámolója, míg Magyarósi Csaba
blogger oldalán Pécs után a kőszegi élménybeszámoló áll az idei nyár
képzeletbeli dobogójának második
fokán. E két utóbbi fórumon összesen mintegy 200 ezer ember kapta
meg a térségünkbe szóló képes
meghívót.
Nagyrendezvényeink az idén elmaradnak vagy jelentősen módosulnak, de a kisebb, közvetlenebb
rendezvényeket, kellő figyelemmel
és a résztvevők felelős részvételével egész nyáron megtarthatjuk.
Ezek között említjük a Főtéri zenés estéket, ahol is a hat főszezoni hétvégén százak követik a
változatos fellépéseket. A kőszegi
nagyzenekarok, a kedvelt térségbeli könnyűzenei együttesek mellett új színfoltként jelentek meg
a bábelőadások (fotó), valamint
a minőségi népzenei koncertek
és táncbemutatók is. Ebből akad
majd a zárónapra is, hiszen idén
Kovács Marci és bandája zárja augusztus 23-án vasárnap a Főtéri
zenés estéket.
Győrffy Gábor

Béla polgármester szavai szerint
„ennek a háznak az életét a gazdái adták”, utalva arra is, amikor a
tó partján a kerékpáros egyesület
hozzálátott a biciklis centrum építéséhez.

Hatvani Szabó János kifejezte örömét, hogy feleségével egy jó csapat tagja lehet, akik mindannyian
együtt ünnepelték a fejlesztés befejezését.
KZ

TÓ-PART Vendégház
Augusztus 14-én a Csónakázótó partján megnyitotta kapuit a fehérbe öltöztetett TÓ-PART
VENGÉGHÁZ. A zöld övezetbe fehér
ruhában érkeztek az ünnepségre a
vendégek Hatvani Szabó János és
felesége Zsuzsa meghívására. Az
Írottkő Hotel tulajdonosai közel harminc éve dolgoznak a város turizmusáért, 11 éve vásárolták meg a
tó partján lévő biciklis centrumot. A
„Komplex, innovatív panzófejlesztés
a kőszegi TÓ-PART panzióban”
pályázat során 25 958 832 Ft támogatást nyertek a Kormánytól és
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a Turisztikai Ügynökségtől. Ezen
felül sok-sok pénzt fordítottak arra,
hogy a vendégház környezete, belső fogadótere és a 12 új apartman
csodaszép legyen. A meghívott
művészek, köztük Soskó András
operaénekes és felesége, Györgyi,
valamint Szabó Tibor és felesége
Bálint Éva színművészek, Kállai
Judit fuvolaművész, Gosztonyi Kitti
produkcióit élvezhették a meghívottak, a barátokból álló vendégsereg. Palcsó Julianna és Jencsky
Beatrix egyedi festménykiállítással
járult hozzá az ünnephez. Básthy
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Szálloda lesz a Bencés Rendház székháza
A 17. század végén épült rendház,
később gimnázium Kőszeg belvárosának legnagyobb épületegyüttese. A több mint 300 éves épületet
a jezsuiták majd a piaristák használták oktatási és lakhatási célokra.
1815-től 1950-ig a bencések tanítottak az épületben. Az 1950-es
években rövid ideig a kőszegi járási
tanács működött az épületben, ahol
lakásokat is kialakítottak. A Pannonhalmi Főapátsághoz 1990 után
került vissza az addigra már viharvertté vált épület, amely most, 30
évvel később kívül-belül felújítva
eredeti fényében teszi még szebbé
a belvárost szálloda funkcióval.
A Pannonhalmi Főapátság és az
iASK együttműködésével felújított
Benedict Hotel várhatóan szeptembertől várja a vendégeit 35
szobával. A működtetés feladatát
a 18 belföldi és 2 osztrák hotelt

üzemeltető Accent Hotels látja el.
Az épület funkcióváltása során kiemelt hangsúlyt kapott a műemléki
értéke. Az egykori rendház homlokzata méltóan illeszkedik Kőszeg
belvárosához. Széles folyosókhoz
csatlakoznak a kisebb és nagyobb,
jól felszerelt szobák. A belső tere-

ket a letisztultság és a praktikum
uralja, amelyek megfelelnek korunk
kényelmi elvárásainak, de egyúttal
tisztelegnek is a szerzetesi értékek
évszázadokra visszanyúló hagyományai előtt is. Izgalmas momentum a
szállodában az a meghitt rendezvényterem – a korábbi imaterem –

Megnyílt a „Harangtorony Szálló”
Július 13-tól várja vendégeit – a
KRAFT-projekt részként 334 millió
Ft-os beruházásban megvalósult
– Harangtorony Szálló (Kőszeg,
Várkör 44.). Országosan a második tanszálló, amely a TEKI, azaz
a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium diákjainak képzését
szolgálja, és középkategóriás szolgáltatással várja a Kőszegre érkező turistákat. Közönségszavazatok

alapján kapta a szálló a nevét,
utalva a közelben lévő evangélikus harangtoronyra. A céltudatos
fejlesztés gyakorló helyet biztosít
a pincér, szakács-vendéglátós és
turisztikai technikusnak készülő tanulók számára. A diákok életszerű
körülmények között sajátíthatják el
a gyakorlati és elméleti ismereteket. A kétemeletes épület földszintjén szállodaszoftverrel felszerelt recepció fogadja a vendégeket, akik

egyedi étkezést is igénybe vehetnek a jól felszerelt szobák mellett.
A gyermekes családok is kényelmes
feltételeket találnak, a tervezők és
beruházók gondoltak a nagyobb
csoportok közösségi életéhez szükséges helyiségekre is.
A beruházás az EGYH-KCP-
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amelyből közvetlenül az ablakokon
át tekinthetünk be a szomszédos
Szent Jakab-templomba.
– Rengeteg lehetőséget látunk
Kőszegen, a történelmi hangulatot
árasztó kisvárosban. Elsősorban
belföldről és Ausztriából várjuk a
turistákat, akik különleges hangulatú, igényes szállást keresnek
– fogalmazta meg Horváth Katalin, a Benedict Hotel igazgatónője. – Célunk, hogy a vendégeink
minden értelemben feltöltődve
indulhassanak el egy-egy felfedező kirándulásra. Fontos számunkra,
hogy a belföldi és a külföldi üzleti
utazók a történelmi, csodaszéppé
változott épületben tudjanak megpihenni.
Pausetta néven a rendház oldalszárnyában kávézó is megnyílik
ősszel, a tervek szerint a pannonhalmi Pausa cukrászda termékeit
ajánlják a vendégeknek. Az épület
belső udvara felé kialakított terasz
a Pausetta újabb üde színfoltja lesz.
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17-P-0053 pályázati azonosítószámú projekt keretében, a
„Kreatív város fenntartható vidék”
kormányprogram (KRAFT) városés vidékfejlesztés programjához
kapcsolódóan 334 millió forintból
valósult meg. Mindez szolgálja a
Kőszegre érkező turistákat és az
oktatást XXI. századi színvonalon.
(Info: +36-94-500-400; E-mail:
info@harangtoronyszallo.hu.)

Piknikpótló
Július 25-én a Hétforrás Piknik a Fő téren
Piknikpótló
formát
öltött. Az előző napi
eső aznap délutánra
is lezúdult, és a fúvósok koncertjét 16.00
után félbeszakította. A
délelőtt városnézéssel
indult, majd kézműves
kalandok várták az
érdeklődőket. A zenés
esték egyik kiemelt
főszereplője, Kendik
Péter zongorajátékával szórakoztatta kora
délután a jelenlévőket.
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Kávészünet Guttmann Ferencné intézményvezetővel
Marika ősztől nyolc intézményt irányít a székhely óvodából
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Az idáig vezető út – ahogy ő fogalmaz –
kacifántos volt. A közgazdasági érettségi
után, kilenc évig a kőszegszerdahelyi termelőszövetkezetben dolgozott, könyvelő és
pénztáros munkakörben. A változás szelei
’92-ben már a téeszekben is érezhetőek
voltak, ekkor helyezkedett el Bozsokon képesítés nélküli óvónőnek. Az ottani vezető
óvónő, Kuticsné Fatalin Mária indította el
a pályán, kérésére végezte el a főiskolát.
1995-től Kőszegen dolgozott az Alsóvárosi
Óvodában, amelyet egy év múltán bezártak. Azóta a Központi Óvoda a munkahelye,
időközben a diplomás óvodapedagógusi
képesítést is megszerezte, majd a fejlesztő
pedagógus és a közoktatásvezetői szakvizsgát is letette. Mindezt három kicsi gyermeke és a munka mellett a családja hathatós
segítségével. 2007-től vezető helyettesi
megbízást kapott. Bodvainé Döbrősy Elvira intézményvezető nyugdíjba vonulását követően először megbízottként, majd
kinevezett vezetőként 2011-től látja el a
felelős vezető feladatait. Ettől az évtől vezették be a köznevelési törvényt is, amely
több újdonságot, és megoldandó feladatot
hozott magával. Helyettesi megbízatásával egyidőben lett az óvoda fenntartója a
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú
Kistérségi Társulása. Fenntartójuk ekkor
döntött az óvodák integrálása mellett, hozzájuk került a Felsővárosi, a Horvátzsidányi
és a Peresznyei Tagóvoda. Két év múlva új
intézményegységgel bővültek, amikor elkészült a bölcsőde. Egyre nagyobb az igény,
jelenleg folyamatban van a bővítése. 2017től az intézmény fenntartója ismét Kőszeg
Város Önkormányzata. A tagintézményekben tagóvoda-vezetők segítenek az átadott
intézményvezetői feladatok megoldásában,
de a munkáltatói jogok gyakorlója az intézményvezető. A közétkeztetést egy cég
biztosítja, így minden egységben melegítőkonyha működik. Újabb kihívások várnak
rájuk, hiszen szeptembertől hozzájuk kerül
az Újvárosi, a Kőszegfalvi és a Velemi Tagóvoda is. Ősztől az integrációs bővüléssel
34 óvónő, 5 pedagógiai asszisztens, 16
dajka, 2 óvodatitkár, 2 kertész, udvari munkás, a bölcsődében 5 kisgyermeknevelő, 1
bölcsődei dajka lesz a Kőszeg Meseváros
Óvoda és Bölcsőde alkalmazottja.
– A vírusidőszakban a székhely óvoda volt a városban a kijelölt ügyeletes óvoda március 11-től
május végéig. A szülők május 2-től igényelték
kis létszámban az ügyeleti ellátást.
– Mint az iskolákban – mi is online foglalko-

zásokkal igyekeztünk tartani a kapcsolatot a kis
óvodásainkkal. Óvónőink az előre eltervezett
tevékenységeiket a csoportok facebook oldalain
keresztül küldték a szülőknek. Örültek neki, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk.
– Május végétől 5 fős csoportokban fogadtuk a
gyerekeket. A szülők nem jöhettek be az épületbe, az ajtóban vették át a dajka nénik a kis
ovisokat. Öltöztették, vetkőztették őket, délután
szintúgy a bejárati ajtónál adták át őket a szülőknek.

– A beíratás szempontjából is speciális év volt
az idei a koronavírus miatt. Óvodáinkban elmaradt az ovihívogató, ovikóstoló, amely arra
való, hogy a gyerekek és a szülők közelebbről
is megismerhessenek bennünket. A beíratás is
másként történt. Az Oktatási Hivatal által kiírt
hivatalos beíratási időszakban a szülők online
módon és telefonon jelentkezhettek. A körzethatárokat a fenntartó állapítja meg minden évben.
Ennek akkor van jelentősége, ha több gyereket
iratnak be, mint amennyi a felvehető létszám.
Túljelentkezés esetén első körben a körzethatáron kívülieket és a 2 és fél éves korúakat – akik
még nem óvodakötelesek – kell elutasítani. Ők
is felvehetők, ha van szabad férőhely. Ebben
a nevelési évben a Felsővárosi Tagóvodában 2
főt kellett elutasítani, mert körzeten kívüliek.
Ugyanis ősszel három csoport helyett kettő indulhat az alacsonyabb gyermeklétszám miatt.
Ott a csoportszobák mérete is akadálya a létszámemelésnek. Mindezek ellenére az intézményünkbe jelentkezett valamennyi gyermeknek
tudunk férőhelyet biztosítani.
– Hároméves kortól kötelező az óvoda, de a szülő a gyermek 4 éves koráig felmentést kérhet
a Kormányhivataltól az óvodai nevelésben való
részvétel alól.

– Kétcsoportos bölcsődénkben 24 a felvehető
gyermekek száma. Sajnos, helyhiány miatt 19
kérést el kellett utasítanunk. Itt fenntartói engedéllyel sincs lehetőségünk arra, hogy túllépjük
a létszámot, mint az óvodákban. Érthetően, a
szülők nehezen fogadták el ezt a helyzetet. Az
ősszel kezdődő bölcsődebővítés után több helylyel várjuk majd a családokat.
– Jelenleg intézményükben 229 az óvodáskorú,
24 a bölcsődés korú gyermekek létszáma.
– Bízunk abban, hogy a szeptemberben induló
új nevelési év korlátozások nélkül kezdődhet,
nyitva lesznek az óvodáink. Kiemelt figyelmet
fordítunk a higiéniára, kézmosásra, tisztaságra,
fertőtlenítésre. A szülők az orrot is eltakaró szájmaszkban, kézfertőtlenítés után jöhetnek be az
épületbe. Kérésünk, hogy csak egy kísérő jöjjön,
lehetőség szerint a folyosón 3-4 főnél többen ne
tartózkodjanak.
– Minden gyermek itt ebédel. Elenyésző számban
visznek haza ebéd után óvodást. A gyermekek
közel 80 %-a térítésmentesen étkezik. Az étkeztetést biztosító szolgáltató állítja össze a menüt.
Gyakran kell buzdítanunk a piciket, hogy kóstolják meg az ételt és öröm, amikor jó étvággyal
el is fogyasztják. A gyorséttermekben is kapható
ételek, a makaróni és a spagetti népszerűbbek a
körükben. A főzelékeket kevesen szeretik.
– Fenntartónk a szűkös költségvetési keret ellenére – lehetőségeihez mérten – biztosítja a
működéshez szükséges forrásokat. A bölcsőde
bővítése folyamatban van.
– Nemzetiségi csoportjainkban az óvodai élet
egészét jellemzően a nemzetiség nyelvén szervezzük meg. Horvátzsidányi és Peresznyei Tagóvodánkban a nap folyamán a horvát, székhelyóvodánk 1 csoportjában a német nyelvvel is
ismerkednek a gyerekek.
– A legnehezebb vezetői feladat a megüresedő
óvodapedagógus álláshelyekre, a folyamatosan
nyugdíjba menő óvónénik helyére a megfelelő
kolléganőt megtalálni. A fiatalok közül kevesen maradnak ezen a pályán. Elrettentő lehet
számukra a bevezetett minősítési, önértékelési,
tanfelügyeleti rendszer is, mely szintén nagy adminisztrációs terhet jelent. Sajnos a pedagógus
életpálya modell sem motiváló.
– Változatos programokkal arra törekszünk,
hogy minél több élményt adjunk a gyermekeknek. A nagyobbakkal többek között részt
veszünk a Jurisics-vár Művelődési Központ és
Várszínház bérletes színházi előadásain, a szombathelyi Bartók Terem által szervezett komolyzenei koncerteken, versmondó versenyeken,
rajzpályázatokon, a Városi Könyvtár és a Városi
Múzeum gyermekeknek szóló rendezvényein.
Kiss János

Bezáratták a lőteret
A június 24-én tragikussá válható
esemény történt. Kőszegen, az Ólmodi út és az elkerülő út találkozásánál lévő IPA (nemzetközi rendőrség) lőterének használata közben
egy lőfegyver golyója kirepült és a
350 m-re lévő lakóház konyhaajtajának a biztonsági üvegét áttörve
landolt az ajtó belsejében. Az ott
lakó fiatal házaspár gyerekei pár
perccel korábban ott játszottak a
teraszon. A súlyos balesetet csak a
szerencse akadályozhatta meg.
A lőtérrel kapcsolatban ekkor már
folyamatban volt egy vizsgálat,
amely szerint korábban is több
golyó (gurulat) találta el a házat,
vagy repült a közeli erdőbe. A
Szombathelyi Rendőrkapitányság
a történtek után azonnali szigorú
vizsgálatot rendelt el.
A vizsgálat a lőtér használatával
kapcsolatban rendkívül súlyos
szabálytalanságok sorát tárta fel,
ezért azonnali hatállyal bezáratta,
és visszavonta a lőtér üzemeltetési
engedélyét is. Továbbá megszűn-

tette a lőtér vezetőjének alkalmazotti hozzájárulását.
Bár a július 23-án keltezett határozat augusztus elején nem volt
jogerős, de a környéken lakók,
dolgozók és tanulók egyenlőre
megnyugodhatnak. Legalább is hat
hónapra elmúlt a lőtér használatából származó veszély. Ezt követően
ugyan van lehetőség a lőtér újbóli
üzembe helyezésére, de addig nagyon komoly és költséges fejlesztéseket kell elvégezni az érintetteknek átadott határozat szerint.
Tekintettel arra, hogy a környezeti
adottságok (lakások, lakóházak,
iskolák közelsége, stb.) valamint a
természetvédelmi környezet miatt
ilyen lőtér erre a helyre nem is települhetett volna, reménykedhetünk,
hogy ezen a helyen a lőtér véglegesen megszűnik.
Nekem mint érintettnek engedjenek meg néhány gondolatot:
Miért nevezik hivatalosan „gurulatnak” az ilyen célt tévesztett lövedékeket, amikor azok egyáltalán nem
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gurulnak, hanem éppen ellenkezőleg nagy energiával rendelkeznek
és hatalmas erővel képesek becsapódni valahová. Ezek a „gurulatok”
szó szerint életveszélyesek.
Miután az üvegajtót betörte a
fegyvergolyó, megjelent egy nyilatkozat, amely a lőtér működését
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szabályszerűnek tartotta. A rendőrség által meghozott döntés szerint
felelőtlen volt a megfogalmazás.
Kérdésem: Vajon helyes volt-e,
hogy egy ilyen lőtéren ’boldog-boldogtalan’ komoly lőfegyverekkel
gyakorolhatott?
FCS

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok elszállításának napján viszik el.
KŐSZEGEN: SZEPTEMBER 1-jén, 2-án, 3-án, 4-én, 7-én.
KŐSZEGFALVÁN: SZEPTEMBER 7-én történik a szállítás.
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A rét visszahódítása
KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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Nagyszerű élménnyel várták a
Doroszlói-rétek a természetszerető
látogatókat augusztus 12-én délelőtt. A helyreállítást követő ünnepélyes átadón (közreműködött a
Boglya Népzenei Együttes) dr. Markovics Tibor az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság igazgatója mutatta be
a visszahódított 70 hektárt, Básthy
Béla polgármester pedig, egyebek
mellett, szólt a nemzeti park munkatársainak érdemeiről: „Az elhivatottság megmutatkozik az élővilág
iránt, és egyszerre Kőszeg városa
iránt is – mondta. Igazán akkor
érezhetjük jól magunkat a bőrünkben, ha a mi körénk teremtett –
nőtt – világ is rendben van.”
A 19. század kezdetén merült fel az
emberekben Magyarországon először a természetvédelem iránti igény.
Az első védett területeket az 1940es években jelölték ki, az országos
intézményi hálózatok az 1970-es
évektől működnek. Az 1990-es
évek közepétől indult az a program,
amely során eddig mintegy 300 ezer

hektár került a tíz nemzeti park igazgatósága kezelésébe.
Az Európai Unió pályázatainak köszönhetően a hazai nemzeti parkok
az ebben az évben véget érő pályázati ciklusban több, mint 30 milliárd
forint fejlesztési pénzt kaptak. Ebből
a keretből részesült a Doroszlóirétek élőhely-rekonstrukciója is. (Az
önrészt a magyar állam biztosította.)
A Tamás-árok 70-es évekbeli mélyítése után ez a terület elérhetetlenné
vált, nem használták, nem gondozták, megkezdődött az erdősülés
folyamata. „Mi úgy gondoltuk, más
az, amit itt meg kell őrizni” – mondta Markovics Tibor. Az elveszőben
lévő rétek visszaállítását tűzték ki
célul. Olyan élőhelyért dolgoznak,
amely természetvédelmi szempontból a leggazdagabb élővilágnak kedvez. Megkezdődött egy fás
legelőrét kialakítása, amelynek az
egyensúlyban tartásán jelenleg 20
magyartarka szarvasmarha „dolgozik”. Nagyobb csapadékmennyiség
esetén kisebb állóvizek létrejöttét

is segítik. Ezek újabb állatfajoknak,
elsősorban madaraknak kedveznek
majd. Működőképes rendszert alakítanak ki, a fenntartási költségeket
a szarvasmarhák értékesítéséből
tervezik fedezni.
A munkában jelentős részt vállalt
csapatával Harsányi Krisztián tájegységvezető és Dr. Németh Csaba
igazgatóhelyettes, de más szakmákat, például vízügyi szakembereket
is bevontak.
A terület körbejárható, szívesen
látják az érdeklődőket a villanypásztorral bekerített és szektorokra
osztott ligetes réteken. A Lóránt
Gyula utca végétől Kőszegdoroszló
felé haladó földút nincs lezárva, egy
kis körültekintéssel bátran használ-

ható. A szarvasmarhák alapvetően
barátságosak, de megközelíteni
azért nem érdemes őket, a terület
északi és déli végén egy-egy kilátó
teszi teljesebbé az élményt.
Már tapasztalható, hogy a legeltetés következtében hol nőtt egészséges fűtakaró, és hol vannak azok a
területek, amelyeket „leigázott” az
egyébként szép látványt nyújtó magas aranyvessző és más jövevényfaj. Az átadón Harsányi Krisztián és
Törő Eszter vezetésével terepjárós
„szafari-bejárással” is gazdagodtak
a jelenlévők, de akik lemaradtak
erről az élményről, bármikor pótolhatják a látványt egy kellemes
sétával a Doroszlói-réteken.
Tóthárpád F.

A madonna köpenye alatt
Újabb „zarándok-stációval” gazdagodott a Kőszeg-Máriacell útvonal.
2020. augusztus 11-én délután öt
órakor – zarándokok népes táborának jelenlétében – áldotta meg
Norbert atya azt a faragott táblaképet, amelyet Szövényi Zsolt készített, és számos segítő közreműködésével elhelyeztek a Kálvária
utcai park mellett.
Petkovits Sándor avatóbeszédéből
megtudtuk: 1699-ből ismerünk
dokumentumot, amelyből kiderül,
már akkor jártak ezen az útvonalon
kőszegi zarándokok. A hagyomány
a világháborúk miatt megtört. Az
újkori mozgalom Dumovits atya
kezdeményezésére éledt fel. Ausztriai indulással már 1984-ben útra

keltek a kőszegi horvátok. A zarándokokhoz magyarok is csatlakoztak, 1992-ben először kőszegi
indulással. 1994-től már önálló
magyar csoport is összeállt. „Legyünk erre büszkék kőszegiként,
hogy a magyarországi gyalogos
zarándoklatok újraindítása a kőszegiek nevéhez fűződik” – mondta
Petkovits Sándor.
Az új emlékhely kialakításának az
ötlete 2018-ból, Weiglné Zsuzsannától származik. 2019-ben már
elkészült a táblakép, de az első
lehetséges avatási időpont 2020
nyarára esett.
Szövényi Zsolt egy nyáron keresztül dolgozott a palástos madonnát
ábrázoló diófa táblaképen, amely a
Szent Jakab-templomban található freskó
mintájára készült. A
cél az volt, hogy „tükrözze vissza a freskó
formavilágát és kötöttségét, őrizze meg
a Mária zarándoklatok
emlékét és fejezze ki
a zarándokúton járók
háláját”. Az alkotó által megvalósított plusz
motívumok a ruhára
faragott két évszámmal emlékeztetnek,
hogy az alkotás a
Kőszeg-Máriazell zarándoklatok 320. évfordulójának tiszteletére készült, és hogy
a kőszegi zarándokok
közössége 2019 őszén
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elfogadta és vállalta a Palástos
Madonna-emlékhely kialakítását
és gondozását. Megjelenik a Mária
Út szimbóluma is.
A faragványon „Mária a köpenyt
nekünk nyitja ki, így kerültek oda
a stilizált angyalok, az egykori
zarándokok, akik az égi mezőkön
vannak, alattuk a mai zarándokok”
– mondta az alkotó. „Van hely a
palást alatt mindenkinek, aki szeretettel közeledik Máriához.” A képen látható még a kőszegi Szent
Jakab-templom és a máriacelli
kegytemplom is.
Csak rövid ideig tartózkodott itthon, de időt szakított, az egykori
kőszegi káplán és zarándoktárs,
Norbert atya, hogy részt vegyen az
ünnepen. Áldását adta, és felidézte azokat az éveket, amikor mint
lelki vezető tartott a csoporttal, de
ő magát csak „egyszerű zarándoktársként” említette. „A zarándoklat
az életért van azért, hogy igazabban, jobban, szebben tudjunk
élni!” – összegezte gondolatait.
Norbert atya szóhasználatával

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

élve: Ezen a nyáron különösen
hangzik, de: a zarándoklat, a vírushoz hasonlóan „fertőz”! 1992
óta számos új csoport született. A
kőszegi mozgalom él, és fenn is
marad, hiszen – a felnőtt csoportok
mellett – a Domonkos nővéreknek
köszönhetően, az iskolájukkal már
a 10. gyermekzarándoklatra készülnek.
Tóthárpád F.
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A táblakép megvalósítási
munkáiban résztvevő fontosabb személyek, intézmények:
Weiglné Zsuzsanna, Szövényi
Zsolt, Seper Ferenc, Gudricza
István, Liebich András, a Gyarmati család, Már Sándor, Gaál
András és csapata, Markovits
András, Popovits Gábor, Mersich
László, Eső Attila és Kőszeg Város Önkormányzata, a Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzat,
valamint számos „névtelen” segítő, támogató.

Egészségért zarándokoltak
Augusztus 15-én, Nagyboldogaszszony ünnepén 1ÚTON zarándoknap volt a világ testi, lelki egészségéért, amely a vírus második érkezése tájékán különösen aktuális.
Az egyik zarándokcsoport 8.30
órakor indult a Jézus Szíve-templomtól a 19 km hosszú Mária-úton
Csepregre a Nagyboldogasszony
kápolnához. Imádkozva, énekelve 18 fő zarándok érkezett meg

a szentmisére. A másik csoport
12.45 órakor a zarándokok keresztjével indult el a Gyöngyöspatak völgyén, az Andalgón át
Rőtfalvára. A szomszédos település ezen a napon tartja búcsúját,
évszázados hagyomány az oda vezető zarándokút. Sokan más módon is elmentek, hogy részt vegyenek a 15.00 órai magyar nyelvű
szentmisén.

Innovatív szolgáltatások, modern belső terek
Átalakult a kőszegi K&H bankfiók
Megújultak a kőszegi K&H bankfiók (Fő tér 4.) belső terei, hogy
immáron a modern, innovatív
szolgáltatásokat nyújtó intézmény
környezete is megfeleljen a kor elvárásainak. A fiókba július 30-ától
betérők kényelmes, ergonómikusan
kialakított terekkel találkoznak
majd, hogy hatékonyan intézhessék
pénzügyeiket.
A K&H Bank alaptevékenységén

túl és lehetőségeinek megfelelően
számos területen nyújt támogatást,
és mindig igyekszik megtalálni a
megfelelő pillanatot arra, hogy ott
segítsen, ahol erre lehetősége nyílik, ezért a felújítás során a bankfiók szinte teljes, korábbi bútorzatát
a kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola számára ajánlotta fel a
bank, hogy az iskola mindennapjait
kicsit kényelmesebbé tegyék.
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Stefri
Turista Felvágott

Priváthús
Sült Császárszalonna Vg.

Sertés Lapocka

1249 Ft/kg

3499 Ft/kg

Tena
Napraforgó Étolaj 1l

330g, 876Ft/kg

2799 Ft/kg

Ferrosüt Zsemle, Kifli

399 Ft/db

Anni
Panni
Tejföl 20%

289 Ft/db

Celldömölki
Búzafinomliszt BL-55 1kg

Kristálycukor 1kg

29 Ft/db

229 Ft/db

149 Ft/db

Apenta
Üdítőital
Málna
vagy Vitamixx
Alma-Mangó
vagy Vitamixx Zero
Málna-Lime vagy
Vitamixx Zero
Citrom-Maracuja
1,5l, 133Ft/l

Márka
Szénsavas
Üdítőital
Narancs vagy Szőlő
vagy Málna vagy Meggy
2l, 100Ft/l

199 Ft/db

Coop Cola
Energiaszegény
Szénsavas Üdítő
Édesítőszerrel, 2,5l, 80Ft/l

199 Ft/db

199 Ft/db
24 db vásárlásával

SPÓROLJON
TÖBBET!

189

378 Ft/l
Regina
Vera
Toalettpapír
3 Rétegű, 24 tekercs 54Ft/db

1299 Ft/db

Löwenbrau
Világos Sör
Dobozos 4% 0,5l, 398Ft/l

199 Ft/db

Ft/db

Steffl Sör

Dobozos 4,2% 0,5l, 398Ft/l

199 Ft/db

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090
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A 104 éves kovász őrzője visszatért fiatalkora kedvenc
strandjára, Bükfürdőre
KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
Z AK

Július végén a Bükfürdő Thermal & Spa® meghívásának eleget
téve tért vissza fiatalkora egyik szeretett helyszínére a kőszegi
származású pék, Szabadfi Szabolcs, azaz Szabi, a pék. A világlátott pékmester kreatív ötleteivel vált az ország kedvenc pékjévé,
szenvedélye a kovász, a kenyérsütés illetve a pizza! Íme néhány
gondolata a bükfürdői látogatásáról s a 104 éves kovászáról.
– Hogy tetszik Bükfürdő? Bár nagyon régóta ismered, de úgy lehetett
hallani, hogy kicsit nehezen találtad meg a bükfürdői pizzasütős rendezvény pontos helyszínét.

süthetek, találkozhatom a ’kovászcimbijeimmel’, akár régi ismerősökkel
is, és beszélgethetünk egy jót. Ráadásképp hoztam egy jó adaggal a 104
éves kovászomból. Rengeteg érdeklődő volt, akik kis befőttes üvegekkel
érkeztek, így mindenki vihetett haza magával belőle – el is fogyott mind,
amit hoztunk! Szóval a környéken már nagyon sokan süthetnek ezzel, ami
nagyon boldoggá tesz. Bár sokak számára volt nehéz időszak ez a tavaszi,
örülök annak, hogy sokan elkezdtek otthon saját kenyeret sütni!
– Mit készítettél a ’kovászcimbiknek’?

Szabi, a pék: Igen, ez tényleg így volt, valóban nehezen találtam meg.
Meglepett, hogy mennyit változott itt minden! Bővült, szépült a strand, az
egész fürdő. Őszintén szólva, már jó pár éve nem jártam Bükfürdőn, hiszen
a munkám, az életem most már Budapesthez köt, illetve rengeteget utazom
külföldre – kis tanulmány- és beszerzőutakat szervezek magamnak, a pékségemnek. De most ez a látogatás meghozta a kedvemet, hogy gyakrabban
térjek vissza erre a vidékre: hiszen Kőszeg is csodálatos kisváros, és itt van
a közelben ez a jótékony büki gyógyvíz is. Ráadásul az egész környéknek
van egy sajátos, kedves hangulata. És ez nagyon érződik az embereken is!

Szabi, a pék: A kenyér mellett nagyon szeretek pizzát sütni, így a pizza
alla pala volt most porondon – hiszen nem volt sok időnk, és ezt sokkal
gyorsabban el lehet készíteni, mint egy kenyeret. Ez egy kicsit vastagabb
tésztájú változat, a legjobb magyar és olasz alapanyagokkal, gazdagon
feltétezett római típusú pizza. Több ízben készítettem el, az egyikre az aktuális kedvencem, csípős kolbász és málna került. Úgy láttam, mindenkinek ízlett.

– Mit értesz ezalatt? Hogyan fogadtak itt?

Szabi, a pék: Ez a kedvesség vidéke. Budapesten folyton rohanunk, kevés az időnk valóban figyelmet fordítani másokra és ez megmutatkozik az
emberi kapcsolatainkon. Itt érezhetően kevesebb a stressz, tiszta a levegő,
óriási terek és gyönyörű tájak vannak. Bárkivel találkoztam itt Bükfürdőn, mindenki kedves és nyitott volt. Hiányzott már ez a nyugalom, ez az
életérzés. A szentendrei éttermemben azért rengetegen jönnek oda hozzám beszélgetni az aznapi pékáruról vagy megköszönni a kovászleckéket,
nagyon kedves vendégkör alakult ki az évek alatt. De én azért mindig
kőszegi gyerek maradok!
– Mi hozott most Bükfürdőre?

Szabi, a pék: Azonnal igent mondtam a fürdő csapatának, amikor azzal
kerestek fel, hogy jöjjek el ide, csináljunk egy kis rendezvényt, ahol pizzát

– Mi tetszik neked a legjobban Bükfürdőben?

Szabi, a pék: A rendezvény előtt körbejártam a fürdőt, és lenyűgöztek
a méretei. Itt olyan nyugalom van, amiben tényleg ki lehet kapcsolódni!
Nagyon tetszik ez a sok szép fa – most hallottam, hogy több mint 450 van
a strand területén és a rengeteg medence között hirtelen nem is tudnám
eldönteni, hogy melyikben csobbanjak elsőként! A következő látogatásomkor viszont biztosan egy egész napot, ha nem kettőt fogok itt eltölteni,
a szaunák mellett a Medical Wellness részt is biztosan ki fogom próbálni.
– Tehát találkozunk még Bükfürdőn?

Szabi, a pék: Mindenképp! Pihenni vágyó vendégként hamarosan, viszont nagyon szívesen visszatérnék majd kenyérsütős és újabb pizzasütős,
gasztrós eseményekre is. Nagyon jó találkozni az itt élő, környékbeli emberekkel, van miről beszélni bőven, hiszen ki ne szeretné a jó kovászos
kenyeret és a nápolyi stílusú pizzát?
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A visszavárt paradicsom
KU LT Ú R A

Cicák, kutyák, lovak; mókusok, majmok, elefántok; házi- és vadállatok
képmásai népesítik be a Jurisics-vár
lovagtermének kiállítóterét egészen
szeptember 20-ig. Marilies FörsterRomswinckel képeit gyűjtötte össze
a Kőszegi Művészeti Egyesület.
Az alkotó áprilisban ünnepelte 90.
születésnapját. Ő is kényszerű magányra ítéltetett, ez azonban nem
akadályozta abban, hogy új összeállítást készítsen. Csak az adandó
lehetőségre kellett várni.

Dr. Lőrincz Zoltán elnök és Gerhard
Krutzler alelnök üdvözlő szavai után
Básthy Béla polgármester nyitotta
meg a Csodálatos állatvilág című
kiállítást: A többi mellett szólt a teremtett világról az „elveszett paradicsomról”, arról is, amely a maszkok
nélküli világot jelentette, jelenti. „És
akkor megtaláltam azt a személyt”,
aki a meghívón szereplő alkotás
középpontjában áll: „a Szűzanyát” –
osztotta meg gondolatait.
„Elveszett, visszavett, megtalált és

2020. AUGUSZTUS 17.
visszakapott” paradicsomra asszociálhat a látogató.
Marilies Förster-Romswinckel aktivitását mutatja, hogy két kivétellel
minden festménye a „vírusos hónapokban” született. Leginkább
az állatvilág iránt tanúsított szeretetet sugározzák. Több említésre
méltó festmény is látható, e sorok
írója mégis két – a sorból „kilógó”
– akvarellre hívja fel a figyelmet.
Ezek azok a képek, amelyek igazán rámutatnak Marilies FörsterRomswinckel biztos ecsetkezelésére, mesterségbeli tudására.
Mindkét alkotást a színes virágok

uralják, de ott vannak mellettük a
pillangók és a nektárt kereső madarak is. A látványt, a megnyitó
élményét két szegedi zeneművész
– a KME tagjai – Czeglédi Ibolya
(hegedű) és Klebniczky György
(zongora) erősítette.
Tóthárpád F.

Virágosítás
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete elkezdte a Zwinger udvarának
virágosítását. Az önkéntes virágosítók abban bíznak, hogy további
intézmények, cégek és a lakosság is
követik példájukat, és közösen még
szebbé varázsolhatják a környezetet.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk
alkalmából: Hauer Jánosné Prédli
Irént (91 éves), Venyegei Ferencné Dröszler Idát (90 éves), Beczők
Jenő Józsefet (91 éves).

Banánfa
A Krizsovenszky család szeptemberben a kertjükben érett banánt
fogyaszthatja. Méretben fele lesz a
hűtőházihoz képest. A gazda szerint
csodaszép az élménye, amikor a fa
növekszik. A virágokból kialakulnak
a fürtök meleg időben, és sok nedvesség, öntözés mellett. A magasba
nyúló levelek ősszel elszáradnak, a
fa törzsét el kell vágni, a tápanyag
a gyökérben a marad. A természet
csodája, hogy önmaga pusztulásával a jövőt építi.
KZ
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Zsibpiac Kőszegen
Ezek az élettel, emlékekkel teli tárgyak várhatják új gazdáikat a piacon.
A zsibpiac a felfokozott árutermelést is lassíthatja, növelve az egyedi,
már kipróbált eszközök értékét.
Akiket meggyőztek ezek a gondolatok, jöjjenek a hónap első és harmadik vasárnapján zsibizni, áruljanak,
vegyenek, vagy csak nézelődjenek!
Teremtsünk együtt kultúrát a használtcikkek árusításának Kőszegen!
ua

Életforma
Országos hír lett, hogy Markovits
András és felesége Palcsó Julianna
a Virágos balkonok, Virágos kertek
versenyen megnyerték a „Legszebb

belső

E GYE B E K

Az újonnan átadott kőszegi piac
nemcsak az élelmiszerek beszerzésének egyik színtere, hanem minden
hónap első és harmadik vasárnapján kora reggeltől lehetőséget biztosít a használt cikkek árusítására is.
Az első alkalommal néhány csalódott árus várta az érdeklődőket, és
egymás portékáit mustrálgatta a
vevők hiányában. A második alkalommal jó pár árussal színesedett a
kínálat a piacon, de az érdeklődők
továbbra is kevesen voltak.
A használtcikk piacok létjogosultságát támogatja: a zsibvásár mindig
élettel tölt meg egy várost, lendít
az idegenforgalmon, hiszen a környékről is vonzza az érdeklődőket.
Jó hangulatú közösségi színtér, ahol
nézelődni, beszélgetni, és alkudozni
is lehet. A fenntarthatóság szempontjából is fontos a használt cikkek piaca, hiszen csökken a szemét
mennyisége, gazdára találhatnak
azok a tárgyak, használati eszközök,
ruhák, amelyek valamikor fontosak
voltak számunkra, de valamiért már
elveszítették a szívünkben elfoglalt
helyüket. Elmondható, hogy a környezetünk, a bennünket körülvevő
tárgyak is sokat elárulnak rólunk. Az
idő múlásával azonban akaratlanul is
változunk, és nem csak elromlanak
a dolgok körülöttünk, hanem elhalványodik számunkra a jelentőségük.

Balkon” díjat. Mitagadás, nemcsak
idén, hanem évtizedek óta igaz az
egész kertjükre a „legszebb” kifejezés. Jó volna, ha ez mindenütt természetes lenne. A vírusok koronája
álomra szenderítette idén tavasszal
a Kőszeg virágosítására vonatkozó

elképzelést. A Markovits család számára a tavasz idén is virágosítással
kezdődött, amikor már „Maradj otthon” magányunkban, a forró napon
virágzásnak indult az álló és futó
muskátlik végtelen sora. A terasz
előtt, kilenc bokor (augusztus 13án) angyaltrombita csak megmutatta az idei második virágzásának
bimbóit, és András azt jósolta, hogy
augusztus 19-re biztosan kinyílik,
majd árasztja az illatot a díjat személyesen átadó küldöttségnek. Egyegy bokron 50 virág mutatja meg a
természet szépségét. A gazdák ebben évente háromszor is örömüket
lelhetik, persze csak akkor, ha a szép
kertben sokat dolgoznak. András a
„munka” szó használatára tiltakozott, mert nekik a virágos, zöld kert
gondozása egy „életforma”.
KZ

Gesztenyefa
TTegyünk EGYÜTT a környezetért,
ttegyünk
eg
EGYÜTT a tisztább autókért!

 Karcmentes ragyogás akár
20 perc alatt
 Külső-belső takarítás
 Környezetbarát technológia
 Ózonos fertőtlenítés
 Kárpittisztítás
Címünk:
 Autókozmetikai szolgáltatások 9730 Kőszeg, Szombathelyi út 8-10.
(Alpokalja Panzió és Étterem parkolója)
 Céges autók tisztítása a
megrendelő saját telephelyén Telefonszám: +36 30 605 8886

Nyitvatartás: Kedd-Péntek: 8:00-18:00
Szombat:

9:00-18:00

Az Óriás gesztenyefa emlékhely
felújítása gőzerővel folyik „Egyesületünk a mélyépítési munkálatokkal már végzett. A növényzet
visszavágása mellett megépült a
parkoló, a virágágyás, a pihenő,
a támfal, valamint a korlát felújítása is megtörtént” – tudtuk meg

Schlögl Krisztiántól, a GesztenyeKék
Egyesület aktivistájától.
Köszönik Gudricza István fafaragó mesternek a míves fakeretet,
Németh János tanár úrnak a tábla felújítását. Az egyesület gyűjti a
gesztenyefához kötődő mindenféle
emléket, tárgyat.
Köszönettel várják a tájékoztatást:
Tel.: 06 20/665-4961,
E-mail: gesztenyekek@gmail.com
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Lukácsháza

VIDÉK

Borverseny: A Lukácsházi Borbarát Hölgyek Egyesülete, Lukácsháza Önkormányzata és a Közösségi
Ház augusztus 1-én rendezte meg
a 38. Térségi, területi borversenyt.
A megszokottnál kevesebb 24-24
fehér, illetve vörös borral neveztek a gazdák, és 5 rozé borminta
is érkezett. A vendégeket először
Mélykuti Eszter, a Lukácsházi Borbarát Hölgyek Egyesületének új
elnöke köszöntötte, kiemelte elődje, dr. Jónás Zsigmondné sokéves,
eredményes munkáját. Ezt követően Bodorkós Ferenc, Gencsapáti
polgármestere szólt a vendégekhez,
majd Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. Virág János
polgármester bevezető szavai után
Geröly József ismertette a verseny
menetét. A fehér borok szakmai
zsűrijét Stefanich Kornél, a vörös

Gyöngyösfalu
A csapadékos időjárás nem okozott
gondot a faluban, sőt a helyi erdők
is megteltek gombázókkal. A gazdálkodóknak a betakarításnál nehézséget okozott, hogy kevés volt az
egybefüggő száraz idő.
Június 24-én tartott víziközmű
társulat alakuló ülésen az érintett
felek 100%-os beleegyezéssel elfogadták az alakulás feltételeit, a
cégbírósági bejegyzés után elindul

Átadták
Peresznye: Augusztus 8-án a Falunaphoz hasonlító ünnepélyességgel
átadták az új beruházásokat. Elő-
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borokét Hatos István vezette. Külön
értékelt a gazda zsűri és a sok hölgy
taggal rendelkező női zsűri is.
A kulturális műsor kezdetén Tóth
Kamilla népdalcsokrot énekelt, a
Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
zeneiskolásai népdalokat adtak elő
Madár Ágnes vezetésével. Majd a
gyöngyösfalui Szent Márton Kórus
férfitagjai bordalokat szólaltattak
meg, ezt követően látványos műsorral lépett színpadra a Derű Néptánccsoport.
A várva várt eredményhirdetés
így alakult. A fehér borok közül 1
arany, 18 ezüst és 5 bronz minősítést adott a szakmai zsűri. A vörös boroknál 5 arany, 14 ezüst és
5 bronz minősítés, míg a rozé borok kategóriájában 4 ezüst és egy
bronz minősítés született.
Részletes eredmények: Fehér
bor: 1.Gáspár Gellért Fehér cuvée
– 2.Haramia István Nemes olaszrizling – 3.Gergácz István Rozália

bora. Vörös bor:1.Haramia István
Burgundi-Zweigelt cuvée – 2.Albert
Családi Pince Pinot Noir bora –
3.Albert Családi Pince Zweigelt
bora. Rozé bor: 1.Petrovics István
kékfrankos rozé – 2.Kenyeri Dezső
Félédes rozé 3.Gáspár Gellért Vegyes rozé. A gazda zsűri első helyre
értékelte: Fehér bor: Gergácz István
Rozália, Vörös borok: Kovács Gábor
Burgundi-Kékfrankos, Rozé bornál
szintén Kovács Gábor BurgundiKékfrankos borát. A női zsűri első
helyre sorolta: Fehér borok: Haramia István Nemes olaszrizling,
Vörös bor: Albert Családi Pince
Blauburger, Rozé bor: Kovács Gábor Burgundi-Kékfrankos.
Napközis tábort Július 3-4. hetében tartották a Közösségi Házban.
Az idei évben különösen népszerű
volt. A gyerekek nagyon várták a
közös programokat, vidám vetélkedőt, akadályversenyt, kézműves
foglalkozásokat. A táborozók elju-

tottak a Holdfényligetbe, a szombathelyi Kalandvárba, a Csömötei
kilátóhoz, és igazi mozizás részesei
lehettek. A programokat középiskolás diákok állították össze, és részt
vettek a lebonyolításhoz is. A munkájukért nemcsak nekik jár a köszönet, hanem a szabadságukat töltő
pedagógusoknak, jógaoktatónak is.
Augusztus 20-án lesz a Csömötei
szőlőhegyi kilátónál az Új kenyér
napi piknik, amelyre tisztelettel
várják a rendezők a Lukácsháza
település-részek egyesületek, baráti
társaságok, és a szőlőhegyi ingatlan
tulajdonosok főző csapatait. Cél: a
települési közösségek erősítése és
Szent István napjának megünneplése. Program: 10.00 a Főzőverseny
kezdete, lángossütés, kenyérsütés
14.00 Az elkészített ételek zsűrizése
–15.30 Eredményhirdetés – 16.00
Az új kenyér megszentelése – 16.30
Az ARTrakció zenekar koncertje.

a kivitelezés előkészítése.
A falu legszebb kiskertje verseny
nyerteseinek a Dominó Trans Kft.
biztosította a díjakat. Első helyezést
kiérdemelte ifj. Horváth Miklósné
és családja a közel 500 m²-es gondosan ápolt kerttel, amely a család
ellátását szolgálja. Második helyezést kapta meg Várszegi Tibor gyümölcsös kertje, míg a harmadikat
Mersich Tímea a kicsi, de nagyon
precíz kertjével. A kerttulajdonosoknak nemcsak kikapcsolódást
jelent az ott végzett munka, hanem

egyben friss zöldség és gyümölcs is
rendelkezésre áll. A kerteket többnyire az egész család, netán három
generáció gondozza.
A falu három diák munkása alaposan kivette részét a közterületek
gondozásából, padokat festettek,
tornacsarnok öltözőit tették szebbé.
A gyűjtőpontos lomtalanítás a
polgárőrség és a lakosság aktív
részvételével lezajlott. Köszönet
az együttműködésért, nagy előnye
volt a gyűjtőpontos lomtalanításnak, hogy a falu nem volt tele

szeméttel, és visszamaradt hulladékkal.
Ludadi temetőben 10 gömdjuhart
ültettünk el, a korábban kivágott
fák helyére.
Augusztus 29-én a Szőlőfürt Egyesület rendezi meg a Sárkány-ösvény avatóját. Szeretettel várják
a lakosokat, családokat a túrára,
amit másfél óra alatt kényelmesen
lehet teljesíteni. A túra közben betekintést kapunk a hegy életébe és
történetébe.
Tóth Árpád

ször az Írottkő Natúrpark Egyesület
bemutatta a falu értéktárát, oklevelet vehettek át azok a személyek,
akik mindezért a legtöbbet tették.
A Magyar Falu Program keretében
orvosi műszereket szereztek be,

az óvodához új kerítést építettek,
és megtörtént a tűzoltószertár
tetőszerkezetének és homlokzatának felújítása. Ennek szalagját
ünnepélyes keretek között vágta
át Orbán Gyula polgármester, aki
rendkívül sokat tett az évtizedek
alatt a nagyon jól működő helyi
tűzoltóságért. A helyi önkéntesek
azok a személyek, akik mindenkor
hadra foghatók. A pályázat sike-

réért dolgozott Ágh Péter országgyűlési képviselő. Szárnyas János
csapata a felújításokat kiválóan
elvégezte. Délután mentési bemutatót tartottak a helyi tűzoltók,
mindenki kipróbálhatta a légzőkészüléket. Marton-Szállás jóvoltából
íjászkodásra és lovagolásra volt
lehetőség. Színpadra léptek a helyi
egyesületek, az esti bálon a Pinka
Band muzsikált.
KZ
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Július 22-én Kőszegen Soltész
Miklós államtitkár tartott sajtótájékoztatót a Jézus Szíve-templom
felújításáról, de központi téma lett
a Velemben lévő Avar Szálló hasznosítása is. Dr. Székely János megyéspüspök arról beszélt, hogy a
katolikus egyház lélekkel töltené
meg az üresen álló épületet ifjúsági
táborok szervezésével.
Ha mindez valósággá válik, akkor a
hegy lábánál lévő romos épület életre kel, és az egykori KISZ-tábor szolgálja majd a keresztény ifjúságot.
Milyen volt az épület eddig életútja?
1936-38-ban a velemiek áldozatos munkájával és a helyiek

területük felajánlásával strandot
építettek. A strand szomszédságában, 1964-ben az akkori hatalom
építette fel a KISZ-tábort, melynek
célja a kommunista ifjúsági vezetők
továbbképzése volt.
Csoportok népesítették be a helyszínt. A tábor környezetében elindult a hétvégi házak építése,
kiépült a velemi üdülőövezet. A
kristálytiszta levegőjű falu még
inkább az asztmások és kirándulók
paradicsoma lett.
Az épületet a 70-es években bővítették, felújították, lebontották a
négyágyas faépületeket, és megépítették a „B” és „C” épületeket
a szállások bővítése céljából. Eb-

ben az időben a falu strandját az
épülettel együtt bekerítették, a továbbiakban a falu lakossága nem
használhatta, olyannyira, hogy a
strandot betemették.
1984-88 között a főépület tetőterét beépítették, a jobb oldalát
bővítették. Mindez 1988-ig KISZtáborként működött, utána ifjúsági
táborként. A rendszerváltozás után,
1990-től a Vas Megyei Önkormányzat által alapított Vas megyei
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
működtette a velemi gyermeküdülővel együtt. Elsőrendű cél volt az
ifjúság táboroztatása, otthont adva
a vándortáboroknak.
Ez az időszak Velem turizmusában

meghatározó és jelentős szerepet
töltött be. Fiatalok és felnőttek,
családok ezrei fordultak meg a faluban. A jobb értékesíthetőség miatt kapta az egykor itt élő avarokról
az Avar Szálló nevet. Velem neve és
híre tovább erősödött, országszerte
ismerték és szerették.
Időközben a működtetésre fordítható pénz elfogyott. A közalapítvány
önerőből kisebb-nagyobb, fejlesztéseket tett ugyan (fürdőszobák,
télikert építése, étterem korszerűsítése), de az egyre növekvő költségeket) már nem tudta kigazdálkodni, ezért a ház 2002-ben bezárta
kapuit. Az épületek állaga az elmúlt
két évtizedben erősen leromlott.

programok következtek. A jelenlévő csapatok látványos versenyen
vehettek részt, a kőszegi rendőrök
ügyességi kerékpáros versennyel
készültek, volt kutyás bemutató,

légvár, popcorn, vattacukor és az
elmaradhatatlan habparty.
Az egész napos rendezvényt éjszakába nyúló bállal zárták a cáki
tűzoltók.

Csúzlis tábor

sokat játszottak, énekeltek, pingpongoztak a „csúzlisok”. Íjászkodtak
a Kneipp-udvaron található romnál, kirándultak a Kalaposkőhöz.
Nagy élmény volt a közös ebéd és
a fagyizás a helyi vendéglátóhelyeken. A megtanult színdarab bemutatójára a helyi ovisokat is meghívták. Az utolsó esti táborzáró bulin a
szülők is részt vettek, a legbátrabb
táborozók pedig a Kneipp-házban
töltötték az éjszakát.

VIDÉK

KISZ-táborból, Avar Szállóból lesz egyházi tábor

125 éves tűzoltó csapat
Cák: Augusztus 15-én ünnepelte
a Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
a megalapításuk 125. évfordulóját.
A tizenegy órakor kezdődött szentmise után Kőszeg Város Fúvószenekara felvezetésével hosszú sorban
vonultak a szomszédos települések
és az osztrák riedlingsdorfi tűzoltóbajtársakkal közösen a sportpályára, a rendezvény színhelyére. A
szertárnál megálltak, és koszorúzással tisztelegtek elhunyt elődeik
előtt, valamint megáldották a téren
újonnan elkészült kocsibeálló alá
elhelyezett, az egyesülettel egyidős
kocsifecskendőt. Az ünnepi köszöntő
beszédében Nagy Szilveszter elnök
felelevenítette az elmúlt 125 év történéseit, kiemelve azokat a fontos
eseményeket, amely mérföldkövek
voltak az egyesület életében. Elhangzott a 1994. évi újjászerveződés, a 2008. évi parancsnokváltás,
de szólt a 2015-ben, óriási összefogás eredményeként az ausztriai
Riedlingsdorfból megvásárolt gépjárműfecskendő jelentőségéről is.
Beszéde végén megjegyezte, hogy
az elért eredmények ellenére mégsem dőlhetnek nyugodtan hátra,
hisz a világ rohamos fejlődésével
nekik is tartaniuk kell a lépést, hogy
meg tudjanak felelni az új kihívásoknak, a velük szemben támasztott elvárásoknak. Tóth Szabolcs
polgármesteri minőségében megköszönte a cáki tűzoltók áldozatos

munkáját. Beszédében kiemelte a
civil közösségek fontosságát, akik
a települések motorját jelentik, és
akik önzetlen munkájukkal szebbé,
jobbá képesek tenni környezetüket,
az emberek életminőségét.
Az ünnepségen a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Cák község mentő tűzvédelmének megszervezése
és biztosítása érdekében több évtizeden keresztül kifejtett példamutató tevékenységének elismeréseként
oklevelet kapott Tóth József tiszteletbeli parancsnok, Nagy Szilveszter
elnök, Tóth György és Geröly Péter
tűzoltó. Eredményes és példamutató
szakmai tevékenysége elismeréseként kitüntető okleveleket adott át a
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és
a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
közösen Horváth András anyagi és
pénzügyi felelősnek, Geröly Roland
parancsnokhelyettesnek, Török Péter, Soós Zoltán és Szigeti Dániel
tűzoltónak. Az egyesület vezetőségétől eddigi önkéntes tevékenysége
elismeréseként jubileumi oklevelet
vehetett át Abért Károly, HockSirson Szilárd, Kajtár Attila, Kolarich
Ernő, Nagy Gábor, Somogyi Árpád,
Szalai Milán és Szalai Szabolcs tűzoltó. Az ünnepség keretében vehette
át szolgálati érmét Nagy Szilveszter
(40 éves), valamint Abért Károly,
Hock-Sirson Szilárd, Szigeti Dániel
és Tóth Szabolcs (25 éves).
A közös ebéd után tűzoltó napi

Bozsok: Június közepén színjátszós
napközis tábort szervezett a Bozsoki
Kökörcsin Egyesület a Csúzli Színjátszó kör tagjainak. A 18 bozsoki
gyermek a márciusban tervezett
mesejátékot vitte színre 5 nap alatt.
A tábort a Castanea Egészséges
Középkorúakért Egyesület Kneippházában és udvarán tartották meg.
A vidám napokon a próbák mellett
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Szolgálat és pénzjutalom
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ a vírus okozta veszélyhelyzet
alatt az utasítások szerint működött. Az Idősek Otthonában és a
Hajléktalanok átmeneti szállásán
látogatási, intézményelhagyási és
felvételi tilalom volt érvényben.
Gyakoribbak voltak a fertőtlenítések, amit a katonaság április 24-én
az Idősek Otthonában elvégzett. A
veszélyhelyzet ideje alatt a családsegítő- és gyermekjóléti központ
ill. szolgálat dolgozói segítették a
bentlakásos egységek feladatellátását. A házi segítségnyújtásban a vá-

ros által szervezett önkéntes segítői
szolgálat működött közre. Az idősek
nappali ellátását lakásukon, illetve
telefonon keresztül biztosítottuk.
Családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatásokat is az utasítások
szerint biztosítottuk, csak sürgős
esetben történt a családlátogatás.
Az igénylők időpont egyeztetés
után keresték fel személyesen az
intézményt. A veszélyhelyzet ideje
alatt felhalmozódó családi konfliktusok kezelése jelenleg is nagy
kihívást jelent a kollégák számára.
A hajléktalanok ellátása szigorú

Példásan vállalták
Vészhelyzet után visszaállt az élet
az Evangélikus Szeretetotthonban,
a biztonságot szolgáló szabályok
továbbra is érvényesek.
Freyler Ernőné, az intézmény vezetője elmondta, hogy a lakók jól
viselték a márciusban kihirdetett
rendkívüli állapot intézkedéseit. A
védekezést szolgáló szabályok betartásának fontosságáról a dolgozók folyamatosan tájékoztatták az
időseket, akik mindezt elfogadták
és betartották.
Fontos volt, hogy az otthonban élők
tudják tartani a családi, baráti kapcsolatokat. Hogy ez megtörténjen,
szükség volt a dolgozók segítségére, akik példásan vállalták a segítségnyújtásban való részvételt.
Az idősek felügyelettel ki tudtak
menni az udvarra, és az áhítatokat
is meg tudták tartani a biztonságos
távolság betartásával és a szájmaszk viselése mellett. Az intézmény orvosa figyelemmel kísérte az

otthonban élők egészségi állapotát.
Az intézmény vezetője kiemelte,
hogy az itt dolgozók példamutató
elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot annak érdekében, hogy
közös felelősségvállalással megakadályozzák a koronavírus fertőzés
terjedését, illetve az intézménybe
való bejutását. Nem volt fertőzött,
és fertőzés gyanús eset sem.
A napi rutint is át kellett alakítani,
az étkezések két turnusban történnek a vészhelyzet feloldása után is.
Új látogatási rendet léptettek életbe, ennek értelmében csak egészséges személy léphet be az épületbe, a lakók egyszerre csak két
látogatót fogadhatnak szájmaszk
viselése mellett. Az óvatosság része
továbbra is a fertőtlenítés.
Az otthon működésével kapcsolatos tájékoztatókat kifüggesztették a
bejáratnál, megtekinthető az intézmény és a fenntartó honlapján is.
UA

Utcanevek: Meskó utca
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A Szigetben található az utca, a néhai szegényháztól a Szent János hídig, és az előtte balra lekanyarodó
utca rész is, a korábbi Eitner malomig. Az utca régen is Meskó utca
volt, majd Sallay Imre utca névre
váltották, és 1992 februárjában
kapta vissza eredeti nevét.
Köznemesi családban a Nógrád megyei Erdőtarcsán született
felsőkubini Meskó József 1762-

ben. A sárospataki református kollégiumban jogot, teológiát és filozófiát is tanult. Ügyvédnek készült,
de 1779-ben önköltséges hadapródként belépett a 3. Wurmser
huszárezredbe. 1790-ben másodkapitányként a Hadik huszárezredhez helyezték. 1800-ban bevette a
svájci Mont Cenis hágót, ezredesi
rangra emelték. 1801-ben Mária
Terézia-rend lovagi kiskeresztjével
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rend szerint működött. Bevezettük az egészségügyi rizikószűrést,
rögzítettük az intézmény elhagyás
okát, időpontját, a testhőmérsékletet. A maszkok fertőtlenítő mosását
az intézmény végezte. Érkezéskor
az alkoholos kézfertőtlenítés kötelező volt, folyamatosan tájékoztattuk az ellátottakat a szabályokról.
Az intézmény összes dolgozója részére kötelező volt kéthetente az
egészségügyi rizikószűrő lap kitöltése. Bevezettünk vírusbejutás elleni védelmi intézkedéseket.
A kezdeti nehézségek után központi forrásból megkezdődött a
fertőtlenítőszerek,
szájmaszkok,
gumikesztyűk biztosítása, ami

azóta is folyamatosan zajlik. Az
önkormányzat mindvégig támogatásáról, segítségéről biztosította az
intézményt.
A veszélyhelyzet megszüntetését
követően is maradtak fent bizonyos
korlátozások, leginkább az idősek
otthona vonatkozásában!
Raposa Helga
A vírus okozta veszélyhelyzet
időszakában jól végezték munkájukat a dolgozók, ezért pénzjutalmat kaptak – a városvezető
javaslatára – a képviselő-testület július 30-án meghozott döntése szerint.

Pénzmesterek a Jurisichban
A Pénzmester versenyt a Pénztárszövetség, a Magyar Nemzeti Bank
és a Pénzügyminisztérium szervezi.
2020-ban az országos versenyen
két JMG-s tanuló kiemelkedő eredményt ért el. A versenyt Szafián
Petra, 9.a osztályos tanuló nyerte
meg, a vetélkedő különdíjasa pedig Szafián Dorottya (10.a) lett.
A szövetség a versenyzők teljesítménye alapján a kőszegi Jurisich
Miklós Gimnáziumot az első helyre
rangsorolta az iskolák közül. Az ünnepélyes díjátadó a Magyar Pénztár
Szövetség éves kongresszusán októberben lesz. A testvérpár, tavasszal
már két országos pénzügyi-tőzsdei verseny
döntőjében is szerepelt
eredményesen a Budapesti Értéktőzsdén
a
KEBA-versenyen,
illetve az MNB, BANK/
CODE versenyén!
Gimnáziumunk célja,

hogy tanulóinknak a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében is, az öngondoskodásra fókuszálva, élményszerűen, interaktív módon adjunk át
ismereteket. A pénzügyi alapismeretek tekintetében oroszlánrészt vállal
ebből magára Kiss Zoltán. A tanár
úr az elmúlt években a Pénziránytű
Hálózat tanári díját nyerte el, idén
pedig a Sárvári Tankerületi Központ
által alapított, az „Év Kiváló Pedagógusa” kitüntetést érdemelte ki.
Az öreg alma mater minden kiváló
tanulói és tanári teljesítményre nagy
büszkeséggel tekint.
Keszei Balázs

tüntették ki, és bárói címet kapott
1804-ben. 1805-ben, amikor
Napóleon elfogta szinte az egész
osztrák hadsereget, neki sikerült
kitörne a gyűrűből. 1808-ban vezérőrnaggyá léptették elő. 1809ben a győri csatában 5000 fős
hadosztályával a sáncokat védte.
Az ütközet után a franciák felajánlották neki a megadás lehetőségét,
de ő ismét sikeresen kitört innét is.
Nagy kerülővel a Balatont délről
megkerülve vonult Komáromba.

1809-ben személyesen az uralkodótól kapta meg a Mária Teréziarend parancsnoki keresztjét. Egészsége megromlott, talán nyugdíjas
éveire készülve 1810-ben a Jurisics
tér 10. szám alatt házat vásárolt.
Ezt most is Meskó háznak nevezik. 1814-ben költözött Kőszegre
feleségével, 1815. szeptember
1-én hunyt el. A házaspár sírköve
a Szent Imre-templom falánál található.
Plechl Ildikó

„ja

peruška”

U židanskoj lozi kod kapele Peruške Marije je organiziran 27. Peruški tabor za katoličansku mladinu u organizaciji HKOVK društva Hrvatskoga
Židana. Kako je peljačica tabora Mirjana Šteiner
rekla zbog epidemije nije bio siguran početak,
ali pak su dostali dozvolu za obdržanje logorovanja. Naravno skroz ovoga termina čvrsto su
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se držali potribnim higijenskim pravilam. Zbog
ugodnoga vrimena programe su mogli obdržati
pod vedrim nebom. Športska takmičenja, izlet s
biciklom, „lažna plaža”, odbojka na pjesku bile
su voljene zabave, kao i igre na igralištu u Hrvatskom Židanu. Žene Staračkoga doma su dicu
poklonile friškim langošom i sokom ča je bilo
jako ugodno za dičji trbušak. U taboru je sudjelivalo 46 dice od 9 do 16 ljet. Polovica od njih je
došlo iz Židana, a drugi iz bliže-daljnje okoline.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Foto: Mirjana Horvath

Mirjana Šteiner imala je uz sebe 18 pomagačov
da programe i razne izazove s čim bolje, sigurnije vršu, ispunjavaju. Hrvatskim jezikom neglajno vladaju dica, tako da su se peljači raznih
zanimanja morali prilagoditi svakoj situaciji.
Upoznavanje i vježbanje crikvenih jačkov, vjerska predavanja, skupne maše i molitve služile
su medjusobno približavanje katoličanske mladine, jezika i vjere. Peruška tabor od 27.07. do
02. 08. završil se je svetom mašom ku je služio
Štefan Dumović, farnik u mirovini i sanjar ovoga
lipoga mjesta kod kapele Peruške Marije.

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K
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Egyhetes táborozást zártak szentmisével aug.
2-án a horvátzsidányi erdőben lévő Peruska
Mária kápolnánál. A 46 fős táborozós csapatot Mirjana Steiner irányította 18 fős felnőtt
segédlettel. A gazdag program vallási, sportolási, kulturális irányultságával egyaránt kedvelt volt a résztvevők között.

Német nemzetiségi hírek
Deutsches Tageslager

A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Chernel utcai irodájában a balogos alsósoknak
15. alkalommal szerveztünk német napközis
tábort. A szülőknek nagy segítséget jelentett
ez az egy hét, melynek során dalokat, játékokat
ismertek meg németül a kicsik. Csapatokat alakítva sokat barkácsoltunk, átöleltük a csodálatos

Marija Fülöp Huljev
platánfát, a Patika Múzeumban érdekes foglalkozáson vettünk részt, akadályversenyt szerveztünk a Látogatóközpont környékén, a szombathelyi Kalandvárosban töltöttünk el egy fél napot
és meghallgattuk a városi kút dallamait. A szerzett ismeretekről a csoportok naplót készítettek
emlékül. A csapatverseny során petákokat lehetett gyűjteni, ez még jobban motiválta a gyerekeket. Talán a legizgalmasabb programnak az
ebéd számított, hiszen minden nap étteremben
ebédeltünk és mindig nagyon kíváncsian vártuk,
mi lesz a napi menü. A tábort 2 pedagógus vezette, a gyerekek élményekben gazdagon, a jövő
évi találkozás reményében búcsúztak el. Anyagilag Kőszeg városa támogatta a tábort.
A megyei német olvasótábort sajnos el kellett
halasztani, reméljük jövőre ezt a hagyományos
tábort is megszervezhetjük a nagyobb gyerekeknek.

KŐ S ZEG I NÉM ETEK

Foto: Dominika Csizmadia

Auftritte des Schwabendorfer Nationalitätenchores
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus tagjai két alkalommal is részt vettek a Peruska Mária kápolnánál megtartott háromnyelvű szentmisén, német
nyelvű énekekkel. Több mint 30 éve szívesen
tesznek eleget Dumovits István atya felkérésének.
Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnöke
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

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

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

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

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

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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Hírek a vár(színház)ból
2020 nyarán a kétségeket ébresztő
hírek épp úgy érzékelhetők, mint a
„vírusmentes idők” szabadsága. A
Jurisics-vár Művelődési Központ és
Várszínház eredményesen túljutott
az elmúlt hónapok krízishelyzetén.
Nyári összegző írásunkat Pócza
Zoltán igazgató és Gelencsér Ildikó
művészeti vezető segítette.
A Városi Művészeti Szemle díjátadását nem tudták megtartani
márciusban, mégis lesz alkalmunk
megtekinteni tehetséges fiataljainkat augusztus 20-án. A JvMK
szervező csapata kéri a gyerekeket,
a szülőket és a felkészítő tanárokat is, hogy a 20-i ünnepségekre
menjenek el a Jurisics térre: együtt
ünnepelni. Kedves gesztusként
azok, akik átveszik majd az okleveleiket, szüleikkel együtt meghívást
kapnak az esti Ezüstbojtár című
zenés színházi előadásra. Az ötlet
„erős alapokra épül”, hiszen, aki a
szemlén fellép, különösen fogékony
a művészet befogadására. „Ez egy
kifejezetten fiataloknak szóló darab,
az alapja Petőfi János vitéze. Fontosnak érezzük, hogy minél több fiatal lássa” – mondata Pócza Zoltán.
A sanyarú kezdetek után helyreállni látszik a vár bevételi mérlege. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a csoportok száma kevesebb
volt, de megjelentek a vastagabb
pénztárcával nyaraló turisták is. Az
egyéni látogatók többet fizetnek a
várlátogatásért.
Érdekes felvetés: Mennyire kell,
kellene, hogy akadályozza a nyitva
tartást egy újabb járványhullám,
hiszen a kőszegi várat több százan
is látogathatják úgy, hogy a szükséges előírásokat nem sértik meg!
Lehetőség van már SZÉP kártyás
és bankkártyás fizetésre, a pénztár-

nál plexi védőfalat építettek, a kézfertőtlenítés is megoldott. „Az adott
helyzetben az a dolgunk, hogy biztassuk az embereket, teremtsünk
lehetőségeket... A pályázati támogatások is megérkeztek. A kilátásaink jók, reméljük, hogy kevésbé
fájdalmasan tudjuk megélni ezt az
évet!” – hallottuk a reményekkel
kapcsolatban.
A Kőszegi Várszínház a járványidőszak alatt is mindig egy lépéssel
az országos események elé tervezett. Már májusban elkezdték a
Vera próbáit, és létrejött Az Öreghíd alatt című saját bemutató,
amit jövőre több alkalommal is
láthatunk majd. A naprakészséget mutatja, hogy akkor, amikor
éjszaka megérkezett a hír, hogy
lehet előadást tartani, már aznap
gyerekműsor volt a várudvaron.
Gelencsér Ildikó „sakkozott” napról
napra, hogy minél több produkció létrejöhessen. Amikor a többi
színház még csak szervezett, itt
már ismert volt a program, előadások valósulhattak meg. A várthoz
képest meghosszabbodhatott az
évad egészen augusztus végéig. „A
bemutatók száma tovább bővült
olyan értékes előadásokkal, amik
remélem, hogy hosszú távon is sokat hoznak” – mondta az igazgató.
Tervezzük, hogy a Vera bekerül a
Déryné programba. Legközelebb a
Magvető Caféban lesz látható, onnan indul a további játszóhelyekre. (A siker hatványozott, hiszen a
darab díszlettervezője Trifusz Péter,
ugyanúgy, mint az Ahol a sötétség
esetében is.)
Rövid idő alatt kellett újratervezni.
A könnyű, szórakoztató előadásokra helyezték a hangsúlyt. A várszínház idei sikerét, a közönségigényt
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igazolja, hogy egyes előadásokra
már hetekkel korábban elfogytak
a jegyek.
A különlegességek közé tartozott
a felnőttek hatalommal való vis�szaéléséről szóló Lili és a bátorság
c. darab (Mesebolt Bábszínház).
Ugyancsak közös bemutató a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi

(Soltis Lajos Színház). A kuriózumok közé tartozik Gergye Krisztián múlt évi Levitáció c. előadása,
az abból építkező idei kiállítása
és az Ahol a sötétség c. bemutató. Ráadásként élvezhetjük – ha
megvalósulhat a terv –, a nyarat
ölelő kínálatot, mert lesznek őszi és
tavaszi bérletek is, „Ezáltal egész
évben jelen tudunk lenni, nemcsak
nyáron” – tudtuk meg Gelencsér
Ildikótól. A Kőszegi Várszínház csatlakozott a Déryné programhoz, így
Varga Ádám és Döbrösi Laura személyében kőszegi kötődésű alkotókkal is találkozhatunk a bérletes
előadásoknál.
Idén sem marad el a Köszönet
Estéj(ly)e. A Köszönjük Magyaror-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

szág programba a Kőszegi Várszínház művészei is bekapcsolódnak:
augusztus utolsó hétvégéjén „Kocsma kvízt” láthatunk. A várszínház
előadásaiból villannak fel jelenetek,
amik sok játékra is módot adnak.
„Főként a védekezés frontvonalában
dolgozókat várjuk a hulladékszállítástól az egészségügyi dolgozókig”
– nyilatkozta Pócza Zoltán. A program, mint az egész évad kínálata, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával valósulhat meg.
A nyár sikere a Főtéri Zenés Esték sorozat. A szűkös anyagi lehetőségeken segített a város és
a Kőszegi Várszínház. (A teraszok
használatáért befolyó összeget
teljes egészében visszaforgatják a
hétvégi rendezvények fedezésére.)
Szerették volna, hogy Kőszeg teljes
lakosságához eljussanak a szórakoztató produkciók. A programot
a Tourinform Iroda (Győrffy Gábor)
irányítja. Az események népszerűségét mutatja, hogy számosan érkeznek más településekről is.
Összeállította: TáF.

Dr. Hedvig Csopák ()

86 éves korában Svédországban hunyt el a Peresznyén (Csárdamalom)
született Dr. Hedvig Csopák sz.: Fazekas Hedvig, aki Kőszegen a Zárdában tanult, majd az éppen „új” kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban
szerzett kitűnő érettségit osztályában egyetlen leánytanulóként.
A politika beleszólt az életébe. Egyetemre nem vették fel, így néhány „munkás” év következett. Majd ’56 után párjával Svédországba
emigrált, ahol diplomát szerzett, és hamarosan a göteburgi egyetem
biokémikus professzora lett. Az enzimek szakterületén végzett kutatási eredményeiért több akadémiának lett a levelező tagja. Az egykori
kőszegi diáklány a munkáját hivatástudattal, szakértelemmel végezte
– építészmérnök férje halála után – még a nyugdíjas éveiben is.
A betegsége végső fázisában a jelenlegi vírusveszélyes időszak nem
tette lehetővé a személyes búcsút. A Jézus Szíve-templomban augusztus 9-én tartott gyászmisén emlékeztünk kegyelettel. Őrizzük a család
múltját, és bízunk a vírusos veszélyhelyzet elmúltában.
Johanna testvére és rokonai

Anyakönyvi hírek
Házasság: Dani Andrea – Nacsa Gergely Gábor, Németh Mónika –
Beke Áron, Vaski Bettina – Pernesz Márk, Pungor Edina – Gaál Szilveszter, Reistetter Hajnalka – Geiger Krisztián, Csányi Nikolett – Bazsó
Ádám, Tóth Zsuzsanna – Debreceni Zoltán, Király Teodóra – Buella
Zsolt, Fábián Alexandra – Kajtár Attila, Papp Kinga – Rugács Ákos,
Ladi Kinga – Kala Gábor, Metzinger Ágnes – Rózsa József, Simon Zsófia Irén – Monek Dávid.
Halálozás: Kolozsvári Andor, Csőre Józsefné szül. Krug Anna, Páli Józsefné szül. Nagy Rozália, Kovács Béláné szül. Tiszauer Anna.
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Hangzó Város Kőszeg 2020
KÁ
PRO
V ÉGR
SZAÜMNE
O KT

Hangzó Város Nyári Zeneakadémia az FTI-iASK és a Musica Aeterna Alapítvány szervezésében 2020. augusztus 24-30. között Kőszegen, a
Zwingerben, az Európa ház-Bibó auditoriumban és a Szent Jakab
templomban!
Nyilvános koncertek és zenei programok:
Augusztus. 24. 19:00 óra Bibó auditorium: Szakrális zene Pierre
Attaignant 16. századi hangszeres nyomtatványaiban – Bali János előadása
Augusztus 25. 9:30 óra Bibó auditórium: A modern furulyahang – Bali
János előadása, 19:00 óra Bibó auditórium: A reneszánsz ellenpont – Bali
János előadása; 22.00 óra Bibó auditórium: Andrejszki Judit szólóestje
(Hildegard von Bingen középkori szerzetesnő látomásos énekei)
Augusztus 26. 22:00 óra Zwinger: Éji zene 1 – Szászvárosi Sándor viola
da gamba szólóestje
Augusztus 27. 19:00 óra Jurisics tér: Váczi Dániel (a Hangzó Városkút
tervezője) trió koncertje. Vendég: Hangzó Városkút; 22:00 óra Evangélikus
templom: Éji zene 2 – Pétery Dóra klavikord szólóestje
Augusztus 28. 19:00 óra Szent Jakab templom: Improvizált előesti vesperás Keresztelő Szent János ünnepén – Mizsei Zoltán és a kurzus
résztvevőinek zenés szolgálata, 20:00 óra Jurisics tér: A Kőszegi Vonósok,
Mizsei Zoltán és a Hangzó Városkút közös koncertje.
Augusztus 29. 11:00 óra Jurisics tér: Hangzó Városnap megnyitó:
Polnisch András harangjátékon játszik, majd a Hangzó Városkút bemutatja: Szilágyi Miklós Ostromoperájának zenekari közjátéka; 16:00 óra
Szombathely, Szent Kereszt templom: Orgonakurzus zárókoncert; 19:00
óra Szent Jakab templom: Kurzuszáró hangverseny.
Augusztus 30. 11:00 óra Nemescsó, Evangélikus templom: tanévnyitó
istentisztelet – a kurzus résztvevőinek zenés szolgálata

Ostromnapok Egyesület
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A Kőszegi Ostromnapok Egyesület
életét is jelentősen megnehezítette
az idei esztendő. A legszomorúbb
fejleménye az volt, hogy sajnos le
kellett mondanunk az augusztus
első hétvégéjére tervezett XIV. Kőszegi Ostromnapokat. A zenekarokkal, fellépőkkel, közreműködőkkel
már január – februárban lebeszéltük az időpontokat, összeállt egy
nagyon jó kis program. Aztán jött
a március és minden megváltozott.
Bíztunk benne, hogy talán augusztus elejére megváltozik a helyzet és
folyamatosan „B” és „C” forgatókönyveken dolgoztunk.
Közben azért nem állt meg az élet,
az Egyesület tagjai igyekeztek minél
több rendezvényen részt venni. Így
többek között a városi májusfa felállításakor és kitáncolásakor is jelen
voltunk, szalagunkat elhelyeztük.
Július 22-én a Harangszótól harangszóig elnevezésű programon
megemlékeztünk a nándorfehérvári diadalról. Óvodás gyerekeknek
tartottunk viselet és fegyverzetbemutatót, történelmi íjászatot, ki-

próbálhatták gyakorlószablyáinkat,
valamint a BE-JÓ történelmi táncegyüttes vezetésével reneszánsz
táncokat tanulhattak.
Sajtótájékoztatót tartottunk, mely
szokásainkhoz híven a 11 órás és a
déli harangszók között zajlott. Ennek keretében ismertettük az augusztus 29-30-án megrendezésre
kerülő hagyományőrző találkozónkat, melyet összekapcsolunk az ostromévfordulós megemlékezéssel.
A rendezvény címe egy játék, mely
utal Balassi korára és egyúttal
szívünk csücskére, Kőszegre is:
„Vitézek, mi lehet szebb dolog az
Kőszegnél”.
A résztvevő hagyományőrző csapatok: Kőszegi darabontok és Ibrahim
martalócai (Kőszeg); Nádasdy Ferenc Bandérium (Sárvár); Batthyány Lovas Bandérium (Körmend);
Kapuvári hajdúk és gartai muskétások (Kapuvár); Gyulaffy László
Hagyományőrző Bandérium (Csobánc); Múltunk és Jövőnk Egyesület
(Tatabánya); Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület (Szigetvár).

SZUPERGYORS

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

www.microweb.hu

ugyfelszolgalat@microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
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Augusztus 21. péntek
19.00 KVARC Együttes – Főtéri Zenés Esték
Augusztus 22. szombat
19.00 Minimal Acoustic – Főtéri Zenés Esték
20.00 Angelica leánykar kiskoncertje, hegedűn közreműködik
Sebestyén Ernő, Fő tér
20.30 Dolgok, amikért érdemes élni – Bereczki Zoltán estje,
Jurisics vár
Augusztus 23. vasárnap
19.00 Kovács Marci prímás és népi zenekara, tánctanítás –
Főtéri Zenés Esték
Augusztus 28. péntek
XII. Ostrombox Kupa – Fő tér
17.00 Népzenei koncert és néptáncbemutató – Kalász banda,
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes - Fő tér
19.00 Hajnalcsillag Táncház – KÖSZHÁZ, Jurisics vár
19.00 Köszönet estéj(ly)e lovagterem
20.00 Kőszegi Vonósok és Mizsei Zoltán a Jurisics téren a Városkútnál 21.30-ig
Augusztus 29. szombat
XII. Ostrombox Kupa, Kőszegi hagyományőrző találkozó
08.00 Jurisics teljesítménytúrák 5, 10, 20, 30 és 42 km – KÖSZHÁZ
11.00 Hangzó Város a városkútnál
Jurisics Túra KÖSZHÁZ
17.30 Tóth Dániel gitárjátéka Jurisics tér
19.00 Köszönet estéj(ly)e lovagterem
20.00 Tüzes támadás – török csapatok éjszakai rajtaütése (Várárok)
20.45 Tűztánc – BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes (Várárok)
Augusztus 30. vasárnap
Betekintés a katonai táborokba
A délelőtt folyamán – Flashmob: török és magyar csapatok összecsapásai a belvárosban
10.00–12.00 – Gyerekprogramok: gyerekostrom, íjászat, apródpróba
11.00–12.00 – „Harangszótól harangszóig” regényes séta
Kapa Mátyás íróval – A „Harangszótól harangszóig – Kőszeg regénye 1532” mű szerzőjével (találkozó: Hősök tornya lábánál)
14.00–17.00 – XVI. századi katonai hagyományőrző csapatok bemutatói (Várárok)
A bemutatók között a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes és a Kőszegi
Orientális Táncklub műsorai (Várpark)
15.00 Koronaőrző bunker avatás
17.00 MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS KŐSZEG TÖRÖK
OSTROMÁNAK 488. ÉVFORDULÓJÁN. Ünnepi beszéd: Németh Szilárd a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
18.00 Jurisics tér Kőszeg Város Fúvószenekara térzene
19.00 Jurisics tér Nem Véletlen Tánczenekar
19.00 Jurisics vár Köszönet estéj(ly)e lovagterem
20.00 ARTrakció zenekar Fő tér
Szeptember 5.
KÖSZHÁZ – VIII. Alpannónia Túra
Szeptember 6.
XXXVII. HISTÓRIA FUTÁS
Szeptember 12. Bástya Őrzői Íjászverseny
18.00 lovagterem Fidelissima Kórus hangversenye
Szeptember 5-én 19.30 órakor (szombat) St. Martin Jótékonysági koncert lesz a Jézus Szíve-templomban. A bevétel a templom javát szolgálja.
Jegyek elővételben ügyfélfogadási időben a Plébánián és a Tourinform
Irodában vásárolhatók 3000 Ft-ért, a helyszínen 3300 Ft-ért.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Nyitott Pince Napok

A nyár utolsó hosszú hétvégéjén (augusztus 20-21-22.) az egész Európában egyedülálló Cáki pincesoron is a helyi borászok kínálják boraikat.
A borospincék mellett érdemes elidőzni a Kőszegdoroszlóhoz tartozó Pogány-hegyen, ahol a présházak előtti úton barangolhat. Járja végig a túrát
borospohárral a kezében és kérje kóstolójegyével a kívánt borokat.
Honlap: https://koszegibor.hu/nyitottpince2020/

Értéktár bemutató

Az Írottkő Natúrparki Egyesület és Lukácsháza Önkormányzata tisztelettel
meghívja az érdeklődőket a Közösségi Házban augusztus 21-én a 16.30
órakor kezdődő helyi értéktárat bemutató eseményre. Változatos gálaműsor és borbemutató is része lesz a programnak.

PRO GR A M O K

Programajánló

2020. AUGUSZTUS 17.

Evezzen az Abért tavon!

Puskás Norbert elnök engedélye alapján horgászati tilalom mellett kajak,
kenu, SUP evezés kipróbálására lesz lehetőség az Abért 1. tavon a következő időpontokban. Augusztus 22-én 12.00-19.00 óra között • augusztus
23-án 9.00-16.00 óra között • augusztus 30. 13.00-19.00 óra között.

Kutyastrandok Éjszakája

Egyesületünk (Közösen a Kutyákkal Egyesület) és a kutyabarathelyek.
hu közös szervezésében idén először, augusztus 22-én megrendezi a Kutyastrandok Éjszakáját. Szeretnénk, ha ezzel egy országos programsorozatot indíthatnánk el. Kezdeményezésünk fő állomása az Abért-tavi Kőszegi
kutyastrand. Szombaton egy igazán felejthetetlen estét szeretnénk szerezni a gazdiknak és a kedvenceinknek egyaránt. 18 órától kutyaiskolai
bemutatók, előadások, majd tábortűz és zenés programok is várják a látogatókat. A programok folyamatosan bővülnek, így ezekről az egyesületünk
facebook oldalán, illetve az eseménynek létrehozott oldalon adunk hamarosan felvilágosítást. Ami biztos: kutyák, programok, zene, büfé és sok-sok
négylábú pancsolás. Várunk mindenkit sok szeretettel!
Prim József elnök, Közösen a Kutyákkal Egyesület

Kőszegen
az Angelica
Augusztus 20-án az Angelica Leánykar második otthonába, Kőszegre érke-

zik. Bár Gráf Zsuzsanna karnagy vezetésével a karantén alatt is szorgalmasan próbált a kórus online keretek között, mégis a már hagyománnyá vált
kőszegi zenei táborban fognak megszólalni először élő harmóniák, hosszú
idő után most énekel először együtt az Angelica Leánykar. A sok próba mellett augusztus 22-én, szombaton 20 órakor rövid, nyáresti szerenáddal
kedveskednek kőszegi közönségüknek a Főtéren. A koncertre prof. Sebestyén Ernő, a kórus barátja meglepetéssel is készül.Vezényel Gráf Zsuzsanna.

Augusztus 16-tól alkotótábor kezdődött Velemben, a Novákfalva-üdülőfaluban. A kiállítás záróünnepsége augusztus 22-én 18
órakor kezdődik. Várják az érdeklődőket a Konferenciateremben.
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História harminchetedszer

SPO RT

Szeptember hatodikán, ha a vírushelyzet változása nem szól közbe, harminchetedszer rajtol az 1532-es török ostrom hőseinek tiszteletére rendezett História futás a Kőszegi Várszínház díjaiért. Délután háromkor indul
az 1532 méteres tömegverseny. Nevezni a helyszínen is lehet. A rajtlapok
200 forintért válthatók. 13.15-kor a legkisebbek versenyével kezdődnek a
diákok „körös futás” futamai. Az iskolások a diákolimpiai szabályok, korcsoportok szerint nevezhetnek (nevezési díj: 300 Ft). A 9 kilométeres utca
futóverseny, három kör a város utcáin kitűzött útvonalon, 15.30-kor rajtol.
Nevezni a Jurisics vár külső udvarán lehet 10.00 órától. A nevezési lehetőség
14.30-kor lezárul. 3 fős váltóban (életkori és nemi megkötés nélkül) is lehet nevezni. Az egyéniben versenyzők váltóban nem nevezhetnek. (Nevezési
díj 3000 Ft, váltó 8000 Ft) A versenyszámokra előnevezésre is lehetőség
van. A kategóriák díjazottjai Sonnentherme Lutzmannsburg fürdőbelépőt is
kapnak. Immár a verseny szerves részévé vált a „Várkerülő Nordic Walking”
melynek résztvevői emléklapot kapnak. A részletes kiírás a https://koszeg.
hu/hu/aktualis/hirek/historia-futas-13026.html webcímen olvasható.

Labdarúgás: Hangolás kupameccsekkel
A bajnoki meccsekre augusztus 15-e után kerül sor. A felkészülés során
a Kőszegi Lóránt FC különböző erősségű ellenfelekkel készült a bajnokságra. A megyei első osztályban augusztus 15-én, hazai pályán fogadta a Csepregi SE-t. A márciusban félbeszakadt bajnokság után az első
tétmérkőzéseken viszont már túl van a csapat. A Magyar Kupa megyei
fordulójában tavaly, a megyei bajnokság címvédőjének otthonában csak a
büntetők döntöttek a celliek javára. Idén a megyei másodosztályú Nádasd
verhető ellenfélnek tűnt, bár ezúttal is idegenben kellett pályára lépni.
Sajnos az első félidőben az ellenfél jutott vezetéshez, a második félidő
elején pedig megduplázta előnyét. A Lóránt FC-nek, Csák góljával csak
a szépítés sikerült. A Halmosi Zoltán Vas megyei Kupában viszont sikerrel
vette az együttes az első fordulót. Fordulatos, gólgazdag mérkőzésen 7:5re győzték le a 2018-19-ben a (megyei) másodosztályban 9-dik, a tavalyi
szezont létszámhiány miatt kihagyó, így idén csak a harmadosztályban induló Nárai-t. Szolyák Tibor öt gólt termelt, s Prán Dominik is vágott kettőt.
Eredmények: Magyar Kupa 1. kör Club Walnut Nádasd FC-Kőszegi LFC 2:1
(1:0) gól: Csák. Halmosi Zoltán Kupa 1. kör: Nárai SE-Kőszegi LFC 5:7 (4:4)
gólok: Szolyák (5) Prán Dominik (2).
Felkészülési mérkőzések: Kőszegi Lóránt FC-ZTE II. (NB III) 1:7, -Soproni VSE (megyei II) 7:1, -Steinberg (osztrák) 1:3, -Zuberbach (osztrák) 4:2,
-Gyöngyöshermán-Szentkirály (megyei II) 12:1, -HVSE-Zanat (megyei II) 4:2.
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A Kőszegfalva augusztus 16-án kezdte a bajnokságot a megyei harmadosztályban. Ellenfelük, hazai pályán a Sorkifalud-Gyánógeregye SK. A
Kőszegfalva is pályára lépett a Halmai Kupában: a megyei másodosztályú

2020. AUGUSZTUS 17.
Felsőcsatári KSK-t fogadták. Az örökifjú (42 éves) Slankovits Oszkár góljával megszerezték a vezetést, s bár az ellenfél egyenlített, a döntetlen a
magasabb osztályú rivális ellen továbbjutást ért.
Eredmények Halmosi Zoltán Kupa 1. kör: Kőszegfalvi SE-Felsőcsatári KSK 1:1
(1:0) gól: Slankovits.

Boksz
Ambrus Viki elismerése

Július 22. a nemzetközi Ökölvívás Napja.
Ennek alkalmából az AIBA „Ökölvívása
legjobbjai” címet alapított. A Magyar
Ökölvívó Szövetség ajánlásával 10 kategóriában díjazza a sportág legjobb
sportolóit, szakembereit. A szövetség
választása a „Legjobb Ifjúsági Női Ökölvívó” kategóriában a Fitt-Box büki szakosztályának versenyzőjére Ambrus Viktóriára esett. Az elismerés erősíti Ambrus
Vikit elszántságban, edzésmunkában.

Újabb kesztyűzés Győrben

A Fitt-Box ÖE és a győri Gladiátor Alapítvány újabb nemzetközi edzésprogramot szervezett. Győrben az Olimpiai Sportparkban három nemzet
(magyar, osztrák, szlovák) hat egyesületének 57 versenyzője találkozott.
A Fitt-Box 13 ökölvívója vett részt a közös gyakorlásokon. Hámori Ádám
vezényelte a bemelegítést. Két menetnyi árnyékolás után 10 meneten keresztül váltott ellenfelekkel folytak a küzdelmek. Az utánpótlás versenyzőket éremmel jutalmazták a szervezők. A bokszolók már nagyon várják,
hogy újra éles mérkőzéseken is szorítóba léphessenek.

Alpokalja Küzdősport Alapítvány
Kőszeg másik ökölvívó csapata, az Alpokalja Küzdősport Alapítvány sem
tétlenkedett a nyáron. Szinte minden hétvégén lehetőségük volt, hogy javuljon edzettségük, fejlődjön boksztudásuk. Július 4-én öten látogattak
Iváncra, ahol mindenki legalább egy, de volt aki több ellenfél ellen is
vívhatott edzőmeccset. Lakotár Hanna Győrben vett részt jó hangulatú
kesztyűzésen Horváth Zsófia ellen. Ezt követően a soproni Növényi
Sportakadémián kilencen (Horváth Dzsenifer, Budai Flóra, Lakotár
Hanna, Horváth Benedek, Kovács Bence, Oláh Máté, Oláh Milán, Marti
Szebasztián és Sallay Tamás) szálltak harcba osztrák és magyar ökölvívók
ellen. Augusztus elsején heten, szakmai igazgatónkkal, Szili Istvánnal
vettekt részt egy újabb ivánci kesztyűzésen. Szlovén, osztrák és magyar
öklözökkel mérhették össze tudásukat. Augusztus 7-én a budapesti
Madárfészek Ökölvívó Akadémián rendezett női kesztyűzésre öt lánnyal
utaztak, és szereztek rendkívül értékes tapasztalatokat.
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Sporttábor

Eredmények Lengyeltóti, E-ON UP Ranglistaverseny és BÚI
Triatlon Sprint Amatőr Kupa újonc 1 (0,1 km úszás-1 km kerékpár-0,5 km futás) fiú 2. Kovács levente 10:40, 13. Stumpf Vince 13:00,
újonc 2 (0,2-4-1) lány 20. Hóbor Enikő 21:28, gyermek (0,3-8-2) fiú
35. Hóbor Álmos 30:16, 40, lány 40. Kovács Fanni Mária 34:34, serdülő (0,5-12-3) fiú 13. Hóbor lehel 41:11, 26. Laki Barnabás 43:21,
32. Neudl Gábor 44:00, 48. Medvegy András 46:36, lány 6. Básthy
Katalin 44:43, 21. Stumpf Anna 46:11, 35. Bozsó Fanni 49:55, Sprint
(0,75-20-5) ifi férfi 18. Hóbor Zalán 1:05:32, 35. Molnár Levente
1:18:03, női 8. Kovács Anna 1:14:24, junior női 10. Hóbor Eszter
1:15:32, 11. Medvegy Nóra 1:18:11, 17. Fekete Adél 1:32:40, szenior
2 2. Hóbor Péter 1:04:29, szenior 3 2. Gódor Béla 1:18:40. MIX váltó
serdülő (0,2-4-1) 5. Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 1:05:11 (Básthy
Katalin 15:55, Hóbor Lehel 16:05, Stumpf Anna 16:53, Laki Barnabás 16:18), utánpótlás 2 (0,4-8-2) 7. Kőszegi Triatlon és Úszó Klub
1:52:38 (Kovács Anna 28:25, Hóbor Zalán 24:57, Hóbor Eszter 30:18,
Thaler Levente 28:58). Baja, E-ON UP Ranglistaverseny és XV.
Mogyi Triatlon Amatőr és Elit Sprint OB gyermek (0,3-8-2) fiú 12.
Hóbor Álmos 31:16, serdülő 11. Hóbor Lehel 40:27, 21. Laki Barnabás 41:58, 34. Neudl Gábor 43:33, 36. Medvegy András 44:12, lány
14. Básthy Katalin 43:55, 19. Stumpf Anna 44:53, Sprint (0,75-205) ifi fiú 2. Hóbor Zalán 57:58, junior lány 10. Hóbor Eszter 1:08:31,
13. Medvegy Nóra 1:12:21, 20. Fekete Adél 1:23:11, lány csapat 1.
Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 3:44:05 (Hóbor Eszter, Medvegy Nóra,
Fekete Adél), szenior 2 2. Hóbor Péter 1:01:24.

Sztárvendég a kőszegi kosarasoknál
A Kőszegi SE kosarasai egyelőre szabadtéren edzenek. Az időjárás nemegyszer közbeszól. Júliusban mégis ritka élménnyel gazdagodtak. Több
edzésükre is ellátogatott Darrin Govens, a Magyarországon több klubban
is megforduló, a Falcóval bajnoki érmeket és bajnoki címet is szerző honosított válogatott hátvéd. Jól érezte magát a kőszegiek között, edzést is
vezényelt a szakosztály játékosainak. Képünk a Dr. Nagy László EGYMI
Rába István Kosárlabda Pályán készült.

SPO RT

Triatlon sportágban is elindult versenyszezon. A lengyeltóti ranglista versenyen újonc 1 korcsoportban Kovács Levente ezüstérmes lett, a serdülőknél
Básthy Katalin hatodikként ért célba, s került a díjazottak közé. Hóbor
Péter (szenior 2 kcs.) és Gódor Béla (szenior 3 kcs.) második lett korcsoportjában. A mix-váltók (fiú lány vegyes) közül a serdülők 5. az utánpótlás
2 csapat 7. helyezést ért el. Baján az ifjúságiak sprintversenyében Hóbor
Zalán a dobogó második fokára állhatott. Hóbor Péter a szenior 2 korcsoportban megismételte lengyeltóti ezüstérmét. A női junior csapat, Hóbor
Eszter, Medvegy Nóra, Fekete Adél összeállításban országos bajnoki címet
szerzett.

Július végére szervezte sporttáborát focista és atlétapalántáknak a Kőszegi Lóránt FC. 10-12 segítő dolgozott azon, hogy a közel 100 gyerek
hasznosan töltse el az öt napot: Élményeket gyűjtsenek, kedvet kapjanak
a rendszeres sportoláshoz. A tábor első napján fizikai tesztek és a sportágnak megfelelő feladatok vártak rájuk. Az edzések mellett a Haladás
edzésének és a szombathelyi atlétika pályájának a meglátogatása, gokartozás, „dottózás” is szerepelt a programban. Igazi amerikai iskolabuszra is
felszállhattak a gyerekek. Az utolsó napon Csónakázó tavi kirándulás után
vízi csúszdával és - a Tűzoltóság jóvoltából - habpartival zárták a tábort.
Búcsúzóul tábortűz és gyerekek-szülők meccs fokozta az élményeket. (A
meccset a gyerekek nyerték.). A sikeres héthez nagy szükség volt lelkes
támogatókra is. Segítségükkel ebédelhettek a gyerkőcök a Bécsi Kapuban, pizzázhattak a Szulejmánban, fagyizhattak Toninál, jégkrémezhettek
a Csónakázótónál, Kaninál.
A Kőszegi Lóránt FC továbbra is várja a focizni vágyó ovis és iskolás gyerekeket. Lányokat is szívesen látnak, mert a klub a 2014-2010-es korosztályban lány utánpótlás csapatot is szeretne szervezni. (Jelentkezni lehet
Óri Gábornál a +36-20/610-6890-es telefonszámon.)

Rábai Gábor emlékére
A Kőszegfalvi SE augusztus 1-én labdarúgó tornával adózott az egyesület
egykori elnöke, Rábai Gábor emlékének. A korábbi klubelnököt Gyarmati
Kálmán méltatta. Cák, Gyöngyösfalu, Répcevis és a házigazda Kőszegfalva
izgalmas mérkőzéseken döntött a kupa sorsáról, melyet végül Répcevis
csapata vihetett haza. A csapatok koszorút helyeztek el Rábai Gábor emlékművénél. A kőszegfalvi lányok, asszonyok finom vacsorával vendégelték meg a csapatokat és a szurkolókat. A napot hajnalig tartó bál zárta.

Bozsoki labdarúgó hírek
Az augusztus 16-án kezdődött bajnoki rajtra motiváltan készültek a labdarúgók. A csapatszellemet erősítette a vonyarcvashegyi nyaralás. Majd
heti 2 edzés és 7 edzőmérkőzés szerepelt a programban. Egy háromcsapatos Emléktornán megszerezték az első helyet.
Az ifjúsági csapatnak új vezetőedzője lett, Németh Róbert személyében,
aki erősíti a felnőtt együttest. További érkezők: Kalmár Krisztián, Farkas
Gábor, Nagy Zsolt. Az ifi csapatból pedig Jagodics Márk és Kaposi Áron
csatlakozott az első kerethez. Távozott Reményi Bence, Geröly Roland és
Horváth Péter. Az U7-es és U9-es csapattal szakképzett edző foglalkozik.
Várják a 2012 és 2015 között született lányokat és fiúkat egyaránt! Jelentkezni a 0670/6083-737-es telefonszámon lehet.
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Ilyen lesz a kőszegi határátkelő

Bicikliút

Augusztus eléjén lévő állapot szerint jó ütemben
a halad 87. sz. főút Kőszeg – B61a Rattersdorf
(Rőtfalva) közötti határmenti út építése. A töltésépítés az új nyomvonalon befejeződött, rövidesen megkezdődik a pályaszerkezet építése.
A nyomvonal új határmetszési ponttal a magyar
oldali 87. számú főutat köti össze az osztrák oldali B61a jelű úttal. A teljes új útszakasz hossza
magyar és osztrák oldalon 1,8 km. Magyar oldalon 825 m-en történik beavatkozás, melyből
625 méteren új nyomvonalú út építése, míg 200
méteren a meglévő 87. számú főút korrekciója

A Nemezgyárhoz bevezető úttól indul és a határátkelő közelében lévő Rőtivölgyi Vízműig
tart az első szakasz, vagyis a régi vasúti töltésen (fotó) halad. A növényzettel benőtt területet júliusban kitisztították. Az építését a tervek
szerint szeptemberben kezdik. A bicikliút folytatása lesz az április 8-án üzembe helyezett, a
határátkelőig vezető szervízút, amelynek a felét
lebontják, a másik része majdan bicikliútként
szolgál. Az ábrán lévő „P”pontnál kinyúlik egy
nyíl, innét építik meg a régi határátkelőig vezető új utat.

valósul meg. A határon áthaladni szándékozó
járművek ideiglenes, alkalmankénti ellenőrzésére, visszafordítására alkalmas ellenőrző hely
is kialakításra kerül. Csapadékvíz-elvezetés az
útépítéssel érintett szakaszt megelőzően a 87.
számú főút 590 m-es szakaszán a jobb oldali
útárok rendezése és a levezetőmederhez történő
új csatlakozás kiépítése is megtörténik.
Az útszakasz a magyar-osztrák határon átnyúló
INTERREG V-A program keretében kerül megvalósításra. Az átkelési útszakasz építése 2021
nyarán fejeződik be.

