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Szeptember 24-én lesz 80 éves
Dumovits István a horvát nemzetiségű falvak esperes-plébánosa augusztus 23-án tartotta Horvátzsidányban a pappá szentelésnek 50. évfordulójára
emlékeztető aranymiséjét. Az Istent szolgáló hivatása 1970. június 19-én kezdődött, az évforduló tiszteletére az atya aranymisét mutatott be Ólmodon,
Undon, Peresznyén. Kiszsidányban a mise szeptemberben lesz.
A horvát közösséget szolgáló aranymisén a „keresztények lelki atyáját” köszöntötték Horvátzsidányban
az iskola sportpályáján felállított óriási sátorban. A
horvát és magyar hívőknek Dumovits István atya
együtt adta áldását a Felsőváton szolgáló Bali Tibor
plébánossal, akivel egy napon szentelték pappá.
Dumovits atya a horvátok közössége érdekében
végzett tevékenysége történelmi értékű. Undon 46
éve, Ólmodon 43 éve, Kiszsidányban 15 éve, Horvátzsidányban 43 éve szolgál. A horvát származású
atya Peresznyén született. Az ott lévő szülői házat
felajánlotta az országos horvát önkormányzatnak,
és így alakult meg a gyűjteményéből a horvátok
vallási ereklyéit bemutató múzeum.
Az aranymisén a horvátzsidányiak órát ajándékoztak
az atyának, jelképezve kértek időt a JóIstentől, hogy
együtt formálhassák a jövőre vonatkozó terveket.
÷Hála és köszönet a JóIstennek, hogy meghívott
szolgálatára, hála és köszönet Önöknek, akik
eljöttek” – fogalmazta meg Dumovits István plébá-

nos. A hálát az atya felé több közösség is kifejezte.

÷Ave, ave, ave Mária” – énekelték a szertartásra

DUMOVITS ATYA ARANYMISÉJE

bevonulva Kőszegen, Csepregen, Nardán, Felsőcsatáron, Szentpéterfán élő zarándokok, akik az aranymisére Nardáról, illetve az Abért-tótól indultak el.
Ünnepélyesen vonultak be a szertartásra úgy, ahogy
a zarándok útjaik végén Mariazell kegytemplomába. A zarándok utat az atya először 1984-ben tette
meg, összesen 33 alkalommal vett részt azon.
Az aranymisén ott voltak azok a szervezetek, akiket
az atya évtizedek alatt ’megszólított’ a Peruska Mária-kápolnánál tartott tábori miséken. Az első vadászmisét 1983-ban tartották az erdei tölgyfánál.
Azóta ott felépült a kápolna és szoborpark. Erről is
szólt 11 pap jelenlétében az életutat méltató szentbeszédében Schmatovich János kanonok.
Az atya tevékenységéért köszönetet mondtak a
zsidányiak, gyermekek és felnőttek, hiszen ÷bármelyik családban családtagként, rokonként fogadják”. Köszönetet mondtak, hogy a Jóisten a saját

népéhez kormányozta szolgálatra Dumovits István
atyát.
Írta és fényképezte: Kámán Z.
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Iskolaváros
V Á RO SHÁ Z A

A járványhelyzet miatt, a koronavírus terjedésének fékezése
érdekében elmarad Kőszeg hagyományos nagyrendezvénye, a
Kőszegi Szüret, de nem marad el
a szeptember. A szüret forgataga
mindannyiunknak nagyon hiányozni fog, de ebben a járvány sújtotta
évben meg kellett tapasztalnunk,
hogy a hétköznapok talán még az
ünnepnapoknál is jobban tudnak
hiányozni. Ha magunkon nem vennénk ezt észre, hát észre vehetjük a
gyermekeinken. Mások ezek a gyerekek, mint mi voltunk, állapíthattuk meg a minap. Mikor mondtunk
mi ilyet: „Apa, úgy-e nem zárják be
megint az iskolát”? Márpedig most
ezt halljuk gyermekeinktől! Ezt a
mondatot így is fogalmazhatnánk:
„Apa, úgy-e tovább zajlik az élet a
normális medrében?”
Igen, másképp, másért aggódunk,
mint azelőtt. Sérülékenységünk
tudatában jobban figyelünk a biztonságra, máshogyan osztjuk be az
időt, a pénzt, és talán tudatosabban figyelünk értékeinkre. Tesszük
ezt azért, mert szeretnénk normálisan élni, és a normális élet mérté-

ke most, a járvány idején az, hogy
nyitva vannak az iskolák.
Ilyen gondolatok jártak a fejemben
szeptember 7-én, amikor táblát
helyeztünk el a Jurisics téren ott,
ahol valaha a jezsuiták, majd a piaristák és a bencések gimnáziuma
állt. Dupla ünnep volt ez: délelőtt
a Benedict Hotel Kőszeg átadó ünnepsége, délután pedig emléktábla
leleplezés a régi iskola emlékére.
1677-ben gimnázium nyílt Kőszegen, a megye legrégebben alapított
gimnáziuma. Több, mint háromszáz
évvel később Magyarország Kormányának támogatásával megújult az
épület, hotel nyílik az egykori iskola,
a Bencés Rendház helyén. Az egykori iskolaalapítók értéket hoztak
létre, olyan értéket, amelynek „emlékére”, az épületre, és „emlékére”
az iskolákban szerzett tudásra és
jellemre ma is építhet a gazdaság.
Tudásra, és jellemre. Erre a két
pillérre építhetünk új értéket, új
közösséget, e két pillér megalapozását, felépítését várjuk iskoláinktól.
A tudás az az érték, amivel versenyképesek leszünk bármerre a világban. A jellem pedig az az erő, amely
a világban bárhol kamatoztatható
tudásunkat végül mindig a saját
közösségünk, a családunk, gyerme-
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keink és szüleink, a hazánk, a városunk, nemzetünk szolgálata felé
fordítja. Így jön létre új gazdagság,
új jövő a régi értékekből. Amikor
nincs ünnep, akkor csendes munkával, annak reményében, hogy
hamarosan újra ünnepelhetünk.
A szeptember idén sem marad el.
És ha csendesebben is, de megtörténik a szüret is. A jó gazda megművelte a földjét, hogy betakaríthassa a termést. A mi városunk tele
van értékkel, melyekbe befektetni
érdemes. Amikor állami támoga-

tásból két új, nagy szálláshely nyílik Kőszegen, amikor sorra újulnak
meg az utak városunkban, amikor
műemlékeinket állami pénzből
megújulni látjuk, akkor higgyük el:
érdemes dolgoznunk, érdemes tanulnunk, érdemes bizakodnunk, és
hinnünk a jövőben. Mert a történelem tanúsítja, hogy nem zárnak be
végleg az iskolák. Nem, mert nem
hagyjuk annyiban: közös erővel
megújítjuk, és kinyitjuk újra!
Básthy Béla
polgármester
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Sziklába vájt, téglával borított boltíves bunker

het abban, hogy – most és mindörökre – a Szent Korona 1945.
március 27-én utoljára hagyta
el felségterületét” – mondta az

átadó ünnepségen Básthy Béla
polgármester. Azon – a háború viharában terhelt – napon Pajtás koronaőr ezredes és hat fő koronaőr
vitte tovább Kőszegről Ausztriába a
nemzet ereklyéit. „A Szent Korona

történetének jelentős helyszíne
városunk. Nagy adomány, és
egyben nagy felelősség is” – fo-

galmazta meg a városvezető.
Vilmos atya imában kérte a
JóIstent, hogy „áld meg ezt a he-

lyet, hogy híven őrizze a Szent
Korona elrejtőzésének helyét, és
hirdesse az ország értékét a most
és a jövő nemzedéke számára”.

A sziklába vájt, téglával borított
boltíves bunker vasajtója kinyílt a
látogatók előtt. A falakon lévő tájékoztató táblákon nyomon lehet
követni a Szent Korona életútját.
A tájékoztatóban kiemelt szerepet
kapott a koronaőrök feladatvállalása. A barlang útvezetését – derékszögben több helyen – megtörték, egyik fordulónál helyezték el
az ereklye tárolását szolgáló vasláda hiteles másolatát. Innét jobbra
lépcsők vezetnek felfelé, amit a
második fejlesztési ciklusban építettek meg a második kijáratig, az
első Stáció irányába. Innét pár lépés, és alumínium lépcsőkön lehet
a dombra felmászni. Elénk tárul a
Duna, Tisza, Dráva folyók nyomvonala, jelezve a Trianoni Diktátum
előtti NagyMagyarországot. Soksok tábla jelzi azon városok nevét,
amelyhez kapcsolódik a Szent Korona történelme.
Az évezredre visszanyúló történésekről beszélt dr. Kovács Vilmos
ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnoka. Tényként
állapította meg: „A Szent Korona
összeköt mindannyiunkat!” A történész kiemelte: „A Szent Korona a
magyarság egységének a szimbó-

A KT U Á LI S

A koronaőrző bunker a Kálváriahegy alatt őrzi a múltunk egy szeletét.
Augusztus 30-án a felújított koronaőrző bunker átadásán sok érdeklődő tekintette meg a hegyoldalban lévő barlangrendszert. Volt ott
olyan személy is, aki gyermekkorában a barlangban játszott. Látta és
tudott arról, hogy két kijárata van.
Egy asszony arról beszélt, hogy
1945-ben az orosz katonák elől
védett helyre, barlangba menekültek többen, az ajtónál álló gyermeklányt a szeme láttára lőtték le.
A koronaőrző bunker felújítása
2012-ben kezdődött, a második
ciklussal együtt 35 millió Ft ráfordítással méltó emléket állít egy
történelmi eseménynek. „Bízni le-

luma. Egy XII. századi forrás szerint a haza becsülete a Koronától
származik. Ekkor alakulhatott ki
az a gyakorlat, hogy a magyar királyokat Székesfehérváron az esztergomi érsek koronázta meg. …
A tudományos kutatások szerint
a koronán a kereszt 1638-ban
ferdült el, amikor a koronaőrző ládát szabálytalanul nyitották fel”.

Az ezredes szavai szerint a Szent
Koronát 11-szer szállították határainkon túlra, először 1205ben hagyta el a magyar királyság
területét. Összesen 135 éven át
volt külföldön, amíg Carter elnök
visszaadta 1978-ban az USA-ban
őrzött ereklyénket.
Kutatásokra hivatkozva a történész
elmondta, hogy 1942 szeptemberében a légi támadások miatt a
Szent Koronát tartalmazó vasládát
a budai vár alatt lévő óvóhelyre vitték. 1944-ben kezdődött el
’kálváriája’. Első állomás Veszprém
volt, majd Kőszeg (részletek a fotón
olvashatóak). Innét a bombatámadások veszélye miatt december közepén Velembe vitték, és a Stirling-

villa kertjében ásott bunkerban
helyezték el.
1945. január közepén elhozták
Pannonhalmáról a koronázási palástot, amit szintén a villában helyeztek el. Március 18-án Kőszegre,
a koronaőrző bunkerba szállították.
Majd 1945. március 27-én innét
hagyta el az országot hat koronaőr
és Pajtás koronaőr ezredes kíséretében. A végcél az ausztriai Mattseebe
volt, külön ásták el a koronaládát és
a koronát. Július 25-éig tartották a
titkot, amikor az amerikai katonák
vették át az őrzését. Ekkor szűnt
meg a koronaőrség.
A magyar nép ereklyéit 1953-ban
egy hadihajó fedélzetén vitték el az
USA-ba. 1978-ban újra visszatért
Magyarországra. 2011. május 30án alakult meg a Honvéd Koronaőrség, így újra haderő vette át az
őrzés feladatát.
Dr. Kovács Vilmos ezredes „Hűséggel a nemzetért”, a koronaőrség
jelmondatával fejezte be a Szent
Korona történelmét összefoglaló
beszédét.
Kámán Z

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok elszállításának napján viszik el.
KŐSZEGEN: OKTÓBER 1-jén, 2-án, 5-én, 6-án, 7-én.
KŐSZEGFALVÁN: OKTÓBER 1-jén történik a szállítás.

3

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I I . É V F O LYA M , 9 . S Z Á M

2020. SZEPTEMBER 14.

Nem lesz Kőszegi Szüret – nincs vészforgatókönyv
V Á RO SHÁ Z A
4

Szeptemberben megérkezett a
koronavírus előre jelzett második
hulláma, a sok irányban közzétett
kérések szerint ezt ugyanolyan komolysággal kell kezelni, mint az
elsőt, amikor kiürült a város.
Sokféle vélemény elhangzik a vírusról, szinte mindenki tud mindent. A korábbi álláspont megdőlt,
miszerint a fiatalokra alig hat, talán
nem is kell nekik komolyan kezelni.
Egyre több fiatal kerül be ebbe a
körbe, és tényszerű az is, hogy terjesztik a vírust. Kétséget kizáróan
így van ez néhány kőszegivel is,
akik valahol együtt buliztak vagy
csak találkoztak, beszélgettek.
A szájmaszk viselése üzletekben,
közlekedési eszközökön kötelező.
Tudjuk jól, hogy ezt nem tartja
be mindenki, pedig mindenkinek
alapvető érdeke.
Jó szokás az, ha a szájmaszk nélküli személyt az üzletből kiküldik.
Ahol „rend” van, ott a kisboltok
előtt várakoznak a vásárlók. Nem
sértés, ha személyes találkozásoknál elmarad a kézfogás, a köszöntés más formában valósul meg. Vilmos atya is kérte, hogy szentmisén
használják a szájmaszkot, és mindenki törekedjen a jól ismert biztonsági intézkedések betartására.
A Dance Jam Tánccsoport október 3-ára tervezte a megalakulásuk 30. évfordulóját ünneplő
programokat. Változott a helyzet,
a táncosok szüleivel is megbeszélve
döntöttek arról, hogy a következő
tavaszi időszakot célozzák meg a
jubileumi események megtartására. Az indoklás egyszerű: a bizonytalan járványügyi helyzetben az
emberek közelségére építő programot nem célszerű megtartani.
Az optimista időszakban a tervek
arról szóltak, hogy megtartják a
Kőszegi Szüret rendezvényeit. A vírus által előidézett biztonsági szabályok más utat határoztak meg.
Nem lesz kirakodó vásárral bővített
rendezvény.
Csak a bor ünnepének sajátosan kőszegi megvalósítása,
amelynek részleteit szeptember
26-a előtt a honlapon megtalálja a
Kedves Olvasó. Ezzel egyetértettek
a képviselők a szeptember 3-án
tartott testületi ülésen.

Ugyanitt a vírushelyzet okán Harkai
Norbert arról kérdezett, hogy van-e
a városnak vészforgatókönyve a
második hullám megérkezésére,
majd több – a következő időszakokra vonatkozó – feltételezést is
felsorolt. Básthy Béla polgármester
azt kérte, ne terjesszen senki alapok nélküli sajátos híreket. Kőszeg
város polgárai és az önkormányzat
számára is a „súgó” az Operatív
Törzs, amelynek döntéseit kell
végrehajtani. „A magunk részéről nincs saját forgatókönyvünk”
– fogalmazta meg a városvezető,
mert „nem kell mást csinálni,
mint amit a szakemberek mondanak. Közös érdekünk, az ott
hozott döntések végrehajtása”.

Majd hozzáfűzte azt is, hogy a kőszegiek közös érdeke, hogy legtöbbet Kőszegen maradjunk.
A tavaszi vírusidőszakon már túl
vagyunk, amely sok megoldásra
váró feladatot adott az időseknek.
Se szeri, se száma mindazoknak,
akik valahol, valakinek, talán csak
egy kicsit segítettek. Az önkormányzat önkéntes, segítő munkára
kérte a kőszegeiket.
Közülük az egyik, Nádasdy Renáta, aki jelentkezett a felhívásra.
Szavai szerint sokan vállalták az
önkéntes munkát, sokkal többen,
mint a szervezők azt gondolták.
Renáta felvette a kapcsolatot a 75
éves Anna nénivel, aki a beteg férjét gondozta, és nincs Kőszegen élő
rokona. Kétnaponta találkoztak a
megbeszéltek szerint, a biztonsági
szabályokat betartották, és a rábízott feladatokat, kéréseket hónapokon keresztül elvégezte Renáta.
Szavai szerint ebben nem volt semmi rendkívüli, de azt tudta, hogy a
mindennapos ügyekben sokat segített. Az idős emberek mosolya, a
kimutatott hála jó érzéssel töltötte
el. A vírus előidézte helyzet – számukra – tartós emberi kapcsolatot
hozott létre.
Az önkéntesen elvégzett munkáért
augusztus 28-án a lovagteremben tartották a Köszönet Estély(j)
e programot. (19. oldal) Ennek
keretében Básthy Béla polgármester adta át az okleveleket, amelyben Kőszeg Város Önkormányzata
köszönetét és háláját fejezi ki a

COVID-19 vírus okozta veszélyhelyzet idején kifejtett önkéntes
segítő munkáért.
A következő személyek munkáját
köszönte meg a városvezető:
Prím József, Temesvári Tibor, Illésné
Pávolics Tünde, Stitniczky Csilla,
Terplán Zoltán, Busáné Markovits
Eszter, Reményi Anita, Teleki Orsolya, Váradiné Weigl Beatrix,
Kulcsár Anita, Tóth Éva, Pávolics

Enikő, Kabai Tímea és férje Szőke
Tamás, Nádasdy Renáta, BányaiNémeth Gábor, Pintér Tamás, Révész György, Giczy József, Vadász
Krisztián, Rozgonyi Filoména, Tóth
Attila, Csáki Péter, Rodler Veronika, Váradi Annamária, Kiss Edit,
Tarjánné Bindics Zsuzsanna, Buza
Nikoletta, Gombos Anikó, Pádár
István, Marton Csaba.

Kámán Z
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Kőszeg ostromának 488. évfordulójára emlékeztünk augusztus
30-án. A járvány miatt elmaradt
az Ostromnapok rendezvénye, helyette a Hagyományőrző találkozó
jelentette a folytonosságot. Ennek
záró ünnepsége a Himnusz közös
éneklésével kezdődött. A szónok
Németh Szilárd a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
volt, aki a közvetlenségével már az
érkezésekor magára vonta a figyelmet. Történelmi visszatekintésében megemlítette Nándorfehérvár
elestét (1521), Mohács veszteségét
(1526.), Buda elfoglalását (1541)
és Nagyvárad tragédiáját (1660)
is. A felsoroltakban különös egye-

zés, hogy mindegyik augusztus 29hez kötődik.
Akár hazánk gyásznapja is lehetne
ez a nap, de ott van 1532. augusztus 29-e, a török sereg utolsó nagy
ostromának a napja, mely után
elvonult Kőszeg alól a nagyszámú csapat. Ez „a végvári harcok
egyik legszebb honvédő példája”
– mondta az államtitkár és idézte
Balassi ismert sorait: „Emberségből példát, vitézségből formát”
adtak. „Jurisics tudta, hogy csak az
a miénk, amit meg tudunk védeni,
és tudta, hogy a nagyobb méretű
keresztény összefogáshoz, időre
és erre a győzelemre van szükség.” Párhuzamot vont a jelennel,

A KT U Á LI S

Emlékeztetni kell

amikor leszögezte, hogy hazánk
az EU külső határainak védelmével „ugyanezt a feladatot végzi el
eminensen”. Sikerült megóvni szokásainkat, szabadságunkat, nyelvünket, nemzeti szuverenitásunkat.
„Kőszeg hőseinek példája ma, a
21. század kihívásainak közepette
is erőt ad.” Szólt arról, hogy ezért
is fontosak ezek a megemlékezések, hagyományőrző programok,
amelyek emlékeztetnek bennünket
nemzeti múltunk dicső pillanataira.
(A felújított Koronaőrző emlékhelyet is ezen a napon adták át.)
Idézte Orbán Viktor miniszterelnök

szavait is, amelyeket az Összetartozás emlékhelyénél mondott:
„Emlékeztetni kell magunkat arra:
a saját otthont, földet, hazát nyújtó
önálló államiság, a népek életének
inkább kivételes, mint természetes
létállapota.”
A szemerkélő esőben koszorúkat
helyeztek el Jurisics szobránál,
majd a Hagyományőrző Találkozó
szereplőinek ajándékokat adtak át.
A megemlékezésen közreműködött
a HM 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred díszőrsége és a ZORA
Horvát Nemzetiségi Énekkar.
TáF.
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Kávészünet Pintér István gyermekotthon-vezetővel
Közösségépítés és sportsikerek az állami gondozott gyermekekkel
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Szeptembertől befejezte 46 éves pályáját,
amelyből 31 évet töltött el vezetőként, december 22-től lesz nyugdíjas. A gyermekotthon évek óta nem tartozik már a Dr.
Nagy László EGYMI-hez. Helyileg az intézmény területén működik, de szervezetileg
a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozik. Az összes Vas megyei
gyermekotthon a TEGYESZ (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) irányítása alatt
működik. Korábban költségvetési intézményként tevékenykedtek, nyári gyermeküdültetéseknek sem volt akadálya. Mostanra csupán egy napra elegendő támogatásra
van lehetőség. Az Erzsébet táborok sem
„ottalvós” formában működtek a koronavírus okán. Létrehozták a Mécses Alapítványt a gyermekek üdültetése érdekében,
és erre a célra felhasználták a személyes
kapcsolatokat. Kőszeg Város Díszpolgára,
Jenkei Ede Angliában dolgozó unokája,
Jenkei-Kiss Márton jelentős összegű személyes adománnyal támogatta az alapítványt, és mindezt baráti kapcsolatok révén
tovább növelte. Így a diákok eljutottak az
Őrségbe, Budapestre és Hajdúszoboszlóra,
Balatonszemesre. A gyermekotthont vezető
Pintér István a tanév kezdetén rendezte az
irodáját, előkészítette az átadásra. Mindez
egyfajta összegzés is, amelyről így beszélt.
– Magyar-történelem szakra jelentkeztem
Szombathelyre az 1974-es érettségit követően.
Mivel nem jött össze, mindenképpen dolgozni
akartam, mielőbb önfenntartó akartam lenni.
Ragaszkodtam a pedagógus pályához, a nővérem és a sógorom is tanárok lévén, vonzott
a szakma. Kőszegen a „gyógy”-ban hirdettek
felvételt gyermekfelügyelőnek. Idén augusztus
16-án 46 éve, hogy beléptem az intézet kapuján. Ez az első és egyetlen munkahelyem, de a
munkáltató többször is változott.
– Második éve voltam itt, amikor jelentkeztem
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára.
A gyógypedagógus szakma mellett az állami
gondozott gyermekek sorsa fogott meg igazából. Eléggé vallásos nevelést kaptam, közel állt
hozzám az elesett és szegény sorsúak segítése.
Szerény körülményeink ellenére mindig tapasztaltam ezt a családunkban is. Ez természetes volt,
ma, ha egy tehetősebb ember adakozik, meghívják a sajtót. Sokkal többen vannak a kevésbé jómódúak, akik csendben, jószívvel segítik a rászorulókat. A sok-sok apró adomány tőlük érkezett.
– Diploma után 14 évig nevelőtanárként dolgoztam. A diákönkormányzat segítő tanára lettem, szerveztem a gyermeknapokat, sportrendezvényeket. Látva aktivitásomat, átkerültem

a Kisegítő Iskolába, ahol három évig tanítottam
humán tárgyakat párhuzamos osztályokban.
Megszereztem a történelem tanári szakot is, ezzel általános iskolai tanári végzettségem is lett,
ami feljogosított arra, hogy a Beszédjavító Általános Iskolában taníthassak. Ez egy új, inspiráló
közeg volt. Egy év alatt ott is megalapítottam a
diákönkormányzatot. Mindig is közösségi ember
voltam.

– 1991-ben Rába Istvánt megválasztották
igazgatónak. Akkor ment végbe vezetői szinten
a teljes generációváltás a gyógyban. Schlögl István lett az újonnan induló Speciális Szakiskola
igazgatója, Nagy Gábor a tanulmányi vezető, én
meg a gyermekotthoné. Úgy szoktuk mondani:
– együtt húztunk csizmát! Fergeteges évek következtek. Tele voltunk tervekkel, ötletekkel, a
változtatás és jobbítás szándékával.
– Innentől kezdve Kőszeg újból visszakerült
a gyógypedagógia országos vérkeringésébe.
Szakmai versenyek, kulturális seregszemlék, sportversenyek sora következett. Magyar
Gyógypedagógusok Országos Kongresszusát is
rendeztünk. 1995-ben véletlenül került ide egy
speciális olimpiai rendezvény. Éppen a Dunántúli Gyermekotthonok Sporttalálkozóját szerveztük, támogatók után kutatva, mindenkinek írtunk, a Speciális Olimpiai Szövetségnek is, akik
kíváncsian jöttek hozzánk. Első nap a hagyományos módon mértük az eredményeket, másnapra javasolták az SO szabályok szerinti mérést.
Akkor bíztak meg bennünket egy új sportág, a
padlóhoki (floor-hockey) magyarországi bevezetésével. Megtetszett a ránk szabott feladat.
Országjáró körúton ismertettük a sportágat.
Abban az évben lett egy angliai kapcsolatunk
az anglikán egyházzal. Ennek eredményeként
teljesen felújították angliai adományokból a
fürdőket, mellékhelyiségeket. Innentől kezdve

a külföldi nyaralások, a világjátékok zsinórban
jelen voltak életünkben. Zászlók, kupák, fényképek, megannyi emléktárgy segít emlékezni e
gazdag életútra, vezetői eredményekre.
– Gyermekotthonunkban 1991-ben még kaszárnyaszerű szobák voltak, 4 méter 80-as belmagassággal. Elkezdtük a belső átalakításokat,
galériás megoldással. Mindezt persze saját erőből, asztalos és kőműves dolgozóink hozzáértésével. A parkban elszáradt fákat dolgoztuk fel.
A minisztérium képviselője meg is állapította,
hogy Kőszegnek nem kell állami támogatás,
hiszen minden rendben van, szépen fejlődnek.
– 1997-ben sportegyesületet alapítottunk,
Kőszeg-Wink Padlóhoki SC néven. Azóta minden világversenyen volt gyerekünk – Kína, Korea, Japán, Amerika kétszer is, Ausztria Athén,
Los Angeles, Abu-Dhabi és sok más európai ország – padlóhoki, kosárlabda és hófutás sportágakban.
– Az angol kapcsolatnak köszönhetően háromszor mentünk nagybusszal, négy alkalommal
repülővel Angliába. Életükben először és talán
utoljára ültek repülőn. Útközben jártunk Brüszszelben, Párizsban, Londonban. Komppal keltünk át a Csatornán.
– Mindeközben elvégeztem a közoktatásvezetői
szakot. Közben pedig jöttek a sportsikerek, az
angol kapcsolat, melyeket a gyermekotthon ápol
a mai napig is. Rendezvények, táborok, sportversenyek jellemezték mindennapjainkat. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy több száz gyermeket
eljuttattam külföldre. Azokat a gyerekeket, akiknek otthon még a napi betévő falat is gondot
jelentett. Kint ötcsillagos szállodákban laktak,
Schwarzeneggerrel paroláztak és fotózkodtak.
Mi felnőttek sem gondoltuk, hogy az Ontario tó
partján egy luxusszállóban alszunk egyszer és a
Bogdán Miklós nevű fiatal tanítványunk pedig
ott ünnepli 17. születésnapját. Tíz évvel később
levélben keresett fel és egy üres videokazettát
mellékelt, azzal, hogy a torontói felvételeket másoljam rá, szeretné megmutatni a kétéves kisfiának, hol járt az édesapja fiatal korában.
– Fél éve foglalkoztat a gondolat, hogyan tovább. Negyvenhat évi munka és lüktetés után
mi jöhet? Van olyan elképzelésem, hogy eseti
gondnokságot vállalok szociális otthonokban,
így kicsit még maradnék a szakmában. A Mécses
Alapítvány kurátoraként lesz az anyaintézménynyel is kapcsolatom. Nem is beszélve a KőszegWink Padlóhoki Sport Clubról, akiket kezdettől
támogat a Wink sportruházatot forgalmazó vállalat. Úgy tűnik, a fiam cégében is lesz tennivalóm, és remélem, hogy sokáig élvezhetem még
négy unokám társaságát.
Kiss János

az érdeklődők megtekinthetEz az a hely… 7-én
ték a felújított épületet. A látogatást
Az egykori Bencés Rend Székháza
(gimnázium) kitárta kapuit. A boltíves épület közel 350 év emlékeit
őrzi, várhatóan az őszi megnyitást
követően Benedick Hotel néven
várja a vendégeket. Szeptember

megelőzően emléktáblát avattak.
Az ünnepi hangulatot a Kőszegi Vonósok együttesének játéka
emelte a Jurisics téren. Navracsics
Tibor kormánybiztos, Básthy Béla
polgármester és Keszei Balázs
gimnáziumi igazgató leplezte le
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az emléktáblát, amelybe az alábbi
szöveget vésték: „e helyen állott
1909. májusig az 1677 – 1680ban épült és 1780-ban átalakított a jezsuiták, piaristák és
szent-benedek rendjétől vezetett
katholikus gimnazium.”

Básthy Béla Kőszeg iskolaváros
jellegét hangsúlyozta, ami „nem-

csak azt jelenti, hogy kiművelt
emberfőket kívánunk adni a városnak és ennek a térségnek is,
hanem ez az iskolavárosiság
immár a motorjává vált Kőszeg
legújabbkori megújulásának is.”
majd így fogalmazott: „Ez az a város, ez az a hely…, ez az a jövő,
amelyben érdemes részt venni.”

Navracsics Tibor emlékeztetett őseink ama bölcsességére, hogy „min-

Döntések
Szeptember 3-án a képviselők 17
napirendi pontot tárgyaltak.
Pénzügyek: Központi téma volt a
város költségvetésének módosítása.
Az elhangzottak szerint a fő összeg
94 millió Ft-tal csökkent, a bevételi oldalon legjobban az iparűzési
adóbevétel. Emiatt a költségvetés
egyensúlya érdekében a bér, és
dologi kiadásokat kellett jelentősen
csökkenteni. Básthy Béla polgármester arról beszélt, hogy „sokan
hoztak áldozatot a város működése érdekében”. A nem kötelező

feladatok közül a civil szervezeteket
érte a legtöbb támogatási megvonás. Több képviselő lemondott a
honoráriumról vagy a felét kapták
meg. A városvezető szerint két cél
teljesült: a város megtartotta működőképességét, a pályázatokon
elnyert beruházásokhoz az önkormányzat biztosította az önrészt.
Diákok elismerése: 2020-as évtől „Jó tanuló, jó sportoló” elismerés
az egyéni teljesítményt díjazza. Az
új rendszerben a kitüntetések odaítélését a sportcsapatok helyezései
nem indokolják, hanem csak – a tanulmányi eredmények mellett – az
egyén által elért sporteredmények,
akkor is, ha azt csapatversenyben
érte el a diák. A Díjazottak létszámában nincs korlátozás, az idei

Királyi Városnapon kiosztott okleveleket már ezek szerint adják át. Az
is biztos, hogy a képviselők később
újra tárgyalják ennek az elismerésnek a szempontjait.
„KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ”: Ezzel a
megnevezéssel új kitüntetést hoztak
létre a képviselők. Básthy Béla polgármester szavai szerint Kőszegen
bőven vannak olyan személyek, akik
a város magas szintű elismerését kiérdemlik. A civil közösségek részéről
is igénylik a kitüntetést olyan személyeknek, akik hosszú ideig dolgoztak
egy-egy közösségért, ezáltal a városért, és ezzel olyan nyomot hagytak
maguk után, amely egy korszakot
fémjelez. Az elfogadott rendelet szerint „KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ” átadása
legalább 25 éves Kőszegért végzett
eredményes munkát ismer el.
Fedett utasvárók: Az önkormányzat és a Publimont Kft. között létrejövő szerződés szerint reklámeszközzel felszerelt utasvárókat
telepít a kft. ott, ahol jelenleg nincs
fedett buszmegálló, és ezt a környezet szempontjai indokolják. A 15
éves határozott időtartamra szóló
konstrukció keretében telepítendő
utasvárók a kft. tulajdonában maradnak, ők vállalják a karbantartást,
a tisztítást. Az önkormányzat számára biztosítanak a váróban hirdetési
felületet. A rendeletet két képviselő
ellenszavazatával fogadták el.
KZ

den egyes alkalommal, amikor
a nemzetnek újra talpra kellett
állnia egy katasztrófa után, akkor
az iskolák alapításával kezdte ezt
a talpra állást”.

A Bencés Rend Székházának felújításáról a Kormány 2014-ben
döntött, azt követően, hogy prof.
Dr. Miszlivetz Ferenc vezetésével az ISES alapítvány kidolgozta

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

KRAFT-programot, amely a történelmi és kulturális hagyományokra, a város kiemelkedő iskolavárosi
identitására épül.
A hotel kitűnő adottságú belső udvarán találkoztak az érdeklődők.
Jelen volt Fejérdy Tamás műemlék építészet szakértő, a felújítási
terveket készítő Gutowski Róbert,
Ágh Péter országgyűlési képviselő.
Elhangzott, hogy az új szálló abba
a rekonstrukciós sorba helyezhető
el, amelynek része a Szemző ház,
a Zwinger, a Sgrafittós-ház és a
Festetics palota, és ehhez tartozik a
felújítandó zsinagóga is.
Kőszeg egy újabb sikertörténettel
büszkélkedhet. Ennek történet generálója, Miszlivetz Ferenc így fogalmazott: „A műemlékvédelem,
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az építészek, a Pannonhalmi
Főapátság, az ISES alapítvány és
az FTI-IASK együttműködésének
eredményére méltán lehetnek
büszkék a kezdeményezők, a tulajdonosok és a tervet megvalósítók éppúgy, mint a támogatást
biztosító Kormány és minden kőszegi polgár.”

TáF.

SZUPERGYORS
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A kötelező eboltásról

Eladó ingatlanok

KŐSZEGEN a volt felnőtt háziorvosi rendelőnél (Kőszeg, Munkácsy u. 17.):
szeptember 24-én (csütörtökön)
14.00-15.30 óráig
szeptember 25-én (pénteken)
08.00-09.30 óráig

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján versenyeztetési eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában:
 Kőszeg, Hunyadi J. u. 11. 2. emelet 9. sz. alatti 42 m2
nagyságú lakás
 Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 4. fszt. 3. sz. alatti 86 m2 nagyságú lakás
 Kőszeg, Gábor Áron u. 9. sz. alatti 2959/2 hrsz és
2959/4 hrsz ingatlanok együttes értékesítése
A Pályázati Hirdetmények Kőszeg város honlapján a Vagyonértékesítés menüpont alatt megtekinthetők. További információ:
Tel: 94/562-517, 94/562-529.

KŐSZEGFALVÁN, a szokott helyen (kocsma előtt):
szeptember 25-én (pénteken):
14.00-15.30 óráig.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!
A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelősséget az esetleges köz- és állategészségügyi, valamint az állatvédelmi hatósági következményekért.
Az eboltás díja 4.000,- Ft, melyet a helyszínen kell befizetni és tartalmazza a veszettség elleni oltás, valamint a kötelező féregtelenítés díját is.
Az eboltási bizonyítványt mindenki hozza magával!
2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb csak CHIP-pel
megjelölve tartható, ezért a megjelölést oltás előtt kell elvégeztetni. A
mikrochip behelyezése az oltás helyszínén nem megoldható.
Tekintettel a koronavírus járványhelyzetre, a Magyar Állatorvosi
Kamara ajánlása alapján az alábbiakra kérjük a kutyatartókat:
• oltásra ne jöjjön az, akinek influenza-szerű tünetei vannak, esetleg lázas vagy beteg,
• a felvezetett ebet minél kevesebben kísérjék, lehetőleg annyian,
ahányan a fizikai lefogásra elegendőek,
• lehetőleg az ebeket a fiatalabb korosztály hozza ki az oltásra.
A járványhelyzet esetleges romlása esetén az Operatív Törzs által elrendeltek az iránymutatóak, rendezvények, tömegesemények korlátozására, így az összevezetett oltás elmaradására is sor kerülhet. Erről az
ebtartók a helyben szokásos hírforrásokból értesülhetnek.

Új kamerák a Kendig-csúcson
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Új kamerákat szerelt fel a Városi Rádióklub a Kendig-csúcsi rádióamatőr
versenyállomásán. Kedvezményesen,
százezer forintért tudták megvásárolni a három – MILESIGHT C2964PB
típusú – készüléket. A „jó vétellel”
mintegy nyolcvanezer forintot tudtak
megtakarítani. Az új kamerák majdnem lefedik a 360 fokos látóteret,
jobb felbontásúak és nagyobb látószögűek, mint a korábbiak.
A Kendig-csúcs az „Időkép” (idokep.
hu) oldal csapata számára is fontos,
ezért a klubot gazdagították egy
DAHUA Starlight kamerával, aminek még a MILESIGHT-nél is jobb
fényereje van, így jobb minőségű
éjszakai képet szolgáltat.
„Ez néz nyugat felé, egyébként,
most már ez a legnépszerűbb kameránk. Beszerzési ára 85 ezer Ft
körül van” – nyilatkozta Polgár József a klub elnöke.
A kedves olvasó maga is meggyőződhet a változásról, ha rákeres az
oldalra (idokep.hu/webkamera/
ha1kyy2). A másik két kamera
az Írottkő, illetve az Abért-tó felé
néz. Ez utóbbiról megtudtuk: „Jú-

lius elején volt tapasztalható, hogy
napfelkelte előtt két különlegességet is láthattunk. Az egyik, hogy a
képernyő bal oldalán megjelentek
az úgynevezett világító felhők,
és azok jobb oldali része felett a
NEOWISE névre keresztelt üstökös,
melynek, ha elmosódottan is, de
látszott a csóvája.” A felvétel viszszakereshető. (A megtekintésnél a
teljes képernyőmód használandó.)
A kamerák felszerelése, üzembe helyezése Rege Péter, Révész
György és Révész Roland klubtagok munkájának köszönhető.
A legújabb „rádiós” hírek:
– Tavasszal a vírushelyzet miatt
elmaradt a „Kőszeg rejtett kincsei”
elnevezésű program. Megrendezését ismét tervbe vették. Szeptember 19-én 14 és 17 óra közti
időpontra szervezik a Kendig-csúcsi
versenyállomás bemutatását. (Bővebben a https://koszeg.hu/ oldalon található tájékoztató.)
– A versenyállomás területére további öt évre sikerült megkötni a
használati szerződést az Erdészettel.
TáF.

Bajcsy-Zsilinszky utca
Bajcsy. Mindenki csak így emlegeti.
a Felsőváros részen található. Hivatalosan Bajcsy-Zsilinszky Endre
utca. A Dózsa György utca és a
Meskó utca közötti hosszú út, ahol
a bölcsőde és Felsővárosi Óvoda,
Kiss János altábornagy és Kovács
karnagy szülőházai is megtalálhatóak. Ez az utca változatlanul tartja
a nevét, nem kellett átnevezni.
Magyar politikus és újságíró Bajcsy-Zsilinszky Endre Kálmán Szarvason 1886.06.06-án született.
Államtudományi és jogtudományi
doktorátust szerzett 1908-ban.
1909 őszén bevonult a bécsi huszárezredhez, tartalékos tiszti esküt tett. Az ekkor Békéscsabán
élő család nézeteltérésbe keveredett Áchim L. András politikussal.
Endre és testvére, Gábor behatoltak Áchim lakásába, majd szóváltás

közben két pisztolylövéssel halálosan megsebesítették. A Zsilinszky
testvéreket (önvédelem címén) az
esküdtek felmentették a gyilkosság
vádja alól.
Endre politikai pályafutása a Független Kisgazdapárttal ért véget.
Több lap főszerkesztője is volt.
1925-ben vitézzé avatták, s ekkor
vette fel a Bajcsy nevet. Nemzetiszocializmussal való szembehelyezkedése, németellenessége a háború éveiben tette nagy formátumú
politikussá. 1944-ben a Magyar
Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottság élére állt, kidolgozták a
fegyveres felkelés tervét. A vezérkarát elárulták, Bajcsy-Zsilinszky
Endre halálos ítéletét december
24-én Sopronkőhidán végrehajtották.
Plechl Ildikó

Aszfaltozás

a Bajcsy utca lakóira, mert ott az
utcát szeptember 9-én vonták be
aszfalttal (kép). A járda is elkészül
szeptemberben. A 87-es út határátkelési szakaszát augusztusban
betonozták, szeptember elején bevonták a második aszfaltréteggel.
Az Ausztriához kapcsolódó pontot
úthengerek zárták le.

Szeptember 10-én a Kékfény Étteremtől a könyvtárig a második
réteggel is leaszfaltozták a Várkört. Mostanra már jobban látható: milyen szép lesz, ha elkészül a
teljes útszakasz. Lehet irigykedni
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Gyarmati Kálmán 1941. május
13-án Kőszegfalván született, és
– ahogy ő mondta – „itt is akarok meghalni”. Végsőkig kitart
Kőszegfalva mellett. Lánya és fia is
ott élnek, négy unokája is kötődik
a faluhoz, a mindennapjaihoz a
legnagyobb vonzerőt a dédunokája
jelenti.
Az augusztus 20-án tartott ünnepségen tett egy kijelentést, miszerint
annak megszervezését a „hattyúdal”-nak tekinti. A felelőtlennek
vélt kijelentésre a városvezető azt
mondta, hogy a dal szóljon sokáig.

A 80. életévében járó Gyarmati
Kálmánnal szeptember 9-én beszélgettünk a sportpályán, mert
akkor is, mint mindig, ott dolgozott.
Így fogalmazott: „Mindig azon
gondolkodok, mit lehet és kell
még megtenni”. Felidéztük a falu

alapításának 300. évfordulóján
(2013.) megfogalmazott szándékát, miszerint addig nem nyugszik,
amíg el nem készül az alapítás emlékműve.
Kőszegfalváért végzett munkája
1958-ban kezdődött, amikor a
helyiekkel közösen megépítették

Háziorvosok rendelése
Felnőtt háziorvos

A rendelési időre telefonon lehet időpontot foglalni, a betegeket csak a
megadott időpontban látják el. Sürgős, halaszthatatlan, életveszélyes esetekben a betegeket azonnal fogadják.
A gyógyszerek felírása kizárólag telefonos kérés alapján történik.
1. körzet: Dr. Nedeczky Veronika (94/360-178)
Hétfő, Szerda, Péntek: 7.30-12.00,
Kedd, csütörtök: 12.30-17.00.
2. körzet: Dr. Pusztai Gergő, Dr. Pusztai Szilveszter (94/363-767)
Hétfő, Péntek: 7.30-12.00, Szerda: 7.30-9.00, ill. 9.0012.00, Kedd, csütörtök: 12.30-17.00.
Foglalkozás egészségügyi rendelés, foglalkozás egészségügyi szakrendelés: Hétfő: 12.00-14.00, Kedd 8.00-10.00

3. körzet: Dr. Varga István (94/360-287, 06-30/860-6079)
Hétfő, Csütörtök: 7.30-12.30, Kedd, Szerda: 12.00-17.00,
Péntek: 10.00-13.00.
Kőszegfalva: Szerda:15.00-17.00, a kőszegi rendelés közben
előzetes telefonon történő jelentkezés alapján.
4. körzet: Dr. Prugberger-Németh Lilla (94/656-106) Hétfő, Szerda,
Péntek: 12.30-17.00, Kedd, Csütörtök: 9.00-12.00.

Gyermekorvosi rendelés:

A rendelési időre telefonon lehet időpontot foglalni, a betegeket csak a
megadott időpontban látják el. Sürgős, halaszthatatlan, életveszélyes esetekben a betegeket azonnal fogadják.
A gyógyszerek felírása kizárólag telefonos kérés alapján történik.
1. körzet: Dr. Kiss Gabriella (94/360-191)
Hétfő, Szerda: 14.00-17.00; Kedd, Csütörtök: 7.30-11.00;
Péntek: Páros hét: 8.00-11.00; Páratlan hét: 14.00-17.00
Tanácsadás: Hétfő, Szerda: 12.30-14.00
Tanácsadásra időpontot a rendelési időben az asszisztenstől
kell kérni. Betegrendelésre időpont előző nap kérhető, egyébként érkezés szerinti sorrendben történik az ellátás.
2. körzet: Dr. Ágoston Zsuzsanna (94/360-148)
Hétfő, Szerda: 8.00-11.00; Kedd, Csütörtök: 14.00-17.00;
Péntek: Páros hét: 14.00-17.00; Páratlan hét: 8.00-11.00
Tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 12.30-14.00
Kőszegfalvi rendelés és tanácsadás: Szerda: 11.00-13.00
A tanácsadás előzetes időpont-egyeztetés alapján történik a
védőnőknél.

a sportpályát. Az
akkor
megalakult
Kőszegfalvi SE elnökségi tagja lett
játékosként. Teltek az
évek a katonasággal is, aztán 1970től a Kőszegfalvi
SE szüneteltette a
tevékenységét. Újjá
élesztette 1992-ben
Rábai Gábor, akinek
emlékére elnevezték
a sporttelepet, amely
a valóságban a falu számára egy
közösségi tér.
1999-ben tartottak itt először falunapot, egyik miséről hazafelé
vezető úton született meg ennek
a gondolata. A folytatása érdekében alapították meg a Kőszegfalvi
Baráti Kör Egyesületet, amelynek
elnöke és mindenese Gyarmati
Kálmán. Az ő szervezésével azóta is megtartották a falu ünnepét. Évtizedek óta ő(k) szervezik
Kőszegfalva csaknem minden
eseményét. Ebben kiváló partner
az asszonykórus. A programokhoz
pénz és támogató is szükséges,
ennek szervezését Gyarmati Kálmán vállalta magára. Önkéntesen
nyírta a füvet, rendezte a területet
a temető és az emlékhelyek környékén, de ettől a közmunkától
idén nyáron el kellett szakadnia.
Egyszer már elszakadt a falujától
is 1956. november 11-én. A falubeliekkel átmentek Ausztriába, aztán menekültekké váltak, táborba
kerültek, ott találkozott Domonkos
atyával. Közeledett a karácsony, és

A KT U Á LI S

Az a terület mégiscsak Kőszegfalva

a menekült fiatalok hazafelé indultak, december 28-án érkeztek haza.
Gyarmati Kálmán később a műemlékvédelem területé kapott szakmai
munkát. Többek között részt vett a
mostani Európa Ház, az egykori
Népfront Székház műemlék épületének a felújításában. Nyugdíjba
ment 2001-ben, de az 1972-ben
elkezdett tanácstagi / képviselői
munkáját 2014-ben fejezte be. A
42 év alatt nem érzett mást fontosnak, csak Kőszegfalvát.
A megváltozott világban a falu történetének egyedi útját járta végig
Gyarmati Kálmán. Kőszegfalva valójában Kőszeg egyik városrésze, de
akárhogy is van, az a terület mégiscsak Kőszegfalva. Oda születni kell,
vagy sokat kell érte tenni. A sportpálya sajátos épületében szeptember
9-én a faluban 80 évet megélt férfi
a mindennapok természetességével
fogalmazta meg: „Tiszta szívből
szeretem Kőszegfalvát, nem tudok
és nem is akarok a szülőfalumtól
elszakadni”.

Kámán Z
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KŐSZEGI
AKCIÓ

Sertés Comb Eh.

1249 Ft/kg

Házi Füstölt
Nyers Negyedelt Darabolt Szívsonka Érlelt

2999 Ft/kg

Kinder
Maxi King

Hűtött Desszert
35g, 569Ft/kg

199 Ft/db

Márka
Szénsavas
Üdítőital
Ferrosüt Zsemle, Kifli

29 Ft/db

Narancs vagy Szőlő
vagy Málna vagy
Meggy 2l, 90Ft/l

Gyermelyi
Finomliszt Bl55 1kg

Kristálycukor 1kg

229 Ft/db

179 Ft/db

149 Ft/db

Jar
Mosogató
Bomba
Üveges vagy
Dobozos
250ml, 596Ft/l

149 Ft/db

Coop Cola
Energiaszegény
Szénsavas Üdítő

Regina
Vera
Toalettpapír

Édesítőszerrel, 2,5l, 80Ft/l

3 Rétegű, 24 tekercs 54Ft/db

1299 Ft/db

199 Ft/db
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+

AJÁNDÉK

Citrom vagy
Sensitiv
Tea Tree&Mint
Több Illatban
450ml, 820Ft/l

369 Ft/db
4 db Borsodi sör
dobozos 4,5% 0,5l
vásárlásával
AJÁNDÉK
1 db Borsodi Friss
Málna-Áfonya
0,0% 0,5 l

Borsodi
Sör

Dobozos
4,5% 0,5l, 450Ft/l

225 Ft/db

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2020.09.14 - 09.29.
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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Bezár(at)ták a lőteret…
A Kőszegi IPA lőtér működése felfüggesztésre került. A bejelentő
(FCS) állítása szerint két lövedék
csapódott a lőtértől 350 m-re lévő
ingatlanjába gurulat formájában.
Gurulatnak akkor nevezünk egy
lövedéket, amikor az nekiütközik
egy tereptárgynak, veszít sebességéből, energiájából, és irányt változtat. Jelen esetünkben a gurulat
becsapódási szöge 40 fokot zár be
a lővonallal, mégis az üveg, illetve
hungarocellbe csapódó lövedék
szakítási iránya merőleges képet

mutat a fotókon, ami 90 fok… 350
métert egy 9 mm-es lövedék sérült
állapotban nem képes megtenni, ha
igen, akkor a lövedék nem gurulat
volt, hanem szándékosan leadott,
célzott lövés, mely esetben az üveg
mindkét rétegén az áthatolt volna… A lőtér területéről egyenes
vonalban lehetetlenség kilőni…
A lőtér már több évtizede szolgálja a rendvédelmi szervek lőgyakorlatát, valamint a sportlövőket,
fegyvermestereket. Régebben még
építési engedélyt sem adtak ki a

A követelményeknek nem felel meg
A rendőrségi szakértők által végzett
helyszíni vizsgálat eredményét vonja kétségbe KA levele. Ugyanakkor
szándékosan, és talán rosszindulatból a lőtér mellől egy lakóház
irányába leadott lövések leadására
utal. Oda, ahol gyerekek játszanak
a teraszon. Így akarják tagadni,
hogy a lőtér használata életveszélyt jelentett a környezetében
élőkre vagy az éppen arra járókra.
Nem értem, hogy juthat akár csak
az eszébe is ilyesmi magát lövész
szakembernek tartó embernek. Hiszen ez szándékos életveszély okozás, amely súlyos bűncselekmény.
Az igazságügyi fegyverszakértő
és két helyszíni vizsgálat alapján
készült határozat az alábbiakat
tartalmazza: „A szakértő véle-

Kedves Olvasó!
Harmadik alkalommal tettünk közzé információkat a Kőszegen bezárt
lőtérről. Először a hatóságnál tett
bejelentésről, amikor június 24-én
biztonsági üveget tört át a fegyvergolyó. Az idézett jegyzőkönyvben az
is benne van, hogy a lövedék először
2016-ban talált el egy lakóházat.
Aztán az elmúlt hónapban megszületett a hatósági határozat, amelynek
tartalmát volt lehetőség megtekinteni az írás megjelenése előtt. Ennek
alapján közzétettük az érintett olvasó
levelét a lőtér hatóság általi bezárásáról. Ezt követően a lőteret haszná-

ményében megállapította, hogy
a lőtér a 253/2004. (VIII.31.)
Korm. rendeletben és a 48/2004.
(VIII.31) BM rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek nem felel meg.”
Leírták: „nem felel meg”, majd

több más mellett az alábbi indokot
is megfogalmazták:
„A domb előtt található beton fe-

lületet meg kell szüntetni, vagy el
kell burkolni, mivel a domb előtt
becsapódó lövedék annak felületén gurulatot kaphat.”

Vagyis a határozatban leírták:
„gurulatot kaphat”. Ha ott a lehetőség, akkor onnét bárhova repülhet
a gurulat, vagyis a fegyvert elhagyó
golyó. KA levele erről nem beszél,
sőt azt írja: „lehetetlenség kilőni”.
lók oldaláról érkezett egy újabb levél,
amely fentebb olvasható. Tartalmazza, hogy fegyvergolyó/gurulat onnét
nem juthat ki. Mindez ellentmond a
hatósági határozatban foglaltaknak,
és informálisan megfogalmazódott
az is, hogy az újságban téves információkat tettünk közzé. Ezért kellett fentebb részletezni a hatósági
álláspontot. Az újság felé is érkezett
olyan szóbeli vélemény, miszerint
június 24-én a fegyvergolyó által
történt biztonsági üveg áttörése egy
provokáció. A nézet szóbeszédben
terjedt is a városban. Fontos kérés,
hogy akinek erről bármilyen információja van, forduljon a hatósághoz.

lővonal irányába 1000 méteren
belül. A lőtér már akkor létezett,
amikor a mai lakóházak épülni
kezdtek. A tulajdonosnak ezzel
tisztában kellett lennie. Ha a szabályok változtak is, nem képzelheti
senki, hogy a lövész sportot kedvelők, jelen esetben közel 200 ember,
közönyös, hogy a lőteréről távozike lövedék vagy sem. A lövészet is
sport, még olimpiai versenyszám
is. Olyan sok minden eltűnt már
Kőszegről, most már tűnjön el a
lőtér is? Minden sportnak megvan
a sajátossága, a mi sportunk zajos
sport!

Bár az „érintett” lő irányba építkezett, mi nem követeljük, hogy
bontsa le a házát. Ellenkezőleg!
Sok-sok pénzt költöttünk azért,
hogy hasonló szituációt még
rossz szándékkal se lehessen
átélni.
Kérjük a lakosságot és a bejelentőt
a békés egymás mellett élésre, és
türelemre. Egyben elvárjuk a becsületes szakmai vizsgálatot, mely
hitünk szerint nem tud hiányosságokat feltárni.
Tisztelettel:
Alpokalja Lövész
Sportegyesület, KA elnök

A hatóság határozata a következőt tartalmazza: „A lőtér üze-

Tudjuk a gurulat kirepült, és nem
is egyszer, amely veszélyeztetheti a
„testi épséget”.
Továbbá a határozat több súlyos
szabálytalanságot állapít meg a
lőtér vezetésével, használatával
és kialakításával kapcsolatban.
Ezek közül a legkirívóbb, hogy a
lőteret rendőrségi alakulatok egy-

általán nem használhatták volna
lőgyakorlatokra. Csak is kis kaliberű sport fegyverekkel történő
lövészet céljára szólt az engedély.
Sok szempontból még erre a célra
sem felelt meg a lőtér a vizsgálat
idején.
Nem értem, hogy a lőtéren milyen alapon folyik még mindig
bármilyen tevékenység, amikor a
szombathelyi rendőr-főkapitány
úr a fülem hallatára záratta be, és
plombáltatta le annak bejáratát.
Gyanítom, hogy nem a lövészet,
mint sport szeretetéről van itt szó,
és nem is a város fejlődésének
féltéséről. Az elhangzottak szerint ugyanis itt egyetlen sportlövő
gyakorolt, és még néhány alkalmi
„lövöldöző” olyan fegyverekkel,
melyekre nem volt a lőtérnek engedélye.
FCS

A tényszerűség nélküli mondatok a
rémhírterjesztéshez tartoznak. Jelen helyzet szerint a továbbiakban
a lőtér bezárásával kapcsolatban
csak alapvetően új információkat

teszünk közzé, azt is, ha ismét lesz
lehetőség ott meghatározott fegyverekkel, az érvényes rendeletek
szerint lövészetet folytatni.
Kámán Z

meltetési engedély visszavonását megalapozó körülmények:
A 48/2004. BM rendelet 3. § (3)
bekezdés szerint a lőtér üzemeltetése nem sértheti, illetve
nem veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét, az emberek
vagyonát, a természeti és épített
környezetet. A 3. § (5) bekezdése alapján az üzemeltetési engedély visszavonásig érvényes.”

VAÁKT
ROUSHÁ
Á LI ZSA

A bezárt lőtér után szóban repülnek a golyók

Laki kertigép

Vállaljuk Stihl, Husqvarna, Makita, Alko és minden egyéb,
akár Kínai motorfűrészek, fűnyírótraktorok,
fűnyírók, motoros kaszák, bozótvágók,
áramfejlesztők javítását, garanciával
rövid határidővel.
Meghibásodott, üzemképtelen gépét
új gép vásárlása esetén beszámítjuk.

Szombathely, Rumi út 311. • Tel: 94/327-496
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Elkezdődött a 2020/2021-es tanév a vírus árnyékában
I SKO LÁ K
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Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium
Gimnazistáink ünnepélyes Veni Sancte szentmiséjére augusztus utolsó délutánján került sor az iskola kápolnájában. A társakkal, tanárokkal való találkozás nagyszerűségét mindenki másként élte meg. A tizenkettedikesek
jelenlétén érződött, hogy őket – végzősként – a viszontlátás öröme egy
új felelőségteljesebb szerepben érinti meg. A kilencedikesek jelentős része
a már megélt biztonság tudatával, de az ismeretlen utáni vágyakozás és
várakozás izgalmával kezdte meg a 2020/2021-es tanévet.
Általános iskolánk kis elsősei egy augusztus végi verőfényes délutánon
pótolták a májusban elmaradt ismerkedést a tanító nénikkel és az új osztálytársakkal. Így szeptember elsején – becsengetéskor és az ünnepélyes
tanévnyitón ők már nem idegenként, hanem vidám ismerősként, barátokként köszöntötték egymást.
A több hónap elzártság és a vakáció hetei után az osztálytársakkal, a kollégákkal való találkozás a gyereknek és a felnőttnek is olyan öröm volt,
amely – egymást látva, a táborok, a nyár közös élményeit felelevenítve

– mindenkiben megsokszorozódott. A szeptember Janus-arcú hónap. A
nyárutó szépségei mellett már az ősz is megcsillantja kihívásait, feladatait:
azt, hogy a bizonytalanságok, állandó változások közepette is a maguk teljességében tudjuk megélni az iskolai hétköznapokat; kicsiként és nagyként
megtapasztaljuk, hogy a tanulás, a tanítás, a nevelés – bár erőfeszítést és
fáradságot kíván – de örömteli folyamat. Olyan jelenlét az iskolai közösségben, melynek során nem csak az elme csiszolódik, hanem a jellem is
erősödik az igazi értékek mentén. Mindehhez áldást, kitartást és erőt a Jó
Istentől kértük és kérünk, azzal a hittel és bizodalommal, melyről a költő
így vall:
„Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.”
/Tóth Árpád: Isten oltó kése/

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola
Iskolánk 356 tanulóval és 32 pedagógussal kezdte meg a 2020/2021.
tanévet. Tanulók, tanárok, szülők, mindannyian örülünk annak, hogy hagyományos módon kezdődhetett meg a tanítás.
A tanévnyitóra a járványügyi előírások szigorú betartása mellett szűk körben, az első osztályos tanulók és szüleik jelenlétében került sor. A felsőbb
évfolyamokon az osztályfőnökök, tanítók osztálykeretben nyitották meg
az évet, de az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes az összes
osztályban még aznap látogatást tett. A 2020/2021. tanévet három első
osztály: két nemzetiségi és egy hagyományos tanrendű kezdte meg 51 tanulóval, akikhez nemrég költözés miatt újabb két kis elsős is csatlakozott.
A nyári szünet az iskola fertőtlenítésével, takarításával telt, beszereztük a
szükséges fertőtlenítő- és tisztítószereket, a nevelőtestület közösségi szolgálatos diákok segítségével selejtezést, lomtalanítást végzett. Két nyári
napközis tábort szerveztünk, egy német nemzetiségit Kőszegfalvi Ágnes

és Krancz Ildikó, valamint egy tánctábort Földesiné Németh Csilla vezetésével.
Az iskolába kizárólag tünetmentes, egészséges tanulók és dolgozók léphetnek be, a szülők az iskola előtt várakoznak. Folyamatosan fertőtlenítjük
az iskola összes helyiségét, beleértve a tornacsarnokot és a hozzá tartozó
öltözőket, vizesblokkokat is. A tanulók a nyelvi csoportbontások, testnevelés és informatika órák kivételével saját osztálytermükben tartózkodnak,
az étkeztetést sávosan, kisebb csoportokba osztva oldjuk meg. Szakköröket, délutáni elfoglaltságokat kizárólag osztálykeretben tartunk. A szülői
munkaközösség három fertőtlenítő állomást szerelt fel az iskola területén.
Bízunk abban, hogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi, hogy az iskolákban hagyományos módon történjen az oktató-nevelő munka, hisz ez
lenne mindannyiunk – diákok, pedagógusok, szülők – számára az optimális megoldás.
Nemesné Erdősi Timea intézményvezető

Bersek József Általános Iskola
Becsengettek! Végre, hosszú idő után ismét gyermekzsivajtól hangos iskolánk! Ismételten köszönöm a szülőknek az online oktatás alatt nyújtott
segítséget, együttműködést, eredményes tanévet zártunk!
191 tanuló és 22 pedagógus kezdte meg a 2020/2021- es tanévet. A 17
első osztályos tanulón kívül 15 új diák érkezett intézményünkbe.
Az elsősöknek hagyományunkhoz híven „Bersek” feliratú pólóval kedveskedtünk, így fogadtuk őket ”bersekes” diákokká. Náluk a tanév első heteiben még az iskolába való beszoktatás folyik. Szekérné Döbrösy Beáta
osztályfőnök és Kovácsné Szabó Orsolya napközis tanító néni segítségével tanulják a kicsik az iskolai rendet, szokásokat.
A vírushelyzet miatt maradéktalanul betartjuk a járványügyi protokollt. Az iskolába hőmérsékletmérés, kézfertőtlenítés után szájmaszkban lehet belépni, szülők, külső személyek csak előzetes időpont egyeztetés után jöhetnek be, időpontcsúsztatással tízóraiznak és ebédelnek a
tanulók, az udvaron is elkülönítve vannak az alsó és a felső tagozatosok,
a takarítónők folyamatosan végzik a fertőtlenítést, minden teremben,
mosdóban, öltözőben van kézfertőtlenítő, szülői értekezleteket, fogadóórákat online módon tartunk. Minden osztálynak van saját messenger
csoportja, ahol a kölcsönös tájékoztatás folyamatos.
Színes választékban kínálunk szabadidős foglalkozásokat diákjainknak
sportkörök/asztalitenisz, kézilabda, atlétika, mini tenisz, foci/, szakkörök/

helytörténeti, kézműves, háztartástan, rajz, természetjáró, egészségnevelő, német, angol, néptánc, énekkar/, tehetséggondozás formájában. Témanapokat tartunk: digitális ismeretek, pénzügyi tudatosság és
fenntarthatóság témakörben, projekt napok keretében. Felzárkóztató,
kompetenciafejlesztő foglalkozások biztosításával igyekszünk segíteni a
tananyaggal nehezebben boldoguló diákjainknak. 8. évfolyamos tanulóinkat felkészítjük a középiskolai írásbeli felvételi vizsgákra és a továbbtanulásra.
Örökös Ökoiskolaként kiemelt hangsúlyt helyezünk a környezet, a természeti értékek védelmére, megóvására.

Kakucs. A Petra
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E tanévben is szeretnénk megrendezni saját szervezésű versenyeinket,
rendezvényeinket, melyre várjuk a tankerület iskoláit is: Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat, Városi és városkörnyéki matematika verseny, Bersek kupa asztalitenisz versenyek. Részt veszünk a Magyar Kézilabda Szövetség „Kézilabda az iskolában”, valamint a Magyar Labdarúgó
Szövetség OTP Bank Bozsik Programban.
A nyár folyamán Kőszeg Város Önkormányzatának köszönhetően a biztonságos közlekedést segítve az iskola bejárata előtt új útburkolat és járda épült.
Egy tantermünk padlózata a Tankerület, az Önkormányzat és szülői összefogás eredményeként megújult. Köszönünk minden segítő közreműködést!
Iskolánk életéről folyamatosan tájékozódni lehet a www.bersek.hu honlapon és az iskola Facebook oldalán.

Horvátzsidányi Tagiskola
A tagiskola az új tanévet 32 fővel, 2 összevont osztállyal kezdte meg. A
közismereti tantárgyakat bontva tanulják a gyerekek 5 pedagógus segítségével.
Az iskolában horvát nemzetiségi nyelvoktatás folyik, gazdag nemzetiségi
programokkal, aktív részvétellel a környező falvak életében.
Partneriskolai kapcsolat működik a horvátországi Marija Gorica-i iskolával, több közös programmal.
A délutáni foglalkozásokat 2 napközis csoport biztosítja, működnek felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozások, szakkörök.
A tagiskola rendszeresen részt vesz az anyaiskola programjaiban.
Kovácsné Szabó Éva igazgató

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
A hosszú digitális munkarend után a gyerekek már nagyon várták a találkozást, ezért június végén kéthetes nyári napközis tábort szerveztünk, ahol
három csoport az Erzsébet-tábor programjain vett részt, két csoport pedig
a pösei sárkánylegendához kapcsolódó feladatokat hajtott végre. Sajnos a
horvátországi táborunk idén a vírus miatt elmaradt.
Az önkormányzatoknak és az alapítványnak köszönhetően eszközparkunk
gyarapodott egy új digitális panellel. Az „Adj egy ötöst!” iskolai gyűjtés
bevételéből 4 új udvari kiülő készült, mely lehetővé teszi udvari tanórák
megtartását is.
Az idei tanévet 179 tanuló kezdte meg szeptember 1-jén évfolyamonként
1-1 osztályban, ebből 25 elsős kisdiák, akiket az iskola logóját ábrázoló kitűzővel és egy kis ajándékkal fogadtunk „tolnayssá” a tanévnyitó ünnepélyen.
A tantestületben kis változás történt: az új magyar-angol szakos tanár néni
(Kelemenné Lenner Klára) nagy lelkesedéssel kezdte meg az új tanévet.

A hagyományoknak megfelelően a tanórákon kívül délutáni foglalkozásokat is biztosítunk a gyerekeknek: választható órákat, szakköröket, felzárkóztató-fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokat, alsósoknak boldogságórákat, beszélgető köröket. Nagy figyelmet fordítunk a 8. osztályos
tanulóink középiskolai továbbtanulására. Saját szervezésű versenyünkre
2021 áprilisában (Versvarázs versmondó verseny) várjuk majd szeretettel
a környező iskolák tanulóit.
A járvány miatt meghoztuk a szükséges védelmi intézkedéseket, változtattunk a munkatervünkön is, melynek értelmében idén elmarad a Tolnay
Kupa, a 4. és 5. osztályosok sajnos nem járhatnak úszásoktatásra Kőszegre.
Bízunk abban, hogy a tanév feladatait hagyományos módon az iskola falai
között tudjuk lebonyolítani.
Imre Julianna
intézményvezető

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
„A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium szellemisége és értékrendje változatlan és állandó. Ez pedig a mindig szem előtt tartott Vörösmarty gondolat: Gyűjts, takaríts a nemzetnek s tudománynak egyenlőn.” A fenti
alapvetéssel kezdődött az igazgatói beszéd a gimnázium 344. tanévnyitó
ünnepélyén.
Az elmúlt tanévben számos, rangos versenyen értek el helyezést diákjaink
nem csak a tanulmányi, hanem a sport, a kultúra és a művészetek területén is. Mindezt annak ellenére, hogy a COVID-19 miatt kihirdetett veszélyhelyzet a digitális tanrendre kényszerítette a tanítás-tanulás folyamatát.
Még így is jutott idő közösségi alkalmakra, szórakozásra.
Még a tanév lezárása előtt lezajlott a három végzős osztályunk csonka
érettségi vizsgája. Azért nevezem, bár teljes értékű, mégis így, mert néhány kivételtől eltekintve csak írásbeli vizsgák folytak. Szóbeli feleletekre

csak testnevelésből és angol nyelven elhangzó célnyelvi civilizációból került sor. Mindösszesen 406 tantárgyi vizsgát teljesítettek gimnáziumunkban a jelöltek és így mind a 81 végzős tanulónk érettségi bizonyítványt
szerzett. A továbbtanulásra jelentkező végzősök közül, eddigi ismereteink
szerint 91% felvételt nyert az általa választott egyetemre, főiskolára vagy
OKJ-s képzésre. A többségüket az első jelentkezési helyre vették fel. 2020
szeptemberében 92 új diák kezdi meg tanulmányait iskolánkban, akiknek
jelentős része kollégista. Az érettségizettek teljesítményeit példaként állítom eléjük és remélem, hogy 4-5 év múlva őket dicsérhetjük!
Ez a tanév különleges! A zárt közösségi tereken elvárjuk a arcmaszk viselését. Az egészségünk megőrzése ügyében felelősségteljes, felnőttes gondolkodást és tetteket kérek szépen!
Tanulóinknak és kollégáimnak is sikeres tanévet kívánok!
Keszei Balázs igazgató

Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium
Igazán sikeres tanévet búcsúztathattunk júniusban, amikor az 52 érettségizőnk mindegyike eredményes érettségi vizsgát tett. Nagy részük ötödéven szakmát szerez, néhányan a felsőoktatásban tanulnak tovább agrár,
turisztika, informatikus ill. tanári pályán. Az érettségizők mellett 38-an
kaptak szakmai bizonyítványt lovász, szakács, mezőgazdasági technikus,
vendéglátás-szervező vagy logisztikus szakmákban.
Örömmel köszöntötte egymást tanár és diák a hosszú online időszakot
követően a szeptember 1-jei tanévnyitón az evangélikus templomban.
A járványügyi helyzetre való tekintettel maszkban, de ünnepélyes keretek között kezdte meg 121., egyházi újraindulásának pedig 20. tanévét a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium. A figyelmesebbek legalább két változást is észrevehetnek. A
„világ” alkalmazkodott hozzánk, és szeptembertől technikumnak („Teki”)

hívják hazánkban a korábbi szakgimnáziumokat. A tartalmában is megújuló szakképzésben életszerűen több gyakorlati ismeretet sajátíthat el
a tanuló saját, új tanszállónkon (Harangtorony Szálló), tankonyhánkon,
tankertünkben és tangazdaságunkban, valamint a külső képzőhelyeken,
már első évfolyamon ösztöndíjat kínálva a szakképzésben tanuló diáknak.
Különös örömmel, és mint az „újszülöttnek” járó figyelemmel köszöntöttük
az induló gimnáziumi osztályunkat. A Veni Sancte istentiszteleten Szemerei János püspök úr beiktatta Mesterházy Balázst igazgatói tisztségébe, Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész pedig hat pedagógusunkat oktatói
tisztségébe. Igazgató úr tanévnyitó beszédében az LGT-t idézve szólt a
tanulóifjúsághoz: „Valaki mondta, hogy az élet a Tiéd lesz….” Ha Életet
nem is tudunk, de odafigyelést, ismeretet és szeretetet igyekszünk átadni,
hogy teljesebb legyen a „TEKI”-ben tanulók és dolgozók élete.
Illés Péter
igazgatóhelyettes
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Lukácsháza

VIDÉK

Kiállítás: A Közösségi Ház adott
otthont Lukácsháza értékeit bemutató kiállításnak, amelyet az
Írottkő Natúrparkért Egyesület
és az önkormányzat szervezett. A
vendéglátást a Borbarát Hölgyek
Egyesülete vállalta, Virág János
polgármester vezette le a programokat. Az előzményről Somogyi
Györgyné, az egyesület titkára beszélt, Bakos György, az egyesület
elnöke a település több ezer éves
történelmét foglalta össze. A rendezvényt kulturális műsor is színesítette: Szafián Réka gyönyörű
furulyajátéka után Kákossy Endre
mondta el saját Lukácsházáról
szóló verseit. Ezután átadták Lukácsháza gyöngyszemeinek szóló
okleveleket, olyan személyeknek,
egyesületeknek, amelyek értékekkel gyarapították a települést. A
kulturális programban a Derű Néptáncegyüttes fergeteges zempléni
táncának, illetve a Szent Márton
Kórus előadásának tapsolhatott a
nagyszámú közönség. Mindezek

mellett az Albert Családi Pincészet
borai is az asztalokra kerültek.
Augusztus 20-a tiszteletére az
önkormányzat és a Közösségi Ház,
4. alkalommal rendezte meg az Új
kenyér napi pikniket és főzőversenyt a kilátónál. Kora reggeltől
készülődtek a főzőcsapatok saját
receptekkel a vendégek érdekében.
Különleges volt a székelykáposzta
a pandúrgulyás extrákkal, és az
Erdők kincse. A zsűri nemcsak a
finom ételeket minősítette, hanem
a vendéglátást is.
Délután Porpáczy József esperesplébános megáldotta a Hegypincénél lévő kemencében sült Banga
Betti és Csejtei Péter képviselő
által készített új kenyeret, amiből
mindenkinek jutott. A szoros főzőverseny első díját az Uccsók babos
káposztája nyerte el, második lett a
Gyöngyösmenti hatos Pandúrgulyás
étele, bronz érmet kapott Horváth
József utca csapata a székelykáposzta ételéért. A szakmai zsűri a
Kerti sört díjazta, a BBH az Újoncok
csapatának étele mellett, míg az önkormányzat a Puliszkák csapatának
étele mellé tette le voksát. A nagy-

A képviselő ígérete
Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület első alkalommal szervezte meg
a Közös Főzőnapot augusztus 15én a vírus okán falubeliek részvételével. Délelőtt elkészült a sátor,
aztán megérkeztek a főzőcsapatok.
Meghívásunkra eljött Ágh Péter
országgyűlési képviselő, aki megdicsérte a Közösségi ház udvarát,
rendezettségét. Májerhoffer Attila polgármester elmondta, hogy
mindez Farkas József falugondnok
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és Bogdán Lajos közfoglalkoztatott
érdeme. A képviselő beszélt arról:
közös cél, hogy a település be tudjon szerezni közterület karbantartására szolgáló eszközöket. Bíztató
volt az ígérete, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felújítja a faluba
vezető utat. Átadta az emléklapot,
amely elismerte Kőszegpaty lakóinak a koronavírus okozta veszélyhelyzet ideje alatti helytállását.
Hat csapat főzte az éteket, így
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szerű nyári időben a kilátóhoz látogató vendégek élvezhették a Borbarát Hölgyek vendéglátását. Ez a nap
is egy bizonyíték, hogy a faluban az
összetartó közösségek működnek. A
rendezvényt az ARTrakció együttes
fellépése zárta.
Szeptember 10-én a az idei Tolnay Sándor Emléknap a Közösségi
Ház udvarán lévő szobor előtti koszorúzásokra korlátozódott.
Lukácsháza község Önkormányzatának a Magyar Falu Programra
beadott két pályázata pozitív elbírálásban részesült. A település
a Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és
Konyha Nagycsömötei u. 8. alatt
lévő Óvoda udvar felújítására közel
5 millió Ft, míg az Önkormányzati
feladatok eszköz ellátására közel
7,5 millió Ft támogatást nyert el.
Az Óvoda udvarán homokozó, babaház, fészekhinta és pad cseréje
történik meg. Az eszközpályázaton
ágaprító gép, sövényvágó, gyomeltávolító gép, motoros fűkasza,
ágfűrész beszerzése történik meg
még az idén.
A TOP 1.2.1 megyei értékek projekt keretében októberben a sző-

lőhegyi kilátó alatt egy tájba illő
játszótér kerül megépítésre 6 millió
Ft értékben.
Szeptember végén megkezdődik a Tolnay S. utca Tanács u. és a
87-es főút közötti szakaszának zárt
csapadékvíz és egyoldali térköves
járda építésének beruházása.
A Nagycsömötei temetőt körbevevő kerítés elkészítéséről is döntött az önkormányzat. A pályázatot
elnyerő GLA Energy Kft. szeptemberben elkezdte a munkálatokat, a
befejezés időpontja október 31.
Folyamatosan szépül a temetőben lévő Szt. Rókus kápolna is.
A torony bádogozása után a tető
cseréje is majdnem kész és megkezdődött az épület vakolása is. a
kápolna belseje is teljesen megújul.
A Postakocsi Lukácsháza Teke
SE megkezdte szereplését az NB
III északi csoportjában. A csapat
a hazai mérkőzéseit Bucsuban
játssza vasárnaponként 9.00 órai
kezdettel. Szeptember 6-án Rum
tekecsapata volt az ellenfél és az
egyéni gurítások utáni 3:3 után a
csapatpontokkal 5:3 arányban a
vendégek bizonyultak jobbnak.

Boszorkánykonyha + egy angyal,
Kalán néni baráti kör, Kossuth utca
eleje, Páratlan Páros, Szomszédok
és a Vírusölő. A finom ételek mellett
érvényesült a kőszegpatyiak hagyománya, süteményeket készítettek a közösség számára. Az asztalitenisz és a Finnországból érkezett
Mölkkypeli játékkal (Bognár Margit
és Seppo Jaakkola ajándékozta) sötétedésig játszottak mindazok, akik
kedvet éreztek hozzá.
Remekül éreztük magunkat az első
– egyben hagyományteremtő –
Közös Főzőnapon! Akkor még nem
tudtuk, az önkormányzat sikeresen
pályázott az eszközbeszerzésre,
amire utalást tett a képviselő úr.
Írott nyoma is van a kormany.hu
honlap tanúsága szerint. A Magyar
Falu Program keretében közterület
karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre Kőszegpaty 4.114.954
Ft összegű támogatásban részesült.
Köszönöm minden részvevőnek és
érdeklődőnek, akik 15-én részesei
voltak a Közös Főzőnapnak. Jó volt
látni a lelkesedést és a jó kedvet, a
kikapcsolódó vidám arcokat.
Milos Lászlóné

Százmillió Ft
Horvátzsidány: Augusztus 21-én
Gyopáros Alpár kormánybiztos és
Ágh Péter országgyűlési képviselő
jelenlétében a falu legutóbb megvalósult fejlesztéseit ünnepelték.
Az elmúlt években is volt erre több
lehetőség is. A közeli időszakban
mintegy százmillió forintnyi fejlesztés valósult meg elsősorban a Magyar Falu program támogatásával.
Krizmanich István polgármester
részletezte a fejlesztéseket. Az orvosi rendelőbe új eszközöket vásároltak, a falu közterületeit új – fűnyírókat, fűkaszákat – gépekkel
gondozhatják ezentúl. Felújították
a falu két utcáját, illetve a ravatalozót. Kiemelt eredmény, hogy az
EU-s pályázatból pénzügyi forrást
szereztek az idősek klubjára.
Ágh Péter országgyűlési képviselő
térségre jellemző adatokról beszélt,
jellemezve a Magyar Falu programot. Horvátzsidányt azon falvak
közé sorolta, amelyek őrzik az identitásukat.
KZ

Égetési tilalom lesz jövőre
Gyöngyösfalu: A Magyar Falu
Program keretében a közterület
karbantartás pályázaton sikeresen
vettünk részt. A beszerzésre kerülő eszközök nagyban segítik majd
Cser Tibor munkáját. A pályázat segítségével vásároltunk egy nagyobb
teljesítményű ágdarálót, amely jövő
évtől a falu lakosságát szolgálja az
égetési tilalom érvénybe lépésével.
A következő fejlesztési célunkhoz is
pályázatot nyújtottunk be a MFP.-

ban. A Ludadi és a Pösei temetőben
a száraz évek alatt a kutak rendszeresen kiszáradnak, és a sírok gondozása, öntözése nem volt megoldható.
Célunk a vezetékes vízvétel biztosítása, és új padok elhelyezése. Ebben
az évben is megpályázta az önkormányzat a szociális tűzifa program
keretében igényelhető támogatást.
A Gyöngyösfalu víziközmű társulat
cégbírósági bejegyzése megtörtént, a tagi hozzájárulás befizetése

Falunap

oltófecskendő avatása. Az ünnepi
percek közben Marquard Borbála
foglalta össze az elvégzett munkát.
A „forrásrámolás” hagyománya szerint a felavatandó legénynek le kell
mászni a kútba, majd abból egy vödörnyi homokot kell felhoznia. Régen ezt az alkalmat használták fel
a kút tisztítására. Két legyet ütöttek
egycsapásra: legény lett a fiúból és
a következő egy évben nem volt
gond a kút vizével. Annyival van ma
könnyebb dolguk a legényeknek,
hogy már használhatnak létrát a
kútba mászás során. Kultúrműsorral folytatódott a nap programja.
A horvátzsidányi „Zvijezdice” gyermektánccsoport és a Répcementi

Kiszsidány: Augusztus 22-én a
hagyományos falunap keretében
megtörtént a forrásrámolás. Helyszíne a Forrás-kút, illetve az ott
kialakított közösségi tér. Közös főzéssel indult a nap, majd Ágh Péter
országgyűlési képviselő emléklapot
adott át a kiszsidányiaknak a koronavírus okozta veszélyhelyzet idején
tanúsított helytállásért. Az oklevelet
köszönettel átvette Bánó Zoltán
polgármester. Délre elkészültek a
finom falatok, és a közös ebéd után
megtörtént a Német Nemzetiségi
Önkormányzat által felújított tűz-

Oklevél
Nemescsó: Az országos fásítási
programban sikerrel pályázott a
település, jövő márciusban 30 db
facsemete kerül majd elültetésre.
Nagy segítséget jelent ez a falu
szépítési elképzeléseinek megvalósításában.
Az új könyvtáros Groznerné Schlögl
Anett kézműves foglalkozást
tartott a faluház udvarán. Szép
számmal jöttek szülök és gyerekek
egyaránt. Nagy igény mutatkozik a
közös alkotásra, mely a vírus miatt
idáig szünetelt. Gyönyörű alkotások születtek, természetes anyagok
felhasználásával. A foglakozást
követően a gyerekek vízipisztoly
csatával zárták a délutánt.
Augusztus 15-én a Tézsula Hagyományőrző Egyesület Tézsula
Pikniket tartott. A program rétes
készítéssel indult, amelyben a
gyerekek is aktívan részt vettek.

A főzőversenyen hat csapat vett
részt, az érdeklődők választhattak a gulyás, a vaddisznó pörkölt,
gombás csülökpörkölt, tárkonyos
raguleves, áfonyás szarvaspörkölt,
és a pesti paprikás közül. A gyermekek népi játékokat próbálhattak ki Kalincsák Balázsné Varga
Katalin lelkész asszony jóvoltából, emellett volt lehetőségük
kézműveskedésre. A jó hangulatról
a Kőszegszerdahelyi Tűzoltó Dalkör gondoskodott. A rendezvényre
Ágh Péter országgyűlési képviselő
is ellátogatott, átadta emléklapot,
amely a település minden lakójának szólt, kifejezte a köszönetét a
koronavírus tavaszi időszakában
nyújtott védekezésért. Az ilyen közösségi alkalmak jó lehetőséget jelentenek a közös beszélgetésekre,
ötlet cserére.
Köszönetet mondok mindenkinek,
aki hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Szerdahelyi-Bánó Irén
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után elindul a kivitelezés.
Augusztus utolsó napsütötte hétvégéjén a Szőlőfürt Egyesület szervezésében megrendezték a Sárkány
tanösvény avatóját. A rendezvényen
Ágh Péter országgyűlési képviselő
hangsúlyozta a közösség megtartó
erejének fontosságát. A környékről
több mint 80 részvevő érkezett, a
túra végén gulyás és kürtőskalács
várta a résztvevőket, a Pősei-hegy
gazdái borbemutatókat tartottak.
Szeptember 1-jétől lehet égetni, hétfőn belterületen, pénteken külterületen. Kérem a kertek tulajdonosait,

hogy a füstfelhők elkerülése érdekében száraz növényeket égessenek, és
ügyeljenek a tűzesetek elkerülésére.
A Szent Márton-templom ólomüveg ablakainak felújítása ősz elején befejeződik, és újabb 100 évre
díszíti majd a szép templomunkat.
A munkálatok szervezését Porpáczy
József esperes úr végzi. Köszönet a
fáradhatatlan tevékenységért!
A hölgyek számára szenior örömtánc
csoport alakult,Tar Erika szervezésében. Nagyon jó hangulatú kikapcsolódást nyújt a táncolni vágyóknak.
Tóth Árpád

férfi dalkör műsora kellemes hangulatot teremtett. Szintén régi
szokás a faluban, hogy a lányok
házról-házra járva összegyűjtik a
tojásokat és ebből készül el a rántotta vacsorára. A napot hajnalig

tartó táncmulatság zárta.
Ne feledjük! Kiszsidány értéke a
csendes környezet, és az a tiszta
forrásvíz, amely egész évben szolgálja a kúthoz érkezőket.
Némethné Tóth Krisztina

Aranymise

tagok, barátok és tisztelők jöttek
el a szentmisére. Az egyházközség
nevében Mészáros Miklós atya
köszöntötte. Az eseményt megtisztelte Horvátország Magyarországi
nagykövete Mladen Anderlić és
tanácsosa Maja Rosenzweig Bajić.
A tisztelet szavaival köszöntötte az
atyát Orbán Gyula polgármester,
és Nickl Pál a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke. A szentmise
aranymisés áldással ért véget.
Koószné Eszter

Peresznye: Augusztus 30-án a
Szent Egyed-templomban tartotta
aranymiséjét Dumovits István esperes-plébános, aki 1940. szeptember 24-én született Peresznyén
és 1970-ben a győri egyházmegyében szentelték pappá. Újmiséjét 50 évvel ezelőtt szintén a
peresznyei templomban mutatta
be. A jubileum alkalmából család-
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Szeptember 3-án a napirendi pontok tárgyalását megszakították a
képviselők, amikor Básthy Béla

polgármester köszöntötte a Kőszegi SE felnőtt teniszcsapatának két
meghatározó tagját, Lipták János
edzőt és Koltay Árpád szakosztályvezetőt. A városvezető átadta
számukra – a képviselők tapsával
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kísérve – „Kőszeg Város Polgármesterének Elismerő Oklevelét”,
amit a teniszcsapat a Szuperliga
2020 bajnokságon megszerzett
harmadik helyezésével érdemelt ki.
Az átvételt követően Koltay Árpád
így fogalmazott:
– Örülök annak, hogy az önkormányzat honorálja a munkánkat,
eredményeinket. Amikor 20 évvel
ezelőtt a szakosztály vezetését
átvettem, kialakítottunk egy koncepciót. Ehhez tartozott a pálya
rendbetétele, és fontos volt a csapatok felépítése. A kisgyermekek
örömére is szolgál, hogy jelenleg

13 csapatunk van, és ott vagyunk
a legmagasabb osztályban, a
Szuperligában. A lányoknak is
van lehetősége sportolása. A szeniorok között sportolhatnak a 35
– 70 éves korosztály tagjai.

KZ

Kőszeg
Klímastratégiája
A KEHOP-1.2.1 Gyógyító Klíma Kőszegen című projekt
keretében elkészült Kőszeg
város klímastratégiája, amely
a klímaváltozás helyi, negatív
hatásainak mérsékléseire tesz
intézkedési javaslatokat.
A helyzetértékelés keretében
üvegházhatású gáz leltár, klímaszempontú problémafa és SWOT
analízis is készült, ezek segítségével határozták meg Kőszeg város
jövőképét és az ahhoz kapcsolódó célrendszert is. A tervdokumentum a célok elérését szolgáló
kibocsátáscsökkentési, alkalmazkodási és szemléletformálási hármas köré csoportosított konkrét
intézkedések gyűjteményét is tartalmazza.
A klímastratégia összeállítása során
Kőszeg az alábbi jövőképet tűzi ki
magának: „Kőszeg, mint nagy
múltú történelmi város, 2030ra a mitigációs, adaptációs és
szemléletformálási intézkedések megvalósításával felkészül
a klímaváltozás kedvezőtlen
hatásaira, a táji, természeti és
kulturális örökségét őrző épített
környezeti értékeit óvja, megújítja, egészséges, klímabarát
és vonzó környezetet biztosít a
helyi lakosok és az idelátogatók
számára. Az értékmegőrzésen
alapuló, egészség- és klímatudatos város megteremtése a
fenntartható fejlődés jegyében
valósul meg. Kőszeg város kiemelt célja, hogy klimatikus
gyógyhellyé válhasson.”
Kőszeg város klímastratégiája az
interneten a https://koszeg.hu/hu/
gyogyitoklima/ címen mindenki
számára megismerhető és véleményezhető.
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Hodočašće u Ratištrof (A)

svetu mašu

Kiseški hodočasniki kod ratištofske crikve

čuvaju ov vjerski susret. Na povratnom putu kraj jezera „Csónakázó”
vjerski putniki pogošćeni su bili teplim sendvičem, s mozgom namaženim prženim kruhom a žalju su im
gasile hladne tekućine. Po prvi put
su na ov dan s drugom grupom hodočastili Kisežani (i Pinčena dolina)

Wir Schwaben…ein Buch über uns…
A Nemzeti Értékek Könyvkiadó
„Mi Svábok” néven egy nívós
kötetet
szeretne
megjelentetni, melyben a Kőszegen és
Kőszegfalván élő svábok életét is
be kívánják mutatni. A felkérést
örömmel fogadtuk.

óta (1994) elvégzett munkát említhetjük meg. A németek idetelepülésének történelmi áttekintése
mellett a hagyományok ápolása
illetve „újraélesztése” is említésre
kerül.
Simon Erzsébet segítségével állí-

A 4 oldalas terjedelemben elsősorban a kőszegfalvi cigenudlit, a
farsangi népszokást és a nemzetiségi önkormányzatok létrejötte

tottuk össze az illusztráció képeit
és a cikket.
A kötet várhatóan szeptember végén, október elején fog megjelenni.

Sajnos a koronavírus által előidézett helyzet miatt rendezvényeinket el kellett halasztani….

u Celldömölk, jer je 89. Hrvatsko
hodočašće u Celje otpovidano.
A kőszegi horvát közösség két
Mária kegyhelyen (Rőtfalva, Celldömölk) tette tiszteletét augusztus
15-én egy-egy zarándokcsoporttal
Mária mennybemenetelének tiszteletére.

Marija Fülöp Huljev

„Heimattreffen” Kiszsidányban, szilvalekvár főzése, zarándoklat Steinbergbe ..reméljük, jövőre bepótolhatjuk ezeket a közös találkozókat.
Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnöke

KŐ S ZEG I NÉM ETEK

stuša) mnoštvo vjernikov hodočasti
u marijinska svetišta. Iz Kisega i kiseške okoline blizu 25 vjernikov je
krenulo na hodočasni put s većinom
piše, a neki biciklom, da kroz kiseške planine s molitvom i pjesmami
stignu u Ratištrof. U crikvu je hodočasnike upeljao zlatomašnik Štefan
Dumović, ki je pred oltarom „Marija
Lactans / Dojeća Divica Marija” pomagao položiti hvale i
prošnje vjernikov. (Milostivni
kip „Ugarske Madone” kiseška majka Borbála Mallchitz je
darovala svetištu za uspomenu u 1644-om ljetu preminuloj kćeri. Sveti kip se čuva u
Livki, a kopiju oko 1660. su
postavili na oltar u Ratištrofu.) Svečanu svetu mašu je na
hrvatskom jeziku celebrirao
vlč. u mirovini Štefan Dumović, muzičku pratnju je peljala
kantorica Žuža Horvath iz Hrvatskoga Židana. U svečanost
Zlatomašnik Štefan Dumović je upeljao su uključeni bili i vjerniki iz
hodočasnike u svetište i je celebrirao Doljnje Pulje, ki već po 18 put

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

U nebo stupljenje Blažene Divice
Marije najveći je Gospin svetak u
liturgiji. Kako katoličanska teologija
veli, Kristuševa majka Marija uznesena je dušom i tijelom na nebo, a
nebo ju je primilo. Učnju o Marijinom uznesenju na nebo proglasio
je papa Pio XII. 1. studenog 1950.
ljeta. Na Veliku Gospu (15. augu-
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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!

2020. SZEPTEMBER 14.

Zenélt a városkút és a doktor
Augusztus 24 – 30. között a Hangzó Város koncertjei ismét zenei
csemegét kínáltak az érdeklődőknek. Mindezek a Hangzó Város
Nyári Zeneakadémia az FTI-iASK
és a Musica Aeterna Alapítvány
szervezésében történtek, a helyszínek: Zwinger, Európa Ház Bibó
Auditorium, Szent Jakab-templom.
A nyilvános nyitókoncert augusztus
28-án (pénteken) 20.00 órakor
kezdődött a Városkútnál. Mozart:
Varázsfuvola operából a Papageno
áriáját adta elő egy hármas csapat. A régi hangszerek (csembaló)
mestere, Péter Dóra a Városkút
zenélő szerkezetén szólaltatta meg
a zenemű harangjátékát a Kőszegi
Vonósok kíséretében és Mizsei Zoltán énekével. Az egyedisége nagy
sikert aratott a közönség körében.
Gottfried atya egy héttel később is
örömmel beszélt a koncertről, és
kérte a folytatást.

Szombaton 11.00 órakor Polnisch
András harangjátéka jelentett új
színfoltot. Majd délután 15.00 órakor egy másik sajátos koncerten dr.
Nagy Csaba társával gitáron adott
elő country zenét. Idén ő volt az
egyedüli, aki a Hangzó Város prog-

Összeköt a rajzszakkör
Szeptember 18-ig látogatható
Kővári Etelka, Sípos János és Katona Andrea műveit összefoglaló
kiállítás. A Csók István Művészkör
ezúttal is az Írottkő Hotelben mutatja be a három művész alkotásait. A kiállítás közös jellemzője a
találkozás, amely nem véletlen. A
természet valós ábrázolását mutatja be Sipos János festőművész,
akinek az életműve befejeződött.
Kőváry Etelka a formaváltással, a

ramfelhívására jelentkezett, mint amatőr
zenész. A sikere alapján
jövőre lesz folytatás, a
szervezők bíznak abban, hogy több kőszegi
zenész vállalja a bemutatkozást.
– A Budaker Gusztáv
zeneiskolában kezdtem
zenei tanulmányaimat,
először zongoráztam,
majd Farkas László tanár úrnál gitárra váltottam – mondta dr. Nagy
Csaba. – A klasszikus
zenétől, a countryzenén
át a kemény rockzenéig minden

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

műfajból válogatok, azt a szerzeményt tanulom meg, amely megtetszik. A legnagyobb kihívás volt
számomra, amikor az esküvőnkön
feleségemnek, Zsófinak Leonard
Cohen: Hallelujah című dalát énekeltem gitárkísérettel.
A Hangzó Város rendezvényein a
kezdetektől vállaltam szereplést,
többnyire a csodaszép Jurisics téren. Idén sógornőm, Emma volt a
zenész társam. Több formációban
zenéltem már, jelenleg a dr. Csaba
Miklós gyógyszerész által alapított
„Nem Véletlen Tánczenekar” tagja
vagyok. A zenélést ajánlom mindenkinek, recept nélkül is valóra váltható! Figyelmet, koncentrációt igényel,
ugyanakkor ellazít és kikapcsol, ez a
kettősség adja a műfaj örömét.
KZ
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LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599

festményeken kialakított domborulatokkal adja át a művészetét a
látogatónak. A Kőszegen született,
és itt élő Katona Andrea az általa
érzékelt természetet mutatja be
a festményein, a saját lényéből
fakadó realisztikus képeken. Erre
egy példa az Enyészet című műve.
(Fotó) A két művészhölgy Németh
János festőművész rajszakkörén ismerte meg egymást.
KZ
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„Fellegvári” kocsmakvíz a Várszínházban
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Augusztus utolsó napjaiban a
Kőszegi Várszínház szabadúszó
művészei rendhagyó nézőtérrel,
testközeli színpaddal és előadással
(valamint büfével) várták a közönséget. „Köszönjük Magyarország!”
– hirdette a felirat a Köszönet
Estély(j)én a lovagteremben. Pócza
Zoltán igazgató ötletéből született
„Kocsmakvíz” részesei lehettek a
kivételezett meghívottak. „Szerettünk volna alkalmat teremteni arra,
hogy ebben az évben is találkozhassunk. Felkértük művészeinket,
hogy állítsanak össze egy műsort”
– mondta az igazgató.
A műfaj Magyarországon kevésbé
elterjedt. A várszínház rendezvénye
abban különbözött a hagyományos
kocsmakvíztől, hogy a helyszínt a
patinás vár adta, a tér alakult át –
mondjuk úgy – kultúrkocsmává.
A Köszönet Estély(j)e az itt játszó
színészeknek nemcsak egy formaság, hanem egy fontos találkozási
lehetőség is” – vezette fel az estét
Göttinger Pál rendező. A kvízmester
Grisnik Petra mellett találkozhattak
az asztaloknál poharazgató vendégek Ullmann Mónikával, Trokán
Annával, Némedi Árpáddal, Sebesi
Tamással és Göttinger Pállal.

Kőszegi Forrás
A Kőszegi Forrás Helyi Akciócsoport a TOP-7.1.1-16-201600017 jelű, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága által támogatott pályázat eredményeinek bemutatása: 2018.05.31 és 2019.09.01
között, a Kőszegi Forrás HACS
munkaszervezete 12 Helyi felhívást tett közzé, melyre Kőszegen
székhellyel-, telephellyel rendelkező civil- nonprofit szervezetek
és önkormányzati intézmények
nyújthatták be pályázataikat. A
Munkaszervezethez, ezen időszakban összesen 30 db Helyi

Közösségi színtér felújítás
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támogatási kérelem érkezett be.
Az Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet végső ellenőrzését
követően: 9 db Európai Szociális
Alap (ESZA) által társfinanszírozott pályázat és 14 db Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
által társfinanszírozott pályázat
részesült Támogatói Okiratban.
A beérkezett pályázatok közül, 2
db pályázat Irányító Hatóság általi végső ellenőrzése még zajlik.
TOP-7.1.1-16-2016-00017Kőszegi Forrás Helyi Akciócsoport.
A koszegiforras.hu weblapon
megtalálható a jelenleg is érvényben lévő 4 db Helyi felhívásunk.

A
„TOP-7.1.1-16-16-201900122- KŐKÖSZIFE -” projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A Jurisics-vár
Művelődési Központ és Várszínház,
az Európai Unió támogatásával és
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával, a „Közösségi funkciók ellátásához szükséges kis léptékű infrastrukturális
és eszközfejlesztések” pályázati
kiíráson 5 millió forint vissza nem

térítendő támogatást nyert el. A
non-profit közösségi célokat szolgáló közösségi színterének korszerűsítése és eszközbeszerzése szerepelt. A megvalósult fejlesztésnek
köszönhetően az évek óta sikeresen működő, közösségi együttműködésen alapuló programok,
rendezvényekhez professzionális
hátteret biztosíthatunk. A beruházás rövid bemutatása: Közösségi
színtér falfelületeinek festése, ki-

sebb falhibák javításával. Élvédők
felrakása, takarás, ragasztás, gurulóállvány építése mozgatása,
2 db Liebherr 572
literes üvegajtós hűtő
beszerzése, a közösségi szintér világításának kialakítása,
modernizálása, költséghatékony elemekkel való kiegészítése.
A projektről bővebb
információt a www.
jurisicsvar.hu oldalon
olvashatnak.

Nyári tábor

workshopokat. A résztvevők olyan
technikákat ismerhettek meg, melyek rövid idő alatt elsajátíthatók,
előképzettséget nem igényelnek és
akár vállalkozási tevékenységben is
végezhetők. A meghirdetett program minden eleme, 2020.07.27től 2020.08.01-ig teltházzal zajlott.
Nyitott foglalkozások: 2 az 1-ben
táska készítése; Virág-box készítés;

Textil szobrászat alapjai; Keresztszemes hímzés alapjai; levendulazsák készítés; Hogyan
legyél szépségtanácsadó. CSALÁD ÉS KARRIERPONT LÉTREHOZÁSA VAS MEGYÉBEN
EFOP-1.2.9-172017-00040

Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek
és előnyök helyi bemutatása témakörben, nyitott tábori alkalmakat
szervezett a Család és KarrierPONT
Kőszeg, a Jurisics várban. Női vállalkozók tartottak foglalkozásokat és

A „Köszönjük Magyarország program” lehetőséget adott arra, hogy a
várszínház művészei munkához és
jövedelemhez juthassanak a csonka
évadban is. Művészeink a várszínház
életéből villantottak fel idézeteket,
dalokat, képeket, eseményeket. Láthattunk rögtönzött divatbemutatót,
találgathattuk, kinek az arcrészletét
mutatta a kivetített fénykép, melyik
darabban csendültek fel az elhangzó dalok, idézetek, és miként szólt az
egyes előadásokról a kritika. A játékvezető és a segítő játékmesterek
megvesztegetése sem volt tiltott, így
nem csoda, hogy – miután szelfik és
csoportképek sorozata került fel az
internetre – mindenki nyertesként
térhetett haza.
Mosolygó színész- és közönségarcok nyugtázták a jó hangulatú estét,
és a reményt: Találkozunk jövőre is
a Kőszegi Várszínház előadásain.
TáF.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú
lakóit születésnapjuk alkalmából:
Reczetár Istvánné Lakatos Olgát
(92 éves), Hegedűs Istvánné Nagy
Ilonát (96 éves), Straus Gusztávné
Ruisz Magdolnát (90 éves), Silye
Lászlóné Hujber Irént (97 éves),
Mika Józsefné Molnár Máriát (92
éves). A városvezető személyesen
köszöntötte otthonában a 90 éves
Vasvári Ernőné Tangl Franciskát.
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a Kulturális Örökség Napjai Kőszegen
Egy aranyló őszi hétvégére megelevenedik a múlt, megnyílnak
Kőszeg rejtett kincsei, a kőszegi családok régi történetei. Az őszi
Kőszegi Bakancsos találkozó részeként köszöntjük a város különleges természeti értékeit! A Bach Mindenkinek országos fesztivál
keretében pedig a Kálvária-hegy oldalán, a Napostető Borteraszon
is felharsan a zeneszerző gyógyító muzsikája. Szeptember derekán
a megújult Koronaőrző Emlékhelynél, a Kendik-hegyi rádiótoronynál, a zsidó temetőben és a kőszegi német felsőváros fő terén, az
Árpád téren is várjuk Önöket szeretettel!
SZEPTEMBER 18. péntek - Előhang
17.00 ÚJRANYIT A MEGÚJULT 75 ÉVES KŐSZEGI KORONAŐRZŐ
EMLÉKHELY! – 4,5 km és 10+1 új látnivaló – jubileumi túra
Vezeti: GesztenyeKék Egyesület (0620/665-4961, 1.000 Ft/fő)
Útvonal: Fő téri juharfa (Fő tér 2.) – Hunyadi utcai hársfák –
Szabó-szőlők – Óriás gesztenyefa emlékhely – Szulejmán-kilátó –
GesztenyeKék körtúra (Ördögárok – Kálvária-templom – Trianonikereszt – Hideg-völgy) – GesztenyeBor tanösvény – Napostető
Borterasz
SZEPTEMBER 19. szombat
10.00 – 16.00 A kőszegi Öregtorony és a késő reneszánsz Sgraffitósház kapui is tárva! (FTI, Chernel u. 14. és Jurisics tér 7.)
11.00 Ingyenes vezetés a Hősök tornya-Tábornokház kiállításán
(Belépőjegy vásárlása mellett. Jurisics tér 9.)
15.00 A Kőszegi felsőváros és az Árpád tér rejtett kincsei – ingyenes vezetett séta. Indulás: Kőszeg, Felsőváros, az Árpád tér
1. kapujától (érkezés a Napostetőre) Lovassy Klára és Schwahofer
Gusztáv páros vezetésével
17.00 Fenséges zene és a hegy csodálatos leve - Bach mindenkinek! – A Kőszegi vonósok kis őszi koncertje a Napostető
Borteraszon
14.00 – 17.00 Látogatás az országosan ismert Kendig-hegyi rádiós versenyállomásra, és meteorológiai állomásra. Az állomást bemutatja: Polgár József, a Kőszeg városi rádióklub elnöke
(0620 364 1273). (Megközelítés: A Hörmann-forrás melletti parkolóból, gyalog 1,5 km séta – szalag jelzi.)
SZEPTEMBER 20. vasárnap
11.00 – 12.30 Ünnepek és szokások - emlékező séta a kőszegi
zsidó temetőhöz (Dr. Gürtler Katalin vezetésével, indulás a Tourinform, Fő tér 2. elől.)
10.00 – 16.00 A kőszegi Öregtorony és a késő reneszánsz Sgraffitósház kapui is tárva! (FTI, Chernel u. 14. és Jurisics tér 7.)
14.00 – 17.00 A Jurisics Vár audio guide szolgáltatásának ingyenes igénybevétele. (Belépőjegy megvásárlása mellett.)
15.00 Van egy történeted vagy kérdésed Lisztről?
– sétálj velünk az európai magyar, Liszt Ferenc kőszegi útjain
Regisztrációval: a 0630-2277555 vagy ine@t-online.hu címen.
Indulás: a Jurisics téri Liszt mellszobortól.

Új helyen a Natúrpark
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület titkársága és irodája átköltözött a
Kelcz-Adelffy és a Bem József utca sarkán álló műemlék épület első
emeletére. A Natúrpark iroda új címe: 9730 Kőszeg, Kelcz-Adelffy
utca 5. 1.em.3., új telefonszáma: 0694/346-687. Az elektronikus
elérhetőség a megszokott maradt: ine@t-online.hu, illetve www.
naturpark.hu. Az Egyesület működése folyamatos.
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Könyvtári hírek
Szeptember 1-től új nyitvatartási rend szerint működik a könyvtár. Keddtől csütörtökig a felnőttrészleg 10-17 óráig, a gyermekrészleg 1317 óráig várja a látogatókat. Pénteken mindkét részleg 10-16 óráig,
szombaton 8.30-12 óráig tart nyitva. Hétfőn a könyvtár zárva.
A 2. emeleti rendezvényteremben található könyvvásár szeptember
30-ig tart, keddtől péntekig 10-16 óráig. A selejtezett könyvek többsége
100 Ft/db áron vásárolható meg, de néhány beárazott kézikönyv, lexikon
és szakkönyv 200-500 Ft-ért kapható.
A meghirdetett szövegtárgy-készítő pályázatra készült alkotásokat
2020. szeptember 25-ig kell leadniuk a pályázóknak a felnőttrészlegben.
A gyűjteményt gyarapító új könyvekről, CD-kről, DVD-kről folyamatosan
tájékozódhatnak az érdeklődők a könyvtár facebook oldalán.

PRO GR A M A JÁ NLÓ

Kőszeg rejtett kincsei

2020. SZEPTEMBER 14.

Nagy Táncválasztó Kőszegen
Válaszd a táncot, válassz egy táncot!
A tavalyi évben indította útjára hagyományteremtő szándékkal a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem
közös rendezvénysorozatát. A Nagy Táncválasztó célja a táncművészet
népszerűsítése.
Szeptember 20-án az ország 10 városában, köztük Kőszegen a
táncé lesz a főszerep. 13 táncforma alapjaival lehet megismerkedni 30
perces órák keretében 5 korcsoportban.
A klasszikus balett, a néptánc, a hip-hop, a rock and roll és a társastánc
mellett táncterápia, hastánc, moderntánc, a kortárs tánc, a jóga is kipróbálható a 10 órától kezdődő ingyenes táncórákon.
A program szervezője a Dance Jam tánccsoport. A részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a nagytancvalaszto.hu oldalon lehet szeptember 14-től!
Az órák mellett a rendezvény ideje alatt tánciskolák bemutatói, filmvetítés,
kerekasztal beszélgetés színesíti a programot!
A Dance Jam tánccsoport azt a döntést hozta, hogy az október 3-ra tervezett 30 éves jubileumi ünnepségét a járványügyi helyzet következtében
kialakult bizonytalanság és szigoratások miatt tavasszal rendezi meg.
További információk:
https://www.facebook.com/nagytancvalaszto
https://nagytancvalaszto.hu/

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Kelemen Dániel és Bugledits Renáta fia Ábel, András
Ferdinánd és Gergely Juliánna fia Tamás, Szőlősi Szilárd és Németh
Mónika fia Milán, Krizmanich Krisztián és Kampós Henrietta lánya
Hanna, Witzmann Patrik és Németh Orsolya fia Levente, Hajas Júlia fia
Dominik, Bódi Attila és Nagy Edina lánya Izabella, Ludván Brigitta és
Hirschmann Benjamin fia Benedek, Kovács Andrea és Varga Ádám fia
Simon, Bakucz Krisztián és Németh Cintia lánya Johanna, Schwahofer
Tamás és Kováts Lilla Gizella fia Ábel.
HÁZASSÁG: Papp Kinga – Rugács Ákos, Metzinger Ágnes – Rózsa József, Ladi Kinga – Kala Gábor, Simon Zsófia Irén – Monek Dávid, Böőr
Júlia – Nemes Erik Emil, Schrammer Enikő Anna – Horváth András,
Sirhuber Bianka – Csizmazia Gábor, Horváth Anikó – Sudár András
József, Francsics Anita – Csiszár Tibor.
HALÁLOZÁS: Rehus Uzor György, Kendik Istvánné szül. Nagy Edit
Henrietta.
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XXXVII. História Futás

SPO RT
A vírusfenyegetettség ellenére nagyon sokan választották Kőszeg legnagyobb hagyományú sportversenyét, a 37. alkalommal megrendezett História Futást. A rutinos segítő csapat és önzetlen támogatók segítségével
jó hangulatú, sikeres versenyt rendezett a Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház. A klasszikus 1532 méteren a férfiaknál új győztest avattak.
A triatlonversenyzéssel egy éve felhagyó Schwachofer Balázs dinamikus
futással győzött, s előzte meg a tavalyi bajnok Pillisz Ákost. Francsics
Erik állhatott még a győzelmi emelvényre. A hölgyeknél Hajas Martina a
gimnáziumból harmadízben fogadhatta a gratulációkat ebben a versenyszámban. Horváth Zoéval (2. hely) és az ökölvívó Lakotár Hannával (3.
hely) osztozott a dobogón. A diákok versenyein az életkoroknak megfelelő távokon megrendezett úgynevezett körös futásban több százan álltak
rajthoz. A középiskolások, máskor foghíjasnak tűnő mezőnyeiben többen
rajtoltak, mint az előző években. Érdekesség, hogy a tömegverseny győztese idén is ismételt. Ezúttal egy korcsoporttal feljebb futott át elsőként a
célvonalon. Más korcsoportokban is akadtak versenyzők, akik nem első
ízben örülhettek „históriás” győzelemnek. A „profik” 9 km-én ifjabb Kivés
István megismételte tavalyi sikerét. Hüll Tamás és Borbély Sándor érkezett
mögötte. A hölgyeknél dr. Márovics Anna, Bajánsenyéről eggyel hátrébb
szorította Purgai Evelint. Ringelmann Fanni gyűjtötte be a bronzérmet. A
mezőny, különösen a férfiaké, karcsúbb volt az előző években megszokottnál, de örömteli, hogy sok volt az ismerős arc. Ugyancsak jó mutató, a
versenyszám növekvő népszerűségét mutatja, hogy nyolc váltó is harcba
szállt. A győzelmet a „Turbó Csigák” szerezték meg, Stumpf Anna, Bozsó
Fanni, Neudl Gábor összeállításban. A legjobb kőszeginek járó Stettner
Imre vándorserleget Fábrics Gábor őrizheti egy évig.
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Tömegverseny 1532 m – nők 1. Hajas Martina/Jurisich 5:54, 2. Horváth Zoé 5:59, 3. Lakotár Hanna 6:02, férfiak 1. Schwachofer Balázs
4:39, 2. Pillisz Ákos/Jurisich 4:41, 3. Francsics Erik 4:42. II. kategória győztesei (lány, fiú) Ovis: Bárdics Szofi/Árpád-házi 2:07, Horváth
Ákos/Napsugár, Szombathely 2:02, I. korcsoport Ughy Alina/Árpádházi 2:19, Róth Ármin/Balog 2:12, II. korcsoport Horváth Amira/Balog
5:13, Stumpf Vince Árpád-házi5:10, III. kcs. Pápai Nerina/Balog 4:17,
Hóbor Álmos/Árpád-házi9:37, IV. kcs. Kulcsár Amira/Bolyai, Szombathely 4:15,Varga Tamás/Oladi isk. 9:42 V. kcs. Iker Natália/Jurisich 4:14,
Neudl Gábor/Jurisich 8:58, VI. kcs. Hajas Martina/Jurisich 4:41, Thaler
Levente/Árpád-házi 8:21. III. kategória, 9 km Abszolút dobogósok
női 1. dr. Márovics Anna/Bajánsenye 36:42, 2. Purgai Evelin/SZOESE
37:18, 3. Ringelhann Fanni/Kőszeg 41:40, férfi 1. Kivés Bendegúz/
SZOESE 31:36, 2. Hüll Tamás 33:31, Borbély Sándor 33:58. Korcsoport győztesek I. kcs. 1. Drimmer Júlia 53:35, Tóth Bendegúz/Schott
Lukácsháza 40:54. II. kcs. dr. Márovics Anna 36:46, Kivés Bendegúz/
SZOESE 31:36, III. kcs. Joó Barbara/Szombathely 45:22, Sági Balázs/
SZFK-SZSE 36:50 IV. kcs. Jákli Magdolna/Szombathelyi Futóklub
49:40, Pádár István/Kőszeg 43:56 3x1 kör váltó Turbó Csigák (Stumpf
Anna, Bozsó Fanni, Neudl Gábor) 37:53. Stettner Díj: Fábrics Gábor/
Team Sonnentherme abszolút 4.hely 34:24.
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Labdarúgás: Hazai sikerek
A megyei első osztály első három fordulójában, hazai pályán kétszer is
győztesen hagyta el a pályát a Lóránt FC. Vendégként csak 50 %-os a
mérleg, de Szarvaskenden kiszakadt a csapat gólzsákja. A nyitóforduló
Csepreg elleni meccse ki-ki küzdelem képét mutatta. A vendég csepregiek
szereztek vezetést, de szerencsére a térfélcsere előtt sikerült egyenlíteni.
Fordulás után is kiegyenlített volt a játék, de a gólokat a kőszegiek rúgták.
A csapatnak és a szurkolóknak is nagy örömöt jelentett a győztes rajt.
Jánosházán a hazaiak már a 15. percben vezette, s előnyüket később háromgólosra növelték. Az utolsó pillanatokban összejött a szépítő gól. Rum
ellen a KLFC a második félidőig várt a vezető találatra. Az utolsó húsz
percben rúgott három gól magabiztossá tette a győzelmet. Szarvaskenden
3-0-lal már félidőig eldőlni látszott a meccs. A második félidőben rúgott
újabb négy gól kiütésessé növelte a győzelmet.
A Lóránt FC a Halmosi Zoltán Megyei Kupában sikerrel vette a második
kört is. Bozsokon már 3:0-ra is vezettek. Az ellenfél az utolsó 3 percben
kétszer is betalált, de a kőszegi továbbjutást így sem tudták megakadályozni. Folytatás a Haladás-Zanat csapata ellen.
Szolyák Tibor az új szezonban igencsak megtalálta a góllövő cipőjét. A
bajnokságban négy mérkőzésen kilenc a kupákban hét gólnál tart.

Eredmények: 1. forduló Kőszegi LFC-Csepregi SE 3:1 (1:1), gólok:
Szolyák (2), Prán Dominik, 2. forduló Jánosháza VSE-Kőszegi LFC 3:1
(2:0), gól: Fehér Dániel, 3. forduló Kőszegi LFC-Rum KSC 4:0 (0:0),
gólok: Szolyák (3) Kovács.
Halmosi kupa Bozsoki SE-Kőszegi LFC 2:3 (0:1), gólok: Szolyák (2),
Fehér Dániel.
Az előző bajnokság félbeszakításakor a kőszegfalviak az élmezőnyben, az
ötödik helyen álltak. Ennek tükrében a bajnoki rajt csúnyán alakult. Sorkifalud ellen egyszer még sikerült fordítani, de az első félidő döntetlenje
után a második játékrészben csak a vendégek növelték találataik számát.
Rábahídvégről még rosszabb szájízzel jöhetett haza a csapat. Az ellenfél
márciusban az utolsó helyen tanyázott, most viszont KO győzelmet aratott.
A kőszegfalviak 0:7-nél lőtték a becsületgólt. 1:8 után ugyan háromszor is
betaláltak, de ez csak minimális kozmetikázáshoz volt elég. Némi vigasz,
hogy Acsád ellen, hazai pályán, 2:2-es döntetlennel, megkezdték a pontgyűjtést, majd Nemeskoltán az első győzelmet is bezsebelték
A Halmosi kupában Gyöngyöshermán érvényesítve az osztálykülönbséget
nagy gólkülönbséggel lépett tovább..
Eredmények 1. forduló: Kőszegfalvi SE-Sorkifalud-Gy. SK 2:4 (2:2),
gólok: Mihácsi, Szántó, 2. forduló: Rábahidvég KSK-Kőszegfalvi SE 8:4
(5:0), gólok: Karacs (2), Ódor, Pintér, Kőszegfalvi SE-Acsád-Meszlen
SE 2:2 (1:1), gólok: Slankovits, Nagy, Nemeskolta KSK-Kőszegfalvi SE
0:1 (0:1), gól: Pongrácz.
Halmosi kupa Kőszegfalvi SE-Gyöngyöshermán-SZSE 0:5 (0:2).
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Ostromboksz
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Triatlon

Augusztus 28-29-én az Ostromboksz Gála keretében tizenkettedszer vették birtokba az ökölvívók a Fő teret, (Igaz néhány évben az eső terembe
zavarta a küzdőket.) 34 egyesület, 164 ökölvívója lépett szorítóba. 78 éles
és 16 edzőmérkőzésen csapott össze a népes bokszoló had utánpótlástól elit (felnőtt) korosztályig. A Fitt-Box ÖE-t 14-en képviselték, Varsányi
Áron edző mindannyiuk teljesítményét elégedetten nyugtázta. Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány is képviseltette magát, de betegség miatt sokan
hiányoztak. Az érdeklődők is kipróbálhatták a sportágat. A versenyzők és a
szurkolók meghatódva, nagy szeretettel fogadták Katona Olivért, aki hála
a sikeres kezelésnek a közönség előtt tett meg néhány lépést. A karantén
időszak után ez volt az első nagyobb, többnapos ökölvívó megmérettetés
az országban. Nem véletlen, hogy az ország minden tájáról érkeztek versenyzők. A nagyszabású gálát a nagylelkű támogatók nélkül nem sikerült
volna tető alá hozni. A sportolók nagyon várták már az éles mérkőzéseket.
Bíznak benne, hogy az ősszel már folyamatosak lesznek a versenyek!

Atlétika: Egyéni csúcsok versenye
A Sportolj Velünk Sportegyesület „Egyéni csúcsok versenysorozata” néven
szervezett atlétikai versenyeket. A negyedik fordulóban a Kőszeg is képviseltette magát. Kiricsi Berill és Németh András tanítványai vágtafutásban
(60 m) és 800 méteren is kipróbálták magukat. Kumánovich Kinga és
Kumánovich Kristóf 60 m-en bejutott a legjobb 10 közé.

Eredmények: 2008-as születésűek fiú Kumánovich Kristóf 60 m 8.
hely 9,38 mp, 800 m 9. hely 2:54,79 perc, leány Gerber Kata 60 m
16. hely 10,01 mp, 800 m 3:12,39 perc, 2009-es születésűek leány
Kumánovich Kinga 60 m 7. hely 10,53 mp, 800 m 3:14,8 perc.

Augusztus 22-én Fadd-Domboriban
rendezték az idei 4. utánpótlás triatlon
ranglista versenyt, mely egyben a Serdülő és Gyermek Országos bajnokság
is volt. Szép idő várta a 16 versenyzőt, akik szülői segítséggel utaztak a
versenyre. A nagy létszám remek csapatépítésnek bizonyult. Az ifjúságiak
között Hóbor Zalán a dobogó második
fokára állhatott, ötödik helyezésével a
serdülő fiú csapat is a díjazottak közé
küzdötte magát. A csapatnak jutott
ideje egy kis kikapcsolódásra is. A szakosztály versenyzőinek augusztus
végi pihenője őszre tolódott, de így legalább nem múlt el versenyek nélkül
a nyár. A triatlonisták nagyon várják már a kőszegi uszoda nyitását, hiszen
a kisebbek közül sokan elesnek az úszó edzésektől, s a nagyobbaknak is
igencsak megterhelő Szombathelyre, illetve Ausztriába járni úszó edzésre.

SPO RT

Serdülő és Gyermek OB

Eredmények: Újonc 1 fiú 7. Kovács Levente, 24. Stumpf Vince, Újonc 2 lány
28. Hóbor Enikő. Gyermek fiú 33. Hóbor Álmos, lány 44. Kovács Fanni, Serdülő
fiú csapat 5. hely (Egyéni helyezések: 14. Hóbor Lehel, 24. Laki Gábor, 33.
Neudl Gábor, 41. Medvegy András), lány csapat 8. hely (Egyéni helyezések: 23.
Stumpf Anna, 24. Básthy Katalin, 35. Bozsó Fanni). Ifjúsági 2. Hóbor Zalán 14.
Thaler Levente. Junior lány 7. Hóbor Eszter, 10. Medvegy Nóra.

Ranglista verseny Lengyelországban

Byaklistok (Lengyelország) adott otthont augusztus 16-án, a triatlon ORV
nemzetközi döntőjének. Básthy Katalin a lengyeltóti versenyen elért eredményével szerzett indulási jogosultságot. Első ízben szerepelhetett ezen a
versenyen a Triatlon klubos versenyző. Remekül sikerült a nyitány. Básthy
Katalin 36:25 perces idővel, éremmel térhetett haza: harmadik helyezést
ért el. Az úszást 5:59, a kerékpárt 18:23, a futást 9:50 perc alatt teljesítette.

Tiszaújvárosi sprint ranglista verseny

Szeptember 6-án, Tiszaújvárosban rendezték a triatlon utánpótlás ötödik,
záró ranglistaversenyét. A História Futással való ütközés, valamint bérmálkozások miatt az idősebb versenyzők képviselték a Kőszegi Triatlon és
Úszó Klubot. Básthy Katalin (serdülő korcsoport) továbbra is jó formában,
8. helyezést ért el. Ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Laki Barnabás,
idei legjobbjával 13. Hóbor Lehel 18. Medvegy András 38. helyen ért célba. Az ifjúságiak sprint távján Kovács Anna 8., a junioroknál Hóbor Eszter
8., Medvegy Nóra 9., Fekete Adél 16. helyezést ért el. A záró futam az elit
(felnőtt), junior és ifjúsági korú fiúk rajtoltak. Hóbor Zalán jó úszás után
helyét az élbolyban a kerékpározás alatt is őrizve harmadik legjobb ifjúságiként haladt át a célvonalon, megőrízve ezzel második helyét az országos
ranglistán. Ezzel a triatlon versenyek sora lezárult, a tervek között duatlon
és aquatlon versenyek várnak még a klub versenyzőire.
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Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója
MOZAIK
24

2020 áprilisában stratégiai partnerségi megállapodást kötött az
FTI és a Veszprém-Balaton 2023
Zrt. az Európa Kulturális Fővárosa
projekt megvalósítása érdekében.
Az FTI kiemelt partnerként több
területen segíti a VEB 2023 Zrt.
munkáját. A két fél kapcsolata az
Európa Kulturális Fővárosa cím
elnyerésének pályázati időszakában kezdődött. A 2023-ban történő megvalósítás érdekében az
FTI többirányban vállalt tudományos kutatási feladatokat, ezek
egyike a Kreatív Város Fenntartható Vidék koncepció Veszprém
és a Balaton régióra vonatkozó
adaptálhatóságának a vizsgálata.
A Kőszegen élő Markovits Alíz, az
FTI kutatója idén tavasszal kapta
meg a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
vezérigazgatói megbízást.
– Megtiszteltetés, hogy felkértek
erre a pozícióra. Különösen jó érzés
az, hogy a Kőszegen szerzett városés régiófejlesztési tapasztalataimat
Európára kitekintő feladatokon

egyre közelebb kerültem az EKF
programhoz. A korábbi időszakban az FTI-nél végzett munkám
része volt a – veszprémi központtal rendelkező – Pannon Egyetem
Kőszegi Kampuszának fejlesztése.
Az intézeten belül a legfőbb tevekénységi, kutatási területem volt a
KRAFT-program. Ennek központi
motívuma: egy város fejlesztését
és jövőképét csak a körülötte lévő
régióval összhangban vizsgálhat-

tudom kamatoztatni – fogalmazta
meg Markovits Alíz. – A kezdetek
oda nyúlnak vissza, hogy Veszprém
városa prof. Dr. Miszlivetz Ferencet
kérte fel szakértőnek a pályázatíró
csapatba. Így a főigazgató munkája révén az FTI bekapcsolódott az
előkészítésbe, és a magam részéről

juk, hiszen ezer szálon – gazdasági,
környezeti, társadalmi és kulturális
vonalon – kapcsolódnak egymáshoz. Ez a szemléletmód vitte az
EKF programot is abba az irányba,
hogy Veszprém a Bakony-Balaton
régióval együtt pályázzon a címre.
A zsűri értékelése pozitív visszacsatolás volt számomra, azért is, hiszen
ezt az elemet indoklásként külön kiemelték a nyertes pályázatunkban.
KZ

