AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA

XXXIII.ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

2020. OKTÓBER 14.

NAGY AZ AKTUALITÁSA

DANCE JAM: SEGÍTS! című koreográfia

A Kőszegi Szüretet karanténba zárta a koronavírus,
de egy kicsit szeptember 25 – 27. között kiengedte.
A Szüret a Fő térre korlátozódott – helyi művészeti
teljesítményekkel színesített – programok mellett
kizárólag a kőszegeiknek ajánlva. Senki nem számolhatta a beszélgetők vagy éppen a borozgatók,
netán a Város borát kortyolgatók létszámát a büfék,
a standok mellett. Az ottani szavak szerint szükség
volt a bezártság, a korlátozások után, vagy éppen
annak őszi kezdetén a kisebb rendezvény megtartására. Péntek éjszaka a fúvósok dobosaira lehulló eső
sem volt riasztó hatású. Köszönet illeti a zenészek
vállalását, és a többi művészeti csoport önkéntesség alapján való fellépését. Tudjuk, hogy nekik, de
a közönségnek különösen, adomány volt a színpadi
produkciók sorozata. A szervezőkkel (JvMK) együtt
közös volt a szándék, hogy a Kőszegi Szüret hagyományát, ha kicsiben is, de folytatni kell.
A szombat reggeli eső délutánra tolta át a Kerékpáros Egyesület által hagyományteremtő szándékkal
szervezett Seregélyfütty bortortúrát. A 10 km-es
kerékpártúrán tizenkilencen pattantak nagyrészt a
régi bringákra, kerekeztek a hegyekben a Kampits
Borászat, a Napostető Borterasz, valamint a Frank
Borászat közreműködésével. A Fő térről akkor indultak, amikor két zenekarral megkezdődött a
fúvószenekarok találkozóját szimbolizáló koncert.
Vasárnap nagyot ütöttek a dobokra az ATARU zenészei, a Langalétások vonatozásra vitték a vállalkozó
gyermekeket, na és felnőtteket, Beke Boglárka még
egy varázslatban is részt vehetett.
Szépséget, harmóniát sugalló táncokkal lépett a közönség elé a Dance Jam Táncegyüttes. Mindennapi
életünk problémáival foglalkozó produkciókat vittek
a színpadra. „Nem menekülhetsz” koreográfia arról
is szólt, hogy nehéz életszakaszban vagyunk. A „Segíts!” produkcióban (fotó) magasba emelkedő táncosok ütemes mozgásával jelezték, hogy a szónak
napjainkban különösen nagy az aktualitása, értéke.
Régi igazság, hogy a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes
fiatal és senior táncosai nélkül nem lehet, és nem
is érdemes szórakoztató programot szervezni. Kalász Máté és barátai szolgáltatták a táncok zenekari kíséretét. Az esti sötétedés kezdetén a magyar
néptánckultúra színre vitelével – ha csak egy órára
is – béklyóba törték a vírus hatásait. Nemcsak a
táncosok, mindenki várja, hogy érkezzen meg a
vakcina, amely a következő évi Kőszegi Szüretet, az
életet szabaddá teszi.
Írta és fényképezte: Kámán Z.
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Legyünk takarékosak, környezetvédők!
V Á RO SHÁ Z A

Októbert írunk. Ki így, ki úgy, de
mindenki viszonyul ehhez a lehűlést, korai sötétedést és sok-sok
munkát hozó hónaphoz. Legtöbben talán a költővel értenek egyet:
„Tudja isten, hogy mi okból. Szeretem? de szeretem.”
A borásznak, a gazdának az őszi
betakarítás, a földek téli felkészítése
kötődik ehhez a hónaphoz. Elválasztjuk és raktárainkba visszük,
ami kell, attól, ami nem kell, és
amitől szabadulni szeretnénk.
Ezt teszi a természet is. Októberben
lehull a növények éltető, de télen
már haszontalan, sőt teherré váló
lombja. A természet a maga csodálatos és utánozhatatlan módján úgy
alakítja környezetét, hogy fölöslegessé vált „dolgai” azonnal visszakerülnek a körforgásba, elindulnak
a további hasznosulás útján. A természetből kiszakadt ember számára ez sajnos jóval nagyobb kihívás.
Mi is megválnánk a feleslegessé
váló dolgainktól, ezek azonban
nem megtermékenyítik, hanem elszennyezik környezetünket. Mindaz,
amit vásároltunk, vagy hazavittünk,
előbb utóbb hulladék lesz, melynek
sorsát rendeznünk kell!

A hulladék szabálytalan elhelyezése a városban vagy a természetben
megengedhetetlen bűn közösségünkkel szemben. Nem beszélve
arról, hogy a telet nem tudjuk a
fákhoz hasonlóan passzívan átvegetálni, nekünk fűteni kell, amit
sajnos sokan csak erősen szennyező
módon tudnak vagy akarnak megoldani. Környezetünk hulladékkal és
égetéssel való elszennyezése fokozatosan élhetetlen környezetet fog
eredményezni, veszélyeztetve saját
magunk és gyermekeink egészségét.
Ennek megelőzésére nem elegendők
a jogszabályok, magatartásunkon,
szokásainkon kell változtatnunk!
2017 áprilisától törvény határozza
meg a háztartási hulladék gyűjtésére
és kezelésére kijelölt vállalatok körét,
ez a vállalat térségünkben a Sopron
és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási (STKH) Nonprofit
Kft. Vidékünk legtöbb településén
nem történt lényegi változás. Más
cég viszi el a hulladékot, mint korábban, miközben az ár a rezsicsökkentés miatt változatlan. Kőszegen
azonban ez azt jelenti, hogy a város
saját vállalata immár nem „teheti
jóvá” városi és lakossági „bűneink”

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: november 4.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: október 14., november 11.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: október 21.
DR. NAGY EDINA aljegyző: október 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
GELENCSÉR ATTILA az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 21-én (szerdán) 15.30 – 16.30 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.
FEKETE-PATAKI EDIT az 5. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 21-én (szerdán) 16.30 – 18.00 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.
TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő
október 22-én (csütörtökön) 8.00 – 9.00 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

2

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

következményeit. Most pedig, hogy
a kőszegi hulladéklerakó megtelt,
minden hulladékot 40 kilométerre,
az STKH cséri lerakójára kell szállítani. A közterületeken elhelyezett
minden hulladékért a város fizet,
ami nagy költséget jelent. Ez részben
még a lomtalanításra is igaz, hiszen
a kihelyezett, lomnak nem minősülő hulladék eltávolításának költsége
a várost terheli. A szolgáltatónál
sikerült elérni, hogy városunkban
megmaradjon a Hulladékudvar, ahol

számos hulladéktípusból jelentős
mennyiséget (pl. lom esetében évi
2 alkalommal 300-300 kg) ingyenesen vesznek át. Ezzel szemben a
lomtalanításkor fejenként mindössze
10 kg az ingyenesen elvitt mennyiség, efölött a városnak fizetni kell.
Aki tehát maga beszállítja a lomhulladékot, sokat spórol a városnak!
A háztartásunkban keletkező hulladék mennyiségének csökkentésével, tudatos kezelésével és környezettudatos fűtéssel sokat tehetünk a
város tisztaságáért és egészségünkért.Tegyünk így! Miért ne tennénk?
Básthy Béla polgármester

Megjelenés – terjesztés
A következő lapszám november 16-án jelenik meg. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken tehetik meg!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

A látás hónapja keretében

Dr. Gáti Éva főorvosnő és Kőhalmi-Szalay Mónika
diplomás optometrista várja Önöket!

Minden Szemüvegkeret minimum 20%
Napszemüvegek 30% kedvezménnyel!
Fergeteges MULTIFOKÁLIS szemüveglencse
AKCIÓ 30% - 40%!

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

AKCIÓS SZEMÜVEGEK
BOLTJA

Minden Szemüvegkeret és Napszemüveg

20 – 30 – 40%-os kedvezménnyel!
Szemüveglencse AKCIÓK!
az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

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

Kedves Kőszegi Barátaink!
Pár héttel ezelőtt kis körben került
megrendezésre a Kőszegi Szüret –
a 30 év alatt először vendégek nélkül a korona-pandémia miatt, ami
sajnos a partnervárosokat is érinti.
Több mint fél éve tartja sakkban a
gondolatainkat és cselekedeteinket
a koronavírus. Ezennel el szeretném mesélni, miképp érintette a
krízis eddig Vaihingen an der Enz
várost és hogy vagyunk most.
A koronavírus 2020. február 27én elérte Ludwigsburg tartományt.
Elsőként egy benningeni polgárnál
mutatták ki a fertőzést. Ő volt az
első a kerület 2918 lakójából, aki
pozitív teszteredményt kapott. Az
első pozitív Vaihingen an der Enz-i
lakost 2020. március 9-én diagnosztizálták. Ami azóta világszerte
és a városban történt, egy évvel
ezelőtt elképzelhetetlen lett volna.
Az önkormányzatnál szintén nagyon
mozgalmas és erőt próbáló időszakon vagyunk túl. Azzal kezdődött,
hogy 2020. március 11-én alapítottunk egy csoportot, akik nem
csak számos rendezvény lemondásáért voltak felelősek, hanem
iskolák, óvodák, különböző kulturális intézmények, uszodák, illetve
könyvtárak bezárásáért is feleltek.
Egyik legsúlyosabb döntés, amit a
csoport meghozott, a Vaihingenben
a májusi napok lemondása volt.
Április elején kellett ezt a döntést

meghozni. Ebben az
időpontban a koronavírus nagyon gyorsan terjedt és előre
látható volt, hogy a
nagy rendezvények
huzamosabb ideig
meg lesznek tiltva. A
rendezvény lemondása mindannyiunk
számára nagyon fájdalmas volt, hiszen
ez a májusi nap az
egyik legősibb világi
ünnep a városban,
valamint
nekünk
vaihingeni polgároknak a legfontosabb
ünnep az évben.
Legutoljára a második világháború
miatt kellett évekre kihagyni ezt a
májusi napot – ez is mutatja, milyen komoly ez a helyzet.
A legmagasabb fertőzés a városban
márciusban és áprilisban volt, heti
15 új fertőzöttel. Ezután a görbe
szerencsére egyenesebb lett, így
például április 23-án újra kinyithattuk a városi könyvtárat. 2020.
május 4. óta – szigorú előírások
mellett – Baden-Württenberg ismét kinyitotta az iskolája kapuit.
Először a végzős diákok számára,
majd június 15-én minden osztály
diákja – heti váltással – részt vehetett a tanításon.

A nyári hónapok további lazításokat hoztak magukkal, így megnyithattuk Vaihingenben a strandot
– kisebb körökben és programok
nélkül. Viszont le kellett mondanunk a vaihingeni utcai ünnepséget, amit sokan ismernek. Túl nagy
lett volna a rizikó ennyi embernek
összezsúfolódva.
Sajnos az újonnan emelkedő fertőzöttség arra utal, hogy a közeljövőben sem nyugszik meg a
helyzet. Csak a legutóbbi csütörtökön 60 új fertőzöttet regisztráltak Ludwigsburgban. A hétnapos
átlag 32,5, ami annyit jelent, hogy
100.000 lakosra 32,5 fertőzött jut

az elmúlt hét napban.
Amint elérjük a 35-ös
határt, újabb megszorításokat kényszerülünk
megtenni. A téli szezon
előtt gondterhelten tekintünk előre. Számos
rendezvényt mondtunk
le, amelynek a megtartását decemberben
illetve januárban terveztük. Például elmarad a karácsonyi vásár,
valamint a január 6-i
újévi fogadás. Szomorú
időket élünk a szociális
életünk kárára, tudva
azt, milyen hatással lesz
ez az emberekre.
Különösen hiányoljuk a
hagyományőrző programokat, ahol a kőszegi
és a vaihingeni polgárok találkoztak. Még tervben van, hogy 2021
áprilisában egy önkormányzati
delegációval Kőszegre utazunk, de
senki sem tudja, hogy lesz-e erre
lehetőség. A koronavírus nehézzé
teszi a tervezést – de mi megőrizzük az optimizmusunkat!
A sorok végén az a személyes kívánságom, hogy mindenki maradjon egészséges, hogy a partnervárosunkkal, amit szívügyünknek
tekintünk, hamarosan személyesen
találkozhassunk!
Szívélyes üdvözlettel
Gerd Maisch
főpolgármester

V Á RO SHÁ Z A

Gerd Maisch, Vaihingen an der Enz főpolgármesterének
köszöntő szavai

A traumákat átélt gyerekek nagykorúak lesznek
Megkezdődött Kőszegen a Kórház
utca 1. alatt 48 családjától elszakadt gyermek számára négy db
lakásotthon építése. A 620 millió
Ft értékű beruházás a következő
évben fejeződik be. Erről adott
tájékoztatást Fülöp Attila a szociális ügyekért felelős államtitkár
október 9-én a Dr. Nagy László
EGYMI főépülete előtt. A lakásotthonokban a majdan elhelyezett
„gyermekek olyanok, mint egy
átlagos családban élők, de őket
előző időszakban valamilyen

trauma”, sok-sok negatív hatás

érte – hangsúlyozta a politikus.
Alapvető célként jelölte meg,
hogy a családjuktól elszakadt
gyermekek kis közösségben korszerű körülmények között éljenek,
szocializálódjanak. A korszerű, a
kis közösség fontosságát többször
is kiemelte, szavai szerint azért,
mert amikor a traumákat átélt
gyerekek nagykorúak lesznek,
legyen mögöttük olyan kötődés,
hogy rendezett családi viszonyok
között éljenek.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy
Kőszegre terveznek egy másik beruházást is az egyik szociális intézmény udvarán, ahol 30 fogyatékos
gyermek kap korszerű lakásviszonyok között elhelyezést. Olyan
gyermekek számára a megfogalmazása szerint, „akik itt élnek a
mögöttünk lévő épületben”.
A harmadik – a „speciális szükségletű gyermekek elhelyezését
szolgáló” – tervezett beruházás

Kőszeget nem érinti, és erről még
konkrétumokat az államtitkár nem

tudott mondani. Arról beszélt, hogy
Magyarországon 23 ezer gyermek
él saját családjától elszakítva. Kétharmaduk nevelőszülőkkel, amely
továbbra is alapvető cél, de akik
számára nincs ilyen lehetőség,
őket gondozzák intézményi keretek között. Számukra nagy szükség van arra, hogy a nagyméretű,
régmúltat idéző épületek, hálótermek helyett kisebb közösségekbe
és korszerű körülmények közé tudja a szociális hálózat áthelyezni.
KZ
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2020. évi lomtalanítás körzetbeosztása Kőszegen
V Á RO SHÁ Z A

1. KÖRZET
október 30.: Árpád tér, Auguszt J u., Bajcsy-Zs. u., Dózsa Gy. u., Erdő u.,
Gyöngyös u., Kálvária u., Királyvölgyi u., Malomárok u., Mecséry F. u.,
Meskó u., Ólmodi u., Puskapor u., Sziget u., Tanítóképző u.
október 31.: Bertalan E. u., Bezerédy u., Borostyánkő u., Borsmonostori
u., Felső krt., Gyógy-major, Hermann O. u., Kethelyi u., Lehmann G.
u., Lékai u., Munkás u., Nemezgyári-major, Rőti-völgyi u., Sörgyár u.,
Vámház u.
2. KÖRZET
november 6. : Alsó krt., Cáki u., Kiss J u., Kossuth u., Liszt F. u., Pogányi
u., Rákóczi F. u., Szombathelyi u., Szűk köz, Táncsics M u.
november 7.: Forintos M. u., Gábor Á u., Kórház u., Munkácsy M. u.,
Petőfi tér, Sánc u., Sáncárok u., Strand sétány, Szent Lénárd u.,Téglás
köz.
3. KÖRZET
november 13.: Ady E. u., Bem J. u., Chernel u., Fő tér, Győry J. u., Hegyalja u., Jurisics tér, Kelcz-A. u., Pék u., Rajnis u., Schneller u., Szent
Imre hg. u., Táblaház u., Városház u., Zrínyi u.
november 14.: Arborétum u., Áfonya u., Bechtold I. u., Berkenye u.,
Bersek J. u., Ciklámen tér, Csőszház u., Diófa u., Dr. Ambró Gy. u., Felsőerdő u., Fenyő u., Festetics u., Forrás u., Freh Alfonz u., Gesztenyefa

Lomtalanítási tájékoztató
2020.év

4

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és
bevont valamennyi lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék ös�szegyűjtését és elszállítását.
A Hulladéktörvény (Ht.), valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) a közszolgáltatónak az évi egyszeri lomtalanítás
elvégzését írja elő.
A Ht. a lomtalanítás módját kötelező jelleggel nem szabályozza, az OHKT
pedig a közterületi házhoz menő rendszerű lomtalanításon kívül a gyűjtőpontos, illetve a hulladékudvaron keresztül megvalósuló lomtalanítási módszert is elfogadhatónak tartja, amennyiben a hulladékudvart a
lakosság 20 km-en belül el tudja érni. A lomtalanítást a helyi Önkormányzatokkal egyeztetett módon és időpontban végezzük. Az elszállításra
kerülő lomhulladék kizárólag lakossági eredetű lehet!
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például: kanapé, ágy,
ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútor stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
A lom hulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6.00-tól folyamatosan szállítjuk el. A hulladék mennyiségétől függően ez akár több napot
is igénybe vehet. Egy adott utcában már befejezett gyűjtés után kihelyezett lom hulladékokat nem tudjuk elszállítani.
Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!
• zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
• szelektív hulladék (pl. kék, vagy sárga zsákban gyűjthető hulladékok),
• állati tetem,
• gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
• autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító
stb.),

u., Hadik A. u., Hermina u., Hunyadi u., Hosszúnemes dűlő, Kankalin
u., Köböl u., Kökény u., Kövecses dűlő, Mélyút u., Mohás u., Napsugár u., Óház u., Panoráma krt., Park u., Postásrét u., Szabóhegyi u.,
Szeder u., Szelestey L. u., Szent Anna u., Szent György u., Szőlőskert
u., Szultándomb, Temető u., Tölgyes u., Vaihingen u., Várkör.
4. KÖRZET
november 20.: Kőszegfalva (Erdészház u., Kőszegfalvi u., Vadvirág u.,
Vasút u.)
november 21.: Bercsényi u., Deák F. u., Faludi F. u., Gyöp u., Írottkő
u., Károlyi M. u., Lóránt Gy. u., Posztó u., Posztógyári u., Rohonci u.,
Rómer Flóris u., Sigray J. u., Tüskevár u., Űrhajósok útja, Velemi u.,
Vízmű u.
A lom hulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6h-tól
folyamatosan szállítjuk el. A hulladék mennyiségétől függően ez
akár több napot is igénybe vehet. Egy adott utcában már befejezett
gyűjtés után kihelyezett lom hulladékokat nem tudjuk elszállítani.
A változtatás jogát fenntartjuk. A tervezetben szereplő lomtalanítási mód, körzetek és időpontok tájékoztató jellegűek, az önkormányzattal kötendő külön megállapodás függvényében változhatnak.
•

építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak,
üveg, síküveg, tükör),
• szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (Inert, kommunális),
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
• veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg,
permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor,
neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.),
• elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép),
• fém hulladék (pl. hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
• kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.
A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve
egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Zöldudvarainkat, melyek működéséről a „SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont
alatt találnak részletes tájékoztatást.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése
érdekében a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a szabálytalanul kihelyezett hulladékok átvételét, kivétel nélkül
vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, elhagyhatják, veszélyesnek ítélt szituációkban kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt!
Ilyen esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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A házhoz menő lomtalanítás lesz
a megadott időpontokban. A lakosságnak fontos tudni, hogy
háztartásonként 10 kg/fő lomhulladékot vesz át ingyenesen a közszolgáltató. Ezen mennyiség felett
önkormányzatnak 32 Ft/kg+Áfa
kezelési, ártalmatlanítási költséget
kell megfizetni. Ha az elmúlt évek
adatai vesszük figyelembe, akkor
ez egy óriási összeg. Ha a lakosság
ezt nem veszi figyelembe, akkor a
lomtalanitás miatt megfizetendő
összeg a várostól vesz el forintokat,
és ez netán járdaépítés, útépítést is
akadályozhat.

A táblázat a Kőszegen lévő Hulladékudvarba kivihető hulladékféleségek listáját, lerakási alkalmak
számát tartalmazza. A táblázatban
nem szereplő zöldhulladékból évente hat alkalommal beszállításonként
maximum 300 kg-ot lehet átadni.
Hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfő:
szünnap
Kedd:
8.00 – 15.30 óra
Szerda:
9.00 – 16.30 óra
Csütörtök: szünnap
Péntek:
8.00 – 15.30 óra
Szombat: Minden hónap 2. és 4.
szombati napján 8.00 – 15.30 óra

„Benne van minden téglájában
a történelem” – fogalmazta meg

Ráczné Mélykuti Enikő a Dózsa utca
1. szám alatt lévő épületről, ezt a
megállapítást egy műemlékes szakembertől idézte. A külső szemlélő
számára a sarokház egy romhalmaz, legtöbb ember első ránézésre
azonnali bontásra ítéli. Az épületet
végigjárva sokasodnak a repedések,
gerendák aládúcolása. Valójában
egy különösen védett műemlék,
amelyen minden változás csak az
ide vonatkozó szabályok és szakmai
felügyelet mellett valósulhat meg.
Október 6-án R. Mélykuti Enikő
arról adott tájékoztatást, hogy október 12-ével kezdődő héten a műemlékes szakemberek kezdik meg
az épület értéktárának felmérését.
A kőszegiek által jól ismert Ivicsics
Péter társaival ingyenesen vállalta
az épület szakmai feltárását.
Elkezdődött, illetve folytatódik az a
munka, amely a felújításról, funkcióval való megtöltésről szól. Mindez
várhatóan évekig tart.
Hol volt a kezdet? R. Mélykuti Enikő
az elmúlt években sokat járt errefelé,
szembesült az épület romos állapotával. Aztán egyszer a férje mellett ülve
az autóban – ahogy ő fogalmazott –
„hangosan gondolkodtam”. Megszületett a kérdés is, miért ne lehetne

az építési vállalkozásuk számára
hasznosítani egyrészt telephelyként,
másként mintaként arra, hogy jó
minőségben képes a cégük műemlékek felújítására. Családtagként
Rákóczy Péter, aki egykoron Kőszeg
főépítésze volt, ebben a döntésben
ugyancsak sokat segített. Az asszony
elmondta azt is, hogy nagyon sokan
állnak a segítés szándékával mellettük, mert tudják, hogy egy történelmi
érték megőrzése a cél.
Az épület az elmúlt években magántulajdonban volt, az örökösök
számára csak teher volt, a tulajdon
ingyenes átadása is zsákutcába fulladt. A kft.-nek történő értékesítés
előtt az önkormányzat lemondott
az elővásárlási jogáról. A képviselők csak a testületi ülésen szembesültek azzal, hogy az épület kft.
által történő vásárlása egyet jelent
a műemlék megmentésével.
Ennek első lépése októberig megtörtént, mert rengeteg sok lomot,
szemetet kellett az épületből eltávolítani. Ez a munka befejeződött,
ezért jöhetnek a műemlékes szakemberek az épület értékének a feltárására. Alapvető cél, hogy majd
a romjaiból megmentett épület a
környezetében is tükrözze az értékteremtő munkát.
Kámán Z

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Vigye a Hulladékudvarba! A Dózsa utcai sarokház

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok elszállításának napján viszik el.
KŐSZEGEN: NOVEMBER 2-án, 3-án, 4-én, 5-én, 6-án.
KŐSZEGFALVÁN: NOVEMBER 2-án történik a szállítás.
Szíves megértésüket kérjük az elmúlt havi téves kőszegfalvi adatközlésért.

TEHERFUVAROZÁS - KISGÉPJAVÍTÁS
Tel.: 06 30 947 8688
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Kávészünet Gerlecz László Aranysarkantyús Táncossal
Feleségével alkotói és oktatói párt alkotnak
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Gerlecz László Vas megye táncéletének
meghatározó személyisége. Az 1980-as
és 90-es években az autentikus táncolás
képviselője. Nagyatádon született, de 14
éves korától Kőszegen élt, középiskolába
a TEKI-be járt. Szombathelyen a Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskolán diplomázott
történelem-népművelő szakon 1991-ben.
Aztán életvitelszerűen sokáig nem Kőszegen élt. Különböző együtteseknél végzett
szólótáncos és táncoktatói munkája mellett
2000-ben már megszerezte a néptánc pedagógus oklevelet, majd letette a pedagógus- és a közoktatásvezetői szakvizsgát. Az
1997-ben megkapta az Aranysarkantyús
Táncos és a Népművészet Ifjú Mestere elismerést. Az 1998-as Vas Megyei Közgyűlés
– Vas megye Kultúrájáért kitüntetése után
a határon túl, 2010-ben Szlovéniában is
rangos elismerést kapott, Muravidék Magyar Kultúrájáért – Kulturális különdíjjal
jutalmazták. Idehaza is divatossá váltak
az általa Erdélyben gyűjtött táncok. Sorra
készülnek a Mezőmadarasi – Mezőpaniti
– Magyarborzási táncok című koreográfiák. Vas megyében kevés film készült az
ötvenes-hatvanas években. Ezeknek és a
szöveges leírásoknak az újra értelmezése,
valamint a kilencvenes évek gyűjtései Vas
megye táncait is rangossá tették. Ezek első
nagy terjesztője a Gencsapáti Hagyományőrző Táncegyüttes volt Gerlecz László koreográfiáin keresztül. A Gencsapáti Hagyományőrző műhely művészeti vezetőjeként,
1994 és 2008 között a táncok, szokások
gyűjtése, színpadra állítása volt a fő célja.
Muharay Elemér Népművészeti Szövetségben példaértékű szakmai munkát végzett
az együttessel. A betlehemezés élő szokássá válása és a vőfélyek újra megjelenése a
mai vasi lakodalmakban is ennek az elkötelezett munkának köszönhető.
Táncos előadóként Európán kívülre is eljutott. Feleségével alkotói és oktatói párt
alkotnak, több kanadai nagyvárosban tanítottak együtt. Több mint 20 éve állandó tanárai a nemzetközi Méta Táborként ismert
néptánctábornak. Az utóbbi időben ismét
Kőszegen él feleségével, járja az országot,
megy, ahová hívják.
– Ebben a szakmában nem lehet tudni, végleges-e a hazatérés. Nem szakadt meg a kapcsolat a kőszegi és más Vas megyei együttesekkel a
távollétem ideje alatt sem. Annyit mondhatok,
nagyon szívesen segítek táncos barátaimnak, de
az út, mint mindenütt, itt is göröngyös. Jelenleg
is sokat utazom.Több helyen tanítok. Egy időben

művészeti iskoláknál, táncegyütteseknél dolgoztam főként a Dunántúlon, a határon túl pedig
Szlovákiában és Szlovéniában.
– Az autentikus táncolási stílusban az én suhanc koromban a Dunántúl nyugati felén nem
sokan hittek. Persze nem tagadom, hogy Hortobágyi Éva néni és az Ungarescából Horváth
János „Gedi” is hatással volt rám, de azt hiszem,
Nagykanizsán a katonaság alatt kaptam az első
igazi nagy lökést Farkas Zoltán „Batyu” jóvoltából. Ő akkor az Állami Népi Együttes táncosa

volt, és kanizsai származása miatt rendszeresen
jött tanítani a Kanizsa Táncegyütteshez, ahova a
laktanyából én is kijárhattam próbákra. Ez volt
az az időszak, amikor kialakult az első olyan
nagy generáció, akik hivatásos táncosként eredeti táncokat tanultak és táncolhatták azokat
színpadon is. Néhány nevet említek csak: Farkas
Zoltán „Batyu”, Zsuráfszky Zoltán, Végső Miklós, Sára Ferenc, a kőszegi származású Besenyő
Gábor „Kokó”. A mi korosztályunk néhány évvel fiatalabb, így voltak akkor ők a példaképek.
Mint céloztam rá, környékünkön hangsúlyosabb
volt akkoriban a táncszínház jellegű megközelítés, így önállóan sok utánajárással, önképzéssel,
megszállottsággal sikerült megszerezni olyan
tudást, hogy az egykori „sztárok” közül szinte
mindenkivel dolgoztam már, táncoltunk együtt
a színpadon. Saját gyűjtésemből az Állami Népi
Együttesnél is tanítottam.
– Jelenleg Karádon, Somogy megyében tanítok,
ahol mindig nagyok az elvárások, mert a falu
nagy hagyományokkal rendelkezik. A harmincas
évek óta folyamatosan van táncegyüttese is. Ez
az 1500 lelkes település ma is ki tud állítani
25-30 fős táncegyüttest és helyben még tanult
népzenészeik is vannak. Kőszegen is próbálok
segíteni a Hajnalcsillag Néptáncegyüttesnek
mióta sűrűbben tudok hozzájuk próbára járni,
az utóbbi pár évben 4-5 új összeállítást készítettem. Ezeken kívül Sopronkövesd, Sopron,

Mosonmagyaróvár, Pozsony táncegyütteseinek
készítek koreográfiákat. Nyaranta pedig számtalan táborban dolgozunk, nyári szünet nincsen.
– Ebben a vírusos időben nem mond igazat,
aki azt mondja, hogy ugyanolyan hatásfokkal
tud dolgozni online. Mi meg aztán pláne meg
vagyunk lőve. A sajátos próbatermi hangulat,
illetve a mozgástanítás pedagógiai problémái
teljesen hiányoznak.
– Az egész család táncol. Fiam, Gábor, aki most
érettségiző „már az anyja hasában is táncolt”,
mert néptáncos és a Népművészet Ifjú Mestere az anyukája, Gerlecz Edit is. Mindig vittük a
táncpróbákra, mondhatni, ott nevelkedett. Az
első díját tízévesen nyerte a Kanászválogatón,
ahol mindjárt számadó kanásznak is választották. Gyorsan jöttek a sikerek: egyebek között öt
éve is második lett az országoson, aztán megint
jöttek sorban a legjobbaknak járó díjak. Ötször
nyert Sopronban az országos szólótáncversenyen
Figurás Táncos díjat. 2018-ban Szarvason az országos szólista verseny gyermek kategóriában,
2020-ban Egerben ifjúsági kategóriában kapta a legjobbaknak járó elismerést. Budapesten,
az I. Nemzetközi gyermek- és ifjúsági legényes
versenyen szintén díjazott lett. Sok- sok szorgalom is kell a tehetség kibontakozásához. Nóra
lányom 24 éves, sokáig a Zalai Táncegyüttesben
táncolt. Jelenleg a Fonó Budai Zeneház munkatársa, és a Szentendre Táncegyüttes tagja.
– A tervek a közeljövőre: 1990 és 2001 között
évente áprilisban megrendeztük a középiskolás
néptáncfesztivált Kőszegen. A házigazda akkor
az általam vezetett Kőszeg Táncegyüttes volt.
A kétnapos rendezvényen rendre 15-25 táncegyüttes és sok szólista versenyző vett részt. A
szakmai programok fő szervezője én voltam. A
koncepcióm az volt, hogy mivel az ilyen korú
gyerekek gyűjtő utakra nem igen jutnak el, hozzunk Kőszegre adatközlő – saját hagyományait
eredeti közegben megélő – táncosokat és zenészeket, főként Erdélyből. Ezeknek a főként idős,
akkor 50-90 éves embereknek a szombat esti
gálaműsorokon óriási sikerük volt. Hajdú Flóri
barátom, aki a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
szólistája, szavait idézem: „Te, öreg mester (ez
én vagyok), ha ezek a kőszegi fesztiválok nem
lettek volna, valószínűleg asztalos lennél Zalaegerszegen.”
– Azért említettem ezeket, mert 2021 áprilisában több, egykori fesztiválozó unszolására egy
visszaemlékező fesztivált és konferenciát szervezek ide Kőszegre a 30 évvel ezelőtti kezdet
és a 20 évvel ezelőtti utolsó alkalomra való emlékezés okán. Már az is felmerült, hogy évente
rendezzük meg a fesztivált az ifjú táncosoknak.
Kiss János
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A Brenner Ház udvarán minden
héten keddtől szombatig reggel fél
kilenckor kezdik a kőszegi karitász
önkéntesei az étel osztását a rászorulóknak. Ezt tették a vírus kemény,
„Maradj otthon” időszakában is. Így
történt október 3-án, amikor az
ajtón át, illetve ablakon keresztül
adták át a kora reggel elkészített
csomagokat karitász táskában. Az
érintettek már nyolc óra előtt gyülekeztek a szobrok melletti padokon
és mindannyian maszkot viseltek. A

start jelre álltak sorba az ablakhoz,
és vették át az aznapi ételadagot,
amely minden nap más és más.
Változik a napi adagok mennyisége, igazodik a három, élelmiszert
adományozó üzlet napi lehetőségéhez. Az önkéntes munka reggel
hatkor kezdődik. Móritz László
önkéntes karitászos érkezik először a TESCO áruházhoz, és viszi
ki a parkolóhoz a dolgozók által
előkészített maradék – pékáru,
zöldség és egyéb – élelmet, sokszor

A KT U Á LI S

Nekik a segítség létkérdés!

több ládával. Ez a rendszer évek
óta működik, a hatása kettős: az

élelmiszer nem megy veszendőbe,
hanem a rászorulóknak adja a napi
biztonságot. Reggelente – napi
váltásban – öt önkéntes autós, közöttük a városvezetés is a járgányával elviszi a csomagokat a Brenner
Házba. Itt csatlakozik Lászlóhoz
még két önkéntes: Csizmadia István és Kelemen Józsefné. Mindezt
megteszik heti öt alkalommal, akkor is, ha ők is magukkal hordják
a saját terhüket. A karitász munka
önkéntes vezetője, Rábai Ferenc
hangsúlyozta az általuk elvégzett
hasznos munkát, megköszönte az
áruház dolgozóinak, az autósoknak is a segítségnyújtást. Azért is,
mert az önkéntesség létfontosságú
feladat. Naponta közel negyven
csomagot osztanak szét az önkéntesek, és sok esetben elviszik a
családokhoz, oda, ahonnét el sem
tudnak jönni az adományért. Az
önkéntesek jól ismerik a rászorulókat, a családon belüli létszámot, így
mindenki arányos mennyiséget kap
az élelmiszer adományokból. Nekik
a segítség létkérdés!
A Kőszegi Plébánia Karitász önkéntesei már szervezik a Karácsonyhoz
kötődő adományozást, amely anynyiban más, hogy ünnepélyes, de
létkérdés sok embernek, ugyanúgy,
mint az egész évben önkéntesen
végzett adományozás. Mindezt a
köszönet szó alig fejezheti ki.
Kámán Z
(A képen Móritz László és Csizmadia István)

Karitász által szervezett adománygyűjtés lesz a TESCO
Áruházban november 27 –
28-án. (Az elmúlt évben 850
kg tartós élelmiszert adtak a jó
szándékú emberek a rászorulóknak.)
Jótékonysági koncert lesz
november 22-én vasárnap.
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A hagyomány ne szakadjon meg
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

„A fő cél az volt, hogy emlékezzünk meg a
kőszegi boros és fúvószenei hagyományokról,
miközben minimálisra csökkentjük az egészségügyi kockázatokat” – mondta szeptember
25-én a „kis kőszegi szüret” megnyitóján Pócza
Zoltán igazgató. Ezen a hétvégén elmaradt a
„nemzetközi” jelző, és az új helyszínen – a Fő téren – kőszegi művészeti csoportok színvonalas
műsorai szórakoztatták a közönséget. Ezúttal a
pavilonokban kizárólag a kőszegi és a környékbeli borászok árulták italaikat.
A hagyomány nem szakadt meg, nem maradt
el a Város Bora választás sem. A képviselő-testület nyolc pincészet tizenhárom nedűjét véleményezte. Minden gazda vörösborral pályázott.
Az eredmény bár megszületett, várni kellett,
hogy megismerhessük. Előbb Básthy Béla polgármester csapra verte Terplán Zoltán alpolgármester és Fekete-Pataki Edit közreműködésével
a múlt esztendő győztes borával, a 2018-as
Blauburgerrel megtöltött fahordót, hogy a közönség is megízlelhesse. A polgármester magára
öltötte kötényét, a hordó felső dugóját beljebb,
az alsót pedig kijjebb igazította, hogy a csap a
helyére kerülhessen, és minél kevesebb csepp
vesszen kárba. Az eredményhirdetés előtt még
egy kicsit csigázta az érdeklődő hallgatóság figyelmét: „Rendkívüli évben vagyunk, de ami a

megszületik”. Remek borokat vittek a gazdák,
köztük egyaránt volt 2018-as és 2019-es évjáratú. A testület tagjainak döntése alapján a
2020-as Város Bora díjat ismét Jagodics Attila
2018-as Baluburgere nyerte el.
A régi/új címmel Jagodics Attila duplázott: „Eddig is ez viselte a Város Bora címet. Szerintem
egy nagyon jól sikerült Blauburger, ami egy
évet tölgyfa hordóban töltött. Ez még jobban
kihozta a karakterét. Az idei év kilátásai is
szépek. A fehér és a rozé már a pincében van,
a vöröset ezután szüreteljük” – nyilatkozta.

Ahogy azt megszokhattuk, miután az ifjúsági fúvószenekar megteremtette a délután (az este)
hangulatát, a Borbarát Hölgyek Egyesülete lé-

bort és a szüretet illeti, nem lehet panaszunk,
hiszen egy kiváló Város Borát fogyaszthattunk az év során” – fogalmazta meg. Majd hozzáfűzte „nívós kóstolón vagyunk túl”. A bírálat

helyszíne ezúttal a városháza tanácskozóterme
volt, ott, ahol az „évi néhány száz döntés is

Kalandos esztendő
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A Stefanich Pincészet tíz hektáron gazdálkodik,
kézzel szüretelnek. A család, a rokonok, az ismerősök segítenek, de a kőszegi „teki”, a Jurisich,
és az Árpád-házi gimnázium diákjai is szívesen
csatlakoznak egy-egy napra. Ebben az évben –
a vírusveszély miatt – voltak „hiányzók”, ezért
a betakarítás is lassabban ment. A gazda akkor
kezdhet megnyugodni, ha a termés már a pincében, feldolgozás alatt van.
A környék termelőinek többsége október elejére
befejezte a szüretet, „kalandos” esztendőt zárhattak. A tapasztaltakról Stefanich Kornélt (Cák)
kérdeztük:
– A 2020-as év sajnos nem kedvezett a szőlőtermelőknek. Annak ellenére, hogy nem is volt
tél, a szőlő fakadása mégis vontatott volt. Sokáig hűvös volt az idő, csak májustól indult el
igazán nőni a szőlő, a virágzás is csak június közepétől indult. A tél és a tavasz csapadékhiányos
volt, de június és július bepótolta magát.

– Sajnos a jégesőt sem nélkülözték a környék
ültetvényei. Először június 27-én mutatkozott
meg, mennyire kiszolgáltatottá válhat a termés.
– Ez szerencsére nem okozott komolyabb menynyiségi és minőségi kárt. Mindezek ellenére
augusztus végéig még úgy gondoltuk, hogy egy
szép évjárat elé nézünk, de aztán sajnos gyorsan
elszállt a remény, mert az utolsó szombaton, 29én megpecsételődött az évjárat. Egy hatalmas
jégeső tépázta meg szinte egész Vas megyét,
ami mennyiségi és minőségi kárt okozott a már
érésben lévő fürtöknek.
– A bogyók bebarnultak, és a rothadás veszélye is fenyegetett. Áldásként érkezett a kéthetes
száraz, meleg idő. A cáki ültetvényben a korábbi
évekhez képest két héttel később indult a szüret,
a mustfok mégsem emelkedett számottevően.
– Nálunk a Chardonnay szedésével kezdődött a
szüret szeptember 23-án: 18,5-ös mustfokkal.
A mennyiség 40%-al kevesebb lett. Egy kicsit
kárpótol bennünket az, hogy az utóbbi években
szép volt a termés.
TáF.

pett a színpadra. Ezúttal elmaradt a borkirálynő
választás. A címet még egy esztendeig a tavaly
megválasztott királynő, Kamper Natália viselheti. A borhölgyek bordalokra fakadtak: „Ráülök a
hordó tetejére” – énekelték. Erre ugyan nem került sor, de akár meg is történhetett volna, hiszen
öt kőszegi pincészet (Alasz, Frank, Jagodics, Láng,
Tóth) standjánál mérték a jó helyi nedűket. A „dalt
próza” követte: Tóth Adrienn, az egyesület elnöke
lépett a mikrofonhoz, hogy kihirdesse, kié lett a
Hölgyek Bora megtisztelő cím. Tizenöt mintát
kóstoltak. Az általuk legjobbnak ítélt bor szintén a
Jagodics Pincészetből került ki, a 2019-es „Naplemente Blauburger”. A legjobb rozé a Kampits
Családi Pince Zweigeltje, a legjobb fehérbor pedig Jagodics Pince Sauvignon Blancja lett.
TáF.

Élményszüretből ajándékszüret
Több borvidéken elfogadott program, hogy a természettől távol élő
városlakók részt vehessenek egyegy ’falusi’ szőlőszüreten, egy kis
ízelítőt kapjanak a tájból és abból
az életformából, amelyet a régi „kapások” utódai még ma is folytatnak.
A Natúrpark keretein belül Győrffy
Gábortól indult el a szándék, hogy
legyen ilyen Kőszegen is. A plakát
kikerült az utcára és a világhálóra.
Két – október 3. és 10. – napot
jelöltek meg az Élményszüreten
való részvételre a felnőttek számára 3000 Ft-os díjtétel mellett,
mert a szolgáltatásoknak ára van.
A lehetséges vendégek, turisták
fogadását Láng József pincészete
vállalta. A plakát többféle ellátásról beszélt. Lehet ismerkedni a
vincellér munkájával, a szüret után
jófajta bográcsgulyással csillapítani az étvágyat, ezt követően pedig

vezetett borkóstoló keretében lehet
a kőszegi hegy levét kortyolgatni
– ezt kellett (volna) a díjtételében
megfizetni. Ez a program lehetett
volna a régi családi körben végzett
szüretek újabbkori megvalósítása.
Tudjuk, a mostani kőszegi módszer
a baráti kör szüreten való részvételére változott, hiszen a munkában
való segítés után és közben, na és
előtte lehet egy jót bulizni, vagyis
borozgatni. Jó élmény ez annak, aki
egész héten számítógép mellett ül,
vagy más monoton munkát végez.
Az Élményszüret nem a barátokat,
hanem a Kőszegre érkező turistákat
célozta meg a szüret eseményeibe
betekintő élmény ajánlása okán.
Merthogy kell a program a turistáknak, minél több, hogy tovább maradjon és jöjjön is vissza.
Az Élményszüret első napjára senki nem jelentkezett, a másodikra

Szakad a bőr

miatt lélekben volt ott a koncerten.
Vörös Emil az együttes vezetője
elmondta: idén hétszer zenéltek
kisebb közönség előtt, az elmúlt évben szeptemberig negyvenszer. Idén
volt egy kitörési A Győri Lovas Színház október 3-án Gyirmóton tartotta több ezer fő mellett a Hístory előadást. A harci jelenetekhez a ATARU
szolgáltatta a kísérő zenét – ahogy
Vörös Emil fogalmazott – átformálva az együttes zeneszámait. Élmény
volt a zenészeknek a másfél napig
tartó próba, különösen a közönség
tapsa, amely idén nagyon hiányzik.
Mindent vállalnak, csak lehessen
koncertezni. A koncerthez nemcsak zenei tudásra, hanem a kezek
edzésére is szükség van. A kemény
igénybe vétel okán a kézen szakad
a bőr, vízhólyagok képződnek.
Kámán Z

A Főtéri Szüret rendezvényén szeptember 27-én ingyenes koncertet
tartott az ATARU japán dobszínház.
„Szeretünk itthon játszani, ajándék
koncert volt a kőszegieknek” – fogalmazta meg Vörös Emil az együttes vezetője.
A koncert egyedi módon vonzotta a nagy létszámú – biztonságos
körben elhelyezkedő – közönséget.
Eljöttek az érdeklődők Kőszegre az
ATARU koncert miatt. Az ütemes
dobpergés vonzotta a közönséget, de ez így van már az együttes
megalakulása (2006.) óta. A 11 fő
zenészből hatan álltak színpadra,
az iskolaév kezdete, na és a vírus
is okozott létszámcsökkenést. Két
zenészlány várandós anyai helyzete

három fő Budapestről. Az Élményszüret ajándék lett. A vendégek részesei lettek a szüreti eseménynek,
miközben jól érezték magukat. Élvezték a szőlő ízét, a tavalyi termés
levét, az étkezést. Szerencsések
voltak, mert a szervezők részéről
elegáns módon ez átalakult ajándékszüretté, nem mondták vissza a
három fő jelentkezését. Ez a gesztus is Kőszeg turizmusát szolgálta.
Az első kőszegi Élményszüret nem
vonzotta az embereket, de folytatni

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

kell. Az első is nyújtott tapasztatot,
véleményt, amit a kommentelők repítettek időnként kicsavart módon is.
Lehet, hogy nem értette meg mindenki, hogy a vendégnek a szolgáltatásért kellett volna fizetni. Az elegáns lépés okán ezúttal ingyen volt.
A Kedves Olvasó gondoljon bele
abba, hogy Kőszegen mennyien –
a mostani időszakban különösen
folyamatosan és biztonságosan –
szeretnének megélni a turizmusból
származó bevételből. Talán ezért is,
akkor is tenni kell, ha az első lépés
nem sikerül.
Kámán Z
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www.7forras.hu

AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2020.10.12 - 10.27.

599

SPÓROLJON
Ft/db TÖBBET !
2 DB VÁSÁRLÁSA
ESETÉN
2139Ft/kg

Sertés Egész Karaj Csontos

Privát Hús
Parasztmájas

Szűzpecsenye Nélkül Eh.

1259 Ft/kg

Tena
Napraforgó
Étolaj 1l

1,5% 1l,

399 Ft/db

Suzy
Ital

Kőbányai Sör

Alma vagy
Őszibarack
12% 1l

Dobozos 4,3%
0,5l, 398 Ft/l

199 Ft/db

Kisgömb Mécses

Műanyag Tetős Színes Üveggel 14 cm

119 Ft/db

Classic vagy Sajtos Vf.
Több Ízben 280g, 2318 Ft/kg

1899 Ft/kg

Tolle
Tej Uht

179 Ft/db

Pick
Pickolino
Sertés Virsli

179

Ft/db

Olajmécses
190g, 13,5 cm

199 Ft/db

649 Ft/db

Ferrosüt Zsemle, Kifli

29 Ft/db

Sport
Szelet

31g, 2742 Ft/kg

85

Eduscho
Kávé Őrölt

Coop Cola
Energiaszegény
Szénsavas Üdítő

Dupla vagy
Wiener Extra
250g, 1996 Ft/kg

Édesítőszerrel, 2,5l, 80Ft/l

199 Ft/db

Ft/db

499 Ft/db

Tento Toalettpapír

Regina Vera Toalettpapír

Fehér 2 Rétegű 4 Tekercses 88 Ft/db

3 Rétegű, 24 tekercs 42Ft/db

349 Ft/db

999

Ft/db

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

A turizmusról
Júniustól – amikor enyhültek a vírus
tünetei – közel 30%-kal növekedett a turistaforgalom. Megelőzően
jó reménnyel pályázott 33 szállásadó, és ennek eredménye 100 millió Ft támogatás, amely Kőszegre és
a térségbe érkezik a vállalkozókhoz.
Júliustól a Várkörön megnyílt a
Harangtorony Szálló, csak nyáron
volt jó a kihasználtsága. A Bencés
Rendház felújításával kialakított
Benedict Hotel október 9-ig nem

kapta meg a működési engedélyt.
A Magyar Közlönyben szeptember
14-én megjelent kormányrendelet 11 turisztikai desztináció között
önállóként nevesíti Bük és Sárvár
vidékét, amelynek része Kőszeg
és az Írottkő Natúrpark települései. Kőszeg fejlesztése érdekében
nagyon fontos volt a nevesítés, hiszen ez a továbblépés alapfeltétele.
Erről beszélt szeptember 19-én a
Fő téren tartott sajtótájékoztatón
Ágh Péter országgyűlési képviselő és Básthy Béla polgármester. A
képviselő hangsúlyozta, hogy a tu-

rizmus fejlesztése szempontjából a
kormányhatározat kulcsfontosságú.
Szavai szerint Kőszegtől Celldömölkig tartó térségre hosszú távú
intézkedések történnek, a térségi
desztináció lehetőséget ad a további fejlődéshez.
A nevezett Kormányrendelet Bük–
Sárvár turisztikai térségbe sorolta
a következő településeket: Bozsok, Bő, Bük, Cák, Celldömölk,
Csepreg, Gencsapáti, Horvátlövő,
Horvátzsidány, Kemenessömjén,
Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely,
Lukácsháza,
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Mesteri, Narda, Perenye, Pornóapáti, Sárvár, Szombathely, Velem,
Vép, Zsira.
Fontos, hogy a 23 település közül
hét falu Kőszeg vonzáskörzetéhez
tartozik, és ezen belül is az Írottkő
Natúrparkért Egyesület tagja. Ez az
arány meghatározóan magas.
Négy évvel ezelőtt az önkormányzat és a Natúrpark döntött úgy,
hogy TDM-et, turisztikai szervezetet
hoznak létre, és a város az üdülőhelyi díjból szabályozott módon
támogatást ad.
Kámán Z
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ARTrakció zenekar
Egy koncerthiányos időszakban
szeptember 26-án léptek a közönség elé a Fő téren. Egy mélységekben rejlő kincset vehettek kézbe
azzal, hogy a szervező, a JvMK
meghívására koncertet adtak.
Nemcsak számukra volt élmény,
mert a színpad körül álló közönség
tapssal köszönte meg a produkciót.
Az ARTrakció zenekar 2016 augusztusában alakult a kőszegi Csók
István Művészkör Egyesület, ezen
belül is Jencsky Beatrix kitartó
közbenjárásának köszönhetően.
Repertoárjuk 1950-1990 korszak
slágereit tartalmazza, amelyben
jól megfér a swing és a blues, vagy
akár a pop és a lírai dallamok is.
Mindannyian amatőrök, „csupán”
kedvtelésből zenélnek. Mindenhol, ahol igényes előadásra vágyó
hallgatóság fogadta a zenészeket. Örömükre szolgál, hogy az
ARTrakció zenekar is bekerült a
Lukácsházi gyöngyszemek, művészetek és művészi kézművesség

egyikeként a helyi értékek közé.
A koronavírus a zenekart is hoszszabb pihenőre kényszerítette. Az
év elején jók voltak a koncertekre vonatkozó kilátások, március
lemondásokkal kezdődött, majd
elmaradtak a zenekari próbák is.
Augusztus közepére enyhült a vírushelyzet, így örömmel fogadták
el a Lukácsházán az „Új kenyér
piknik” rendezvényen való fellépést. A kőszegi Hangzó Város koncertjére kaptak felkérést, amit az
egyik zenekari tag karanténba helyezése miatt lemondtak. Amikorra
COVID tesztje negatív lett, addigra
véget ért a rendezvényt.
A zenekar tagjai: Kocsis Attila – zenekarvezető, ének, Albert Tamás –
basszusgitár, Czubor András – gitár,
Kovács Attila – billentyű, Kovács
Péter – dob, Novákovits Dénes –
gitár, Riegler András – trombita,
Takács Viktória – ének.
Ők azok, akik örömmel vállalják a
koncertre vonatkozó felkéréseket.

SZUPERGYORS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS
INTERNET MELLÉ TELEFON
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS
RENDELHET NÁLUNK.
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3500 Ft

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

www.microweb.hu

ugyfelszolgalat@microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
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Pont került Pont Boltra
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Jurisics vár kapujával szemben
lévő Pont Boltra rátették a végső
pontot. Demeter Ágnes tulajdonos
október 8-án (fotó) csak biztonsági okokból zárta be, lakatolta le az
üzletet. A több hónap alatt tartott
végkiárusítással az üzlet megszűnt.
Otkóber 15-től átmenetileg ideköltözik a Tourinform iroda.
A lakatolás előtt Ágnessel hosszan
beszélgettünk a Pont Vendégházban,
amelynek épülete az írásos adatok
szerint 1742-ben már lakóházként
működött. Férjével és három gyermekével 1992-ben költöztek Budapestről Kőszegre. Távolról érkezett,
de olyan kőszegivé vált, akit sokan

ismernek. Nemcsak a vásárlók jártak be hozzá az üzletbe, hanem
mások is úgymond csak beszélgetni.
A több helyiséges üzletbe az isme-

rősök leadták az apróbb dolgokat,
mert a címzett a sokáig nyitva tartó
boltban azt könnyen átvehette.
Mivel ’92-ben hosszas keresés
után pont találtak egy megfelelő
lakóépületet, és az pont a vár előtt
volt, ezért lett az üzlet a Pont Bolt.

Ágnes mindig olyan árukat kínált,
ami más üzletben nem volt, de
ezek közös jellemzője lett: kézműves termék. Aztán megjelentek a
régi tárgyak is, az épület felső részében 2000-ben alakították ki a
Vendégházat. Az elmúlt években az
egyik vitte a másik által hozott bevételt. Az üzlet bezárását a család
szinte követelte, azért is, mert Ágnes nyugdíjba vonult. A hat unokájára olyan büszke, hogy a boldogsága az egekig ér. Kettő Szegeden,
négy Kőszegen él. Ágnes itt vagy
ott, velük akarja tölteni a napjait.
Ezért boldog, azért meg szerencsés,
mert még a vírus megjelenése előtt
férjével – gyermekei ajándékaként
– Barcelonába utazhatott.
KZ

Történelmi épület – nemcsak gyermekeknek
Húsz évig üresen állt a belvárosban
egy szépen felújított pince. A földfelszín alatt másfél méter mélyen
lévő boltíves történelmi épületet a
tulajdonos magáncélra használta.
Az egyik helyiség oldalfala a barbakán, a másiknál az adószedést szolgáló híd pillérje. A robosztus méretű falakat téglából épített boltívek
borítják. Ide belépni egy élmény,
a korábbi években ezt megtenni
mégsem lehetett, mert a Városház
utcából húsz évig nem nem lehetett
a pince felé bejáratot nyitni.
Aki a Fő térről a Hősök tornya felé
halad (Városház utca 1.) látja, hogy
a barbakán ív által képzett beugróban van az újonnan kialakított
bejárat, lépcső, amely a régi kapuelővár ívét végig követve vezet lefelé. Megállító tábla jelzi, hogy ott
működik a Baby Café.
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– Mit takar a rendkívüli név? –
erről kérdeztük Geröly Alizt, aki
bérbe vette a pince termeit.
– Vendéglátós végzettséggel évekig
dolgoztam a szakmában. Áron fiam
most már kétéves, és azt láttam,
hogy nincs olyan hely, ahol a szülők
a gyermekekkel nyugodtan szabad,
és biztonságos környezetben eltölthetnek valamennyi időt. A pincesort
a párom egy véletlen folytán fedezte fel, és kiválónak találtuk a Baby
Café szolgáltatás elindításához. Az
anyukák is gyorsan észrevették,
hogy a helyiségeink alkalmasak
egyszerű találkozások, születésnapok, gyermekzsúrok tartására.
Augusztus 11-én nyitottunk, aztán
jöttek a szülők a gyermekekkel.
– A négy helyiség egyikében ott
van a vendégek kiszolgálását
célzó pult.

– A Baby Café nem klasszikus
vendéglátóhely, hanem sokkal inkább egy családbarát közösségi tér
a gyermekek és a szülők részére.
Amíg a kicsik játszanak vagy kóstolgatják a gumimacis szörpöt, üdítőt,
addig a szülőknek van lehetősége
elfogyasztani egy-egy pohár italt.
Gondoltunk azokra is, akik ezt a
különleges történelmet megélt pincevilágot meg akarják tekinteni, le
tudnak itt ülni, beszélgetni. Az már
jól látszik, hogy a nyitvatartási időn
kívül is lehet itt csoportos, zártkörű
céges találkozókat tartani. Az itteni
helyiségekből a zene nem hallatszik
ki az utcára. Jó példa erre a péntekenként tartott gyermekdiszkó.
– Szembetűnő a 30 m2-es játszósarok.

– Ahonnét a gyermekek alig akarnak kijönni. A Baby Café-ban azért

ők vannak a középpontban. A teraszunk nyitott a várárok felé, az itt
lévő zöldövezet a Chernel utcáig
tart, és biztonságos. A saját, netán
kibérelt terület többféle programra
is ad lehetőséget a jövőben.
KZ

BABY CAFÉ

9730 Kőszeg, Városház utca 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 14.00 – 19.00;
Szombat: 9.00 – 14.00
Tel: +3630/5244-235
Facebook: Baby Café
Programok:
Gyermekdiszkó:

Pénteken 16.30 – 17.30.
Gesztenyesütés:

Október 18-án 14.00 órától és
Október 25-én 14.00 órától.
További programok: egyedi igények szerint.
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Új üzemcsarnok a SCHOTT Hungary Kft.-nél
25 éve működik Lukácsházán a
gyógyszeripar számára üveg csomagolóanyagokat gyártó SCHOTT
Hungary Kft., amely a jogelőd, a forma vitrum Kft. tevékenységét folytatja. Vizi Balázs két és fél éve vezeti
a SCHOTT konszern legnagyobb termelőkapacitású gyárát, ahol naponta 24 órában 600 dolgozóval több
milliárd ampullát, karpullát vagy
üvegcsét gyártanak éves szinten. A
koronavírus megjelenése számukra
is hozott változást, még nagyobb
lesz a termelésük iránt az igény, ha
megkezdődik a gyógyszergyárakban
a vírus elleni vakcina gyártása. Erről
kérdeztük Vizi Balázst a kft. ügyvezető igazgatóját.
– Április 15-én kiemelt tevékenységet végző vállalattá nyilvánította a kft.-t a Kormány. A Honvédelmi Minisztériumtól három
delegált tiszt segítette a működést. Mikor ért véget a munkájuk? Miben tudtak vagy kellett
segíteniük?

tikai támogatást jelentett olyan
erőforrások beszerzésében, amik
akkoriban hiánycikknek bizonyultak pl. védőeszközök, maszkok,
fertőtlenítőszerek. Emellett a védekezéssel kapcsolatos megelőző
tevekénységek jó gyakorlatainak a
megismertetését is biztosította számunkra a jelenlétük. Szerencsére a
veszélyhelyzet alatt végig zavartalanul tudtunk működni, így egyéb
segítségre nem volt szükségünk. A
HIT egy biztonsági hálót adott, egy
esetleges nagyobb veszély esetére.
– Az elmúlt évben elkezdték az
új technológiával új gyártósor
fejlesztését. Hol tart most a beruházás?

– Egy technológia intenzív beruházást indítottunk, aminek során több
új generációs, modern, nagysebességű gyártósorral bővül a gyár kapacitása. Ezek közül az első három

– A kormány a SCHOTT Hungary
Kft.-t az ország egyik létfontosságú vállalatává nyilvánította, és
a zavartalan működésünk érdekében emiatt a HIT (Honvédelmi
Irányító Törzs) magasrangú tisztjei
segítették a munkánkat a veszélyhelyzet ideje alatt. Ez főleg logisz-

megérkezett és már beüzemelés
alatt van, folynak a próbagyártások. Ezen kívül egy új mintegy
1400 m2-es gyártócsarnok építési
munkái is rövidesen befejeződnek,
egy korábban nem termelési célra
használt épületből alakítunk ki új
termelési üzemcsarnokot.
– Hogyan tudnak részt venni
majd a koronavírus elleni vakcina gyártási rendszerében? Lesz
hozzá elegendő kapacitásuk?

– Mindig is jelentős szerepünk volt
az oltóanyagok üvegcsomagolásának gyártásában. Az új beruházással ez tovább erősödik és világpiaci
szinten is az egyik – ha nem a legnagyobb – olyan gyár leszünk, ahol
a COVID-19 elleni oltóanyaghoz
tudjuk biztosítja az üvegcséket úgy
Európában mint a tengerentúlon.
– Változott-e a nyáron vagy most
ősszel a kft. koronavírus terjedé-

sét megakadályozó biztonsági
intézkedések sora?

– Nem sokban, alapvetően a tavaszi első hullámban, az országos
veszélyhelyzet során bevezetett
intézkedéseket alkalmazzuk nyár
vége óta újra. A megelőzésre és a
távolságtartásra nagy hangsúlyt
fektetve munkavállalóink, és az
üzemorvos bevonásával vigyázunk
egymásra. Többször osztottunk a
dolgozóinknak otthoni használatra is szövetmaszkokat illetve
kézfertőtlenítőszert. Megnöveltük a
céges buszok számát, hogy itt is biztosítsuk a szükséges védőtávolságot
a kollégáink között. Hőkamerával
és érintésmentes hőmérőkkel
rendszeresen ellenőrizzük a testhőmérsékletet. Egészség és életmód
tanácsokkal, rendszeres gyümölcs
és vitaminok osztásával erősítjük
dolgozóink immunrendszerét. A
maszk használat 1,5 méteren belül
illetve a közösségi terekben kötelező. Az otthoni munkavégzést minden olyan munkakörben, ahol ez
lehetséges maximálisan támogatjuk. Rendszeres videoüzeneteken
keresztül, az üzemorvosunk segítségével is tájékoztatunk, bevonunk és
tanítunk, hogy erősítsük a megelőzést és a védekezést.
KZ

E GYE B E K

„A COVID-19 elleni oltóanyaghoz tudjuk biztosítani az üvegcséket”

Intézményünkről
Dr. Nagy László EGYMI 3 iskolatípusában 285 gyermeket tanítunk,
közülük több mint 70 fő részesül
kollégiumi ellátásban, valamint az
utazó gyógypedagógusi hálózaton
308 tanulót látunk el.
Általános Iskolánkban sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók járnak.
Nevelésünk célja, hogy diákjaink elsajátítsák a kultúrtechnikákat, megalapozzák az általános műveltségüket, hangsúlyt fektetünk az érzelmi
nevelésre. Beszédjavító Általános
Iskolánk a beszélt és írott nyelv terén nehézségekkel küzdő (SNI) tanulókat fogad. A normál tantervű
nevelés-oktatás magas óraszámú
habilitációs, rehabilitációs tevékenységgel egészül ki. Szakiskola, Kész-

ségfejlesztő Iskolánkban különböző
szakmákban SNI tanulók szakképzése történik egyénre szabott tanulásszervezéssel. Kollégiumunkba
távolabbi településekről fogadunk
gyerekeket, akiket felkészítünk a
tanórákra és szocializálódásukban
támogatjuk. Az utazó gyógypedagógusaink a SNI tanulók együttnevelését segítik egyéni vagy kiscsoportos
formában közeli járásokban lévő intézményekben. Intézményünk 2020
– 2023 időszakra újfent elnyerte a
Bázisintézményi státuszt.
2020. augusztus 15-től Nagy Gábor intézményvezető megkezdte
nyugdíjazása előtti sétáló idejét.
Wimmer László
megbízott intézményvezető
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Toronydaru a Fő téren
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Október 26-ától kezdődő héten
felépítenek a Fő téren egy toronydarut, azt a szerkezetet, amelyet
az evangélikus iskola felújítása
során láthattak a kőszegiek. Azon
a héten megkezdődik az Ibrahim
Étterem felett (Fő tér 15-17.) a
Boutique Hotel építése. Az utcai
asztalok helyére, a két épület közé
helyezik el a daru talapzatát. Az
építkezés teljes ideje alatt az étterem működik, tavasztól újra a teraszon is. Erről adott tájékoztatást
október 7-én Farkas Péter.

2021 őszétől fogadja a vendégeket
a négycsillagos Ibrahim Boutique
Hotel. Minden szolgáltatással rendelkezik majd, amely a Boutique
Hotel kategóriának a feltétele.
Belvárosban van, könnyen megközelíthető, egyedi a kiépítése, a 11
db – különböző méretű – elegáns
szobából nem lesz két egyforma
dizájn. Egy számítógépes szoftver
vezérli az okos szobák működését.
Az energetikai rendszere a mai
korhoz igazodik, hőszivattyú biztosítja a fűtést és a hűtést.

A szüretről

– Felkészülésben és szereplésben is rendkívüli az idei év.

1973 óta nincs Kőszegi Szüret a városi fúvószenekar nélkül.
Szeptember 25-én a délutáni
programokat Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara nyitotta meg,
az esti szerenádon Kőszeg Város
Koncertfúvószenekara szórakoztatta a Fő téren a hallgatóságot.
A rendkívüli évről, a szüretről Németh Balázs elnököt kérdeztük.
– A járvány átírta a programot,
mégis megtartottuk a fúvószenekari
találkozó jellegét. Csepreg és Szentgotthárd város fúvószenekarait is
hallhatunk ezen a hétvégén. A rendezvény szerényebb lett, de készültünk új szerzeményekkel, melyeket
Szilágy Miklós karnagy hangszerelt.

– Elmondhatom, hogy utolértük
magunkat. A márciusi leállás karantén videója kárpótolt bennünket, és remélem, a közönségünket
is. Heti két próbával beállt a rend,
és vannak újabb terveink is. Mindig
újítani akarunk. Jövőre 155 évesek
leszünk, szeretnénk méltóképpen
ünnepelni, de sok még a kérdés.
Működhet-e a farsang, megrendezhetjük-e a Tavaszi hangversenyt?
– A kényszerszünet ellenére sem
csökkent az együttes népszerűsége.

– Érezzük, hogy velünk van a közönség, a támogatás. A közösségi
médiában is aktívan részt veszünk.
A hozzászólások, a lájkok jelzik azt,
hogy sokan mellettünk vannak.
TáF.

Az elmúlt években több fórumon
is elhangzott, hogy Kőszeg vendégforgalma érdekében szükség
lenne egy felsőkategóriás hotelra.
A Boutique Hotelokat a vendéglátó szakma luxus szálloda körébe
sorolja, de egyik fontos jellemzőjük
a kisebb méret, amely a személyes
jelleget hangsúlyozza.
Októberben megkezdődik a két
épület tetőszerkezetének a bontása, illetve az újjáépítése. A tervek

szerint karácsonyig mindez elkészül, és lebontják a darut. A a következő évben alakítják ki az újjá
épített belső tereket.
A Fő tér oldalán a homlokzat nem
változik.
A beruházás egyik jellemzője: 700
m2-t meghaladó szolgáltató tér
alakul ki, a másik: minden munkát kőszegi, illetve a környéken élő
vállalkozók végeznek el.
Kámán Z

Érkezett 40 millió Ft
Mitagadás, a Várkör a KékFény Étteremtől a Kiss János utcáig terjedő
szakaszának felújítása nagyon jól
sikerült. Zajlik rajta a közlekedés,
akkor is, ha nincs még átadva, és
lesznek rajta utómunkák. Október
második hetében már a kertészek
dolgoztak. Igazából sokan azt várják, hogy elkészüljön a második
szakasz is az országzászlóig. Jó érzés
innét belátni, illetve végigkerekezni
a Kiss János utcán. A járóköveken
simán fut a kerék, talán az itt lakók sosem gondolták, hogy egyszer
majd járható, élhető lesz az utcájuk.
Erre még most csak gondolhatnak a
Petőfi tér környéken élők, de a reményeik a következő évben megvalósulnak. Básthy Béla polgármester
Ágh Péter országgyűlési képviselőt
kísérte el szeptember végén a terület bejárásán. A képviselő arról
adott tájékoztatást, hogy a város 40

millió Ft pályázati támogatást nyert
a Belügyminisztériumhoz beadott
pályázaton, és ígérte, hogy a jövőben is keresik Kőszeg úthálózatának
felújítására a támogatási lehetőséget. A lakosság számára ugyancsak
jó hírt a polgármester megosztotta
a képviselőkkel az október 1-jén
tartott testületi ülésen. Megköszönte
a pályázat előkésztésében végzett
munkát a hivatal dolgozóinak, és a
képviselőknek a pályázat beadásához szükséges támogató szavazatot.
Hangsúlyozta, hogy a pozitív elbírálás érdekében az országgyűlési képviselő munkáját is köszöni.
A Petőfi tér környékének felújítás a
a jövőbe mutat, ugyanúgy, mint a
Dózsa György utca, amelyre szintén
rendelkezésre áll a pénzügyi forrás
– adta a tájékoztatást Básty Béla
polgármester.
KZ

Új egyenruhát szeretnének A Szív Hídjai program
Kőszeg Város Koncertfúvószenekara jövőre ünnepli fennállásának
155. évfordulóját. Jelenlegi egyenruhánk - bár nagyon szeretjük - lassan
kiszolgálja a maga idejét, így megérett az idő arra, hogy a jubileum apropóján új külsőbe öltöztessük zenekarunkat. Hamarosan elindítunk egy közösségi finanszírozó kampányt, melynek segítségével bárki támogathatja
a fúvószenekart. A kampányról a zenekar facebook oldalán, illetve a www.
StageHive.eu weboldalon tájékozódhatnak! A zenekar tagsága nevében
előre is köszönjük az adományokat!
Németh Balázs elnök

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!
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CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599

A Szív Világnapját húsz éve rendezik meg szeptember utolsó vasárnapján. Cél, hogy az embereket egy
hosszabb és jobb minőségű élethez
vezessék. Az országos rendezvényt
a koronavírus miatt lemondták, de
a célt szolgáló városokat összekapcsoló a Szív Hidjai programot
szeptember 26-án megtartották
Kőszegen. A Szombathelyen működő Mira Orient Art Kulturális És
Jóléti Alapítvány szervezéséhez
csatlakozott a Kőszegi Orientális
Táncklub, így formálódott a híd
a városok között az emberi szívek
erősítése érdekében. A hastánc,
mint az egészséget szolgáló mozgásforma előtérbe került. A kezde-

ti tervek szerint a Fő térről indult
volna a közönségcsalogató hastánc
a ’szürethez’ kapcsolódóan, de
a programokat a KÖSZHÁZ-ban
tartották. Az érdeklődők megtekintették a délelőtti bemutatókat, az
Etka jóga is egy színfolt volt. Délután – stresszkezelésről, testépítés,
hastáncról szóló – pódiumbeszélgetések kerültek a középpontba.
A Szív Hidjai programmal az orientális táncklub szabadtéri programjai idén véget értek. Megkezdődtek
a próbákkal színesített munkáshetek, jó döntés volt, hogy a Jurisics
várban erre ősztől már van lehetőségük.
KZ

KÉ K F ÉN Y

É TTE R E M ÉS P I Z Z ÉRI A

9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

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

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

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

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

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

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

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

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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Lukácsháza

VIDÉK

Önkormányzat 2021/22 tanévre is
kiírta a BURSA-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. Részletesen megtekinthető:
lukacshaza.hu honlapon. Benyújtás
határideje: 2020. november 5.
Tűzifa támogatásról szóló rendeletet elfogadta a képviselő-testület.
A szociálisan rászorulók részére a

Visszaviszik
Gyöngyösfalu: Az önkormányzat 36
m³ tűzifát nyert a pályázaton, várjuk
az igényeket. Az elbírálást a decemberi testületi ülésen hozza meg az
önkormányzat, a kiszállítást az önkormányzat dolgozói végzik majd.
A településen tavaly október óta
van érvényben az arculati kézikönyv,
ami meghatározza az épületek főbb
paramétereit, és a tervezőt kötelezi
a tervek egyeztetésére a polgármesterrel, és az önkormányzattal. A
tájegységre vonatkozó szabályozás a
falu teljes területére vonatkozik.
Gyöngyösfalut a Herényi vásáron
Tamásné Gerőly Marika képviselte.
Régi időket idéző kézműves bemutatót tartott. Köszönjük!
2021-től kötelező minden településnek közművelődési szakembert foglalkoztatni, heti 12 órában. A feladat,

Ólmod

Megtartották az Értéktár bemutatót,
és ünnepeltek a Falunap, Horvátnap összekapcsolásával a felújított
Községházán. Az udvaron felállított
sátorban Hergovich Vince polgármester megköszönte az értéktár
kialításához és felújításhoz nyújtott
segítséget. Ágh Péter országgyűlési
képviselő a faluvezetővel átadták
a szalagot, és jelképesen átadták a
felújított Községházát. A képviselő
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bejelentett lakóhellyel rendelkező
és életvitelszerűen ott élők kérhetik a térítésmentes tűzifa juttatását.
Maximum 5 erdei m3 tűzifa adható.
Szüret rendezvénye a kialakult
covid helyzet miatt elmaradt. A további tömegrendezvények megtartása is a vírushelyzettől függ.
Október 1-én tartotta Lukácsháza Község Önkormányzata a Közös
Önkormányzati Hivatal, a térségi
polgármesterek, a Gyöngyösmenti
Nonprofit Kft. dolgozóival karöltve

a saját tulajdonú szőlők szüretjét a
csömötei hegyen. A Nonprofit Kft.
által kezelt területeken szép termés
várta a szüretelőket. Darálás után
mintegy 900 liter, 16 mustfokú
szőlő került az erjesztő kádakba.
Levezetésként az almát is leszedték.
A szüretet követően kemencében
sütött oldalas, tarja, hagymás burgonya várta az estebédre érkezőket.
Az október 23-ére tervezett
Pincés Kemencés Nap Őszi Hegybejárás rendezvényét a koronavírus

miatt nem rendezik meg.
A GLA Energy Kft. kivitelezésében zajlik a már bővített területű
temetőt körbevevő kerítés építése.
A munka befejezési határideje október 31.
A Tolnay S. u. Tanács u. és a 87-es
főút közötti szakaszán az egyoldali
térköves járda és zárt csapadékvíz
elvezetésének építése is megkezdődött a pályázatot elnyerő TIA 2002
Kft. kivitelezésében. Október 31. a
befejezés határideje.

kulturális rendezvények szervezése,
segítése a faluban. Ilyen végzettséggel kevesen rendelkeznek, ezért a
Nemzeti Művelődési intézet képzést
hirdet. Az önkormányzat várja az
érdeklődőket, akik ilyen formán részt
vennének a falu életében.
A Hősi emlékművek környezetének
virágosítását a falu szorgos asszonyai végezték el. Köszönjük!
Sajnálatos módon elszaporodott az
illegális lakossági hulladék lerakása
a mezőgazdasági és erdészeti utak
mellett. Ez a rendszerető falusi embereket idegesíti.Van olyan erdőgazdálkodó, aki ezt a problémát megelégelte, és több helyre vadkamerát
helyezett el azért, hogy tudja, kinek
kell a szemetet visszavinni.
A Központi Statisztikai Hivatal dolgozója felmérést készít a faluban,
elsősorban a gazdálkodókat majd a
teljes lakosság felmérésre kerül.
Tóth Árpád

30 millió Ft

felújította. Elvégezték a templom
mellett a parkosítást, járdát építettek a faluháztól, a salakpályát
füvesítették. Szent István a falu védőszentje, ezért a búcsút augusztus
20-án tartják. A beruházás átadásán Kollarits Kornél polgármester
megköszönte mindenkinek a felújításhoz nyújtott segítséget, majd
Ágh Péter országgyűlési képviselő
az ünnep értékéről beszélt. Az eseményen megjelent a falu aprajanagyja, a gyerekeket ugrálóvár,
csillámtetoválás szórakoztatta. A
közös vacsora hajnalig tartott.

elmondta, hogy a Hűség faluja jó
úton halad a fejlődésben, a falu szépítésében. Bakos György az Írottkő
Natúrparkért Egyesület elnöke bemutatta a kollégái által elkészített
Ólmod gyöngyszemei összefoglalót,
és emléklapot adott át az aktív résztvevőknek. Majd horvátzsidányi csoportok léptek a színpadra: Zvezdice
gyermek csoport, a Peruska énekkar
és a Csakavci tánc és tamburacsoport. A műsort agapé követte a sátorban tartalmas beszélgetésekkel.

Pusztacsó: Augusztus 20-án megtörtént a felújított hivatal átadása,
amelyre a Magyar Falu Programon
közel 30 millió Ft-ot nyert az önkormányzat. A Szárnyas Kft. februárban kezdte a munkát, de a falu
összefogása ismét megmutatkozott a társadalmi munkálatokban.
Megtörtént a tetőcsere, szigetelés,
külső homlokzat, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, burkolás. A
régi kemencét Szigetvári Zoltán

Bozsok

Mit jelent a hatos kapu? A határőr
falu életében több kapu is létezett,
amely a beléptetésre szolgált, közülük a hatos kapu lett a leghíresebb
a természet-, túra- és közösségkedvelő helyieknek. Tavaly óta a közös
mozgás néhány bozsoki családnak
kedvelt időtöltése lett: elsétálni az
egykori határőr őrhelyig, a hatos
kapuig. Jelenthet egy kis bicajozást,
laza sétát, nordic walking-ot, kutyasétáltatást, egy beszélgetést, közösségépítést. A „mozgalmat” Rózsika
indította, aki évtizedek óta sokszor
végigjárta ezt a 4,2 km-es távot
az erdőben vezető kerékpárúton a
Sötét-vögy felé. Gyakran ajánlotta
vendégeinek és barátainak is.

Szüreti Felvonulást szeptember
12-re tervezték, de a koronavírus
közbeszólt. Azért a bajnoki futballmecset megtartották, az óvodások szülei
az óvónénikkel összefogtak, és szombat reggelre meglepték a falu apraja-nagyját. Páratlan dekorációval
rukkoltak elő: a díszlet tábortűz körül
ücsörgő, raklapsátrakban, a szüret
fáradalmait pihenő szalmabábukból
állt össze. Majd hétfő reggel megtelt
a tér vidám ovisokkal, örömükben
az óvónénikkel táncolva, énekelve
járták körbe a sátrakat. Napokig, sőt
hetekig rajongtak a gyerekek a dekorációért, simogatva annak minden
egyes részletét! Bár a rossz idő miatt
a tábortűz kialudt, az óvónénik terve
az, hogy idén még egy igazi szüretre
is elviszik a gyerekeket.
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Mirno moremo reći da u ovom virusnom terminu
ljetošnje jeseni, kada je opasno skupa dojti ljudem,
a kontakte si moremo držati samo u dozvoljenoj
blizini, u maska i s pranju ruk, išćemo mogućnost
za povriškanje tijela, za skupadošlice pod otvorenim nebom. No, ta mogućnost se je nudila 3. oktobara za četu kiseških Hrvatov, prilikom trgadbe
grojza u Štefanichevom vinogradu. Blizu trideset
ljudi je došlo skupa u sunčanom jutru na vinogradarsku bazu u Cak, da po ugodnom primanju do-

maćinov zamusi va ruke kante, škare za rizat grozdace, da se postavu u rede trsja Plave Frankovke.
Friško su se kante napunjavale, ča su gospodari
na traktori nosili vejek na prešanje. U tom poslu
unuk/sin gospodarov, školar Bence im je bio na
pomoć. Zabavu je nudila Timeja Singer s hrvatskimi melodijami, a razgovaranje s davno vidjenimi
prijatelji, kot i s novi poznaniki je termin djelovanja
psihički pokratkio. Dezinficiranje ruk, fotografiranje
spomen kipa pred vinogradom, je naslijedio objed.
Školar Bence Stefanich sa diplomom

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Trgadba u Štefanichevom vinogradu

Gulaš i perkelt od kopic/Cupak je bio izbor ča su
trgači grojza isprobovali po redu. Bijela i črljena
takućina je gasila žalju uz šalne štorice po objedom
odmaranju. Hrvatski programi zbog epidemije Covid 19., izgleda da se neće obdržati, ali Maligan
tura idućega januara čeka u pivnice novoga vina
svakoga pomagača ljetošnje trgadbe.
Október első szombatján, a kőszegi horvátok
egy csoportja részt vett a Stefanich pincészet
szüretelési munkálataiban. A segítséget ízes
ebéddel és borozgatással egybekötött beszélgetéssel köszönték meg. Természetesen a januári
Maligán túrára szóló meghívás sem maradt el.
Dio pomagačev trgadbe

Marija Fülöp Huljev

÷Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.
A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.
Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát…”
(Tóthárpád Ferenc)

Bár az óvoda a hosszú tavaszi zárva tartás után
már május 25-én megnyitotta kapuit és azóta
a nyári kéthetes leállást leszámítva üzemel,
mégis mindannyian izgatottan vártuk szeptember 1-jét, amikor is újra teljes létszámnak örülhettünk az óvodában. Négy kisgyereket először
köszönthettünk intézményünkben, 19 gyermek

pedig már rutinos óvodásként érkezett vissza.
Szemükben az izgatottság és a viszontlátás
öröme csillogott. A sok élménybeszámoló után
közösen megállapítottuk, hogy nagyon jó nekünk így ÚJRA EGYÜTT! A csoportszobában kisebb újításokat fedezhettek fel: a falak néhány
vidám mintával gazdagodtak, a szőnyegeket és
néhány függönyt pedig kicseréltünk.
A több hetes szünet és a nyár intézményünk
életében is hozott változást. Óvodánk fenntartója 2020. szeptember 1-i hatállyal az óvodák
átszervezése mellett döntött, így ettől a naptól
hivatalosan Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi Tagóvodája lettünk.
A változásban nagyon sok lehetőséget látunk,

törekszünk a sikeres együttműködésre a többi
intézménnyel, hiszen ez mindannyiunk érdeke.
Az új nevelési év különlegesebbnek ígérkezik
az eddigiektől. Programjainkat át kell szerveznünk úgy, hogy azokon csak a gyerekek és az
óvoda dolgozói vehessenek részt. Köszönet illeti
a szülőket, akik ezt és minden más biztonsági
előírást megértve fogadnak és alkalmazkodnak
a kéréseinkhez.Támogatásaiknak köszönhetően
az ősz folyamán egy udvari forgóhinta beszerzését tudjuk megvalósítani a gyerekek legnagyobb örömére.
Klobetzné Fehér Ildikó
Kőszegfalvi Tagóvoda
vezető

KŐ S ZEG I NÉM ETEK

Wir sind wieder zusammen/Újra együtt vagyunk!
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Söptei Imre

T Ö RT É NE LE M

A Trianoni béketárgyalások fogadtatása és emlékei
Kőszegen
A béketárgyalások fogadtatásának tárgyszerű felderítése ma komoly akadályokba ütközik. A levéltári iratok 1920-as évek közepéig tartó brutális
selejtezése miatt erre a forrásra nem számíthatunk. Egyedül a képviselőtestületi jegyzőkönyvekre támaszkodhatnánk, de azok tárgyai közé csak
minimális számú, ilyen irányú tárgy került bejegyzésre.
Adatszerzési lehetőségként a helyi sajtó jöhet még szóba, de a Kőszeg
és Vidéke 1919. évi számai közül alig néhány maradt meg. A társlap
Günser Zeitungot akkoriban propaganda céllal 1500 példányban nyomtatták, de az 1920. évfolyamból 1-2 található meg közgyűjteményekben.
Amit használhatunk ami a Kőszeg és Vidékében 1920-ban megjelent, ám
ennek „szavahihetősége” sem egyértelmű, ugyanis a lapot cenzúrázták,
sőt a tulajdonos és névleges szerkesztő Rónai Frigyes szerint egyenesen
katonatisztek írták a cikkeket. A másik oldal véleményét – ha lehetett
ilyen – nem ismerhetjük, mivel a némileg függetlennek mondható Günser
Anzeiger 1918-ban megszűnt.
A sajtó hírei alapján a város vezetése nem mutatott különösebb aktivitást, alig-alig nyilvánítottak véleményt a békedelegációk üléseinek idején.
Ennek okát legfeljebb sejthetjük. Szóba jöhet, hogy kormányzati béklyót
kaptak, valamint, hogy a város lakosságának az ez évben végzett népszámlálás szerint is közel 40%-a vallotta magát német anyanyelvűnek.
A visszafogottságot okozhatta, hogy a város politikai elitjének nagyobb
része 1919-ben „megpörkölődött”, a Tanácsköztársaság idején is pozíció-

ban maradtak, vagy éppen akkor vállaltak állást. Érdekes kontraszt, hogy
az evangélikus konvent saját esperesével szembefordulva utasította el az
Ausztriához csatlakozásnak még a gondolatát is.
Jellemzően a központilag alapított civil szervezetek, pl. Területvédelmi
Liga, és azok helyi csoportjai rendeztek tiltakozó gyűléseket. A békeszerződés aláírásának hírére 1920. június 4-én nem nagygyűlést rendeztek,
hanem a városháza tanácskozótermében néhány tíz ember gyűlt össze,
ahol egy beszéd, majd egy, a kormánynak küldendő tiltakozó távirat megfogalmazása után hazamentek.
A Kőszeg és Vidéke írásai, elsősorban a vezércikkek, vélemények illetve
tárcák formájában 1920 januárjától hetente foglalkoztak a „Párisban”
történtekkel. A folyamatos kommentekben felsejlik a pszichológia által az
őszinte gyász öt fokozatának nevezett lélektani állapot. Ezek: a tagadás,
a harag, az alkudozás, a depresszió és az elfogadás, amelyek szinte már a
címekből is felismerhetők. de a cikkekben teljesen tetten érhetőek.
A polgármesteri hivatal a határkijelölő bizottságok munkálatainak hónapjaiban aktívabb lett. Főleg az utólagos kiigazítást végző nemzetközi
csapatot fogadták 1922-ben nagy reményekkel, hiszen Rőt és Rendek
környékének, mint kőszegi „Hinterlandnak” visszatértét remélték tőlük.
Ennek érdekében, a főispáni utasítással szembe menve, fényesen megvendégelték a küldöttséget. Ezzel persze nem tudták befolyásolni a végső
döntést.

Trianonra emlékeztető létesítmények Kőszegen
Hősök tornya (1932)
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Az általánosan ismert, Hősök kapuja néven megálmodott emlékmű az 1532.
évi török ostrom és az 1. világháborúban elesett kőszegi katonák emlékét
volt hivatott megörökíteni. Ám a korszellemnek megfelelően az országot és
a várost ért 1920-as trauma említése nem maradhatott ki a szövegekből.
Az 1880-ban lebontott Alsó-kaputorony helyén emelt kétemeletes építmény ötlete Aggházy Kamil
ezredestől, a Hadtörténeti
Múzeum helyettes igazgatójától származott. Az egykor
Kőszegen is szolgált katonatiszt, aki az 1532. évi török
hadjáratról történeti munkát
jelentetett meg, 1926-ban
javasolta ezt a megoldást
a város vezetésének. A hősi
emlékmű létesítése céljából
összeállított bizottság 1931ben döntött a terv megvalósítása mellett. A terveket a
városban már több megbízatást kapott Opaterny Flóris
építész készítette. Az igazi
akadályt az anyagiak előteremtése jelentette, mert önkéntes adakozásból nem gyűlt össze a remélt
összeg, Ráadásul a költségvetés is „elszállt”, mivel az 1931-ben gondolt
10.000 P a következő év elején már 18.000-re rúgott, végül 40.000 P
körüli összeget állapítottak meg. Kincs István apátplébános segített, aki a
Kőszegi Katolikus Hitközség képviseletében 10.000 P-t ajánlott fel a célra.
(Az összeget valójában a Kőszegi Hitelszövetkezet állta.)

Az építkezést 1932. március 10-én kezdték és sikerül befejezni a tervezett
átadás idejére, 1932. május 29-re. Felavatása nagy ünnepélyességgel történt, amelyen Horthy Miklós kormányzó személyesen vett részt.
Érdekes módon a két tábla és főleg az ominózus szövegrészek elkerülték
az 1950-es évek eltüntetési hullámát és éppen megúszták a vészes történelmi időket.

Trianoni kereszt (1936)
Felállításának ötletét a Kőszeg és
Vidéke állandó levelezője, bizonyos
Kotnyél vetette fel
1932-ben. Személyét homály fedi,
feltehető azonban
hogy Kőszegi József vagy dr. Fuchs
(később Gyöngyös)
Endre lehetett a
tippgazda. Megfogalmazása szerint
az elszakított területek feletti gyász
kifejezése mellett
„mint egy hatalmas szálka beleérne még hatalmas elnyomóink
szemébe is”.

Helyszíneként először a város egyik legforgalmasabb pontját a Rezső (Rudolf) teret jelölték ki, ahol ma a Felszabadulási emlékmű áll. Elkészítették
a terveket, amelyen a magyar címerben szereplő hármas halomból kinövő
egyszerű kereszt szerepel.
Szóban sokan támogatták az elképzelést, anyagiak hiányában azonban
megvalósítására nem került sor, ám a gondolatot életben tartották. Éppen
ezért mélyen fájlalták, hogy az egyedinek számító ötletet Celldömölkön
megvalósították: 1934-ben a Ság-hegyen felavattak egy keresztet formázó emléket.
A következő években több helyre is elképzelték (Kendig-hegy stb.), végül
dr. Gyöngyös aljegyző ötlete nyert, aki a Kálvária mögötti Vörös-kőfejtőt
ajánlotta, mert ott az elszakított területekről lehetett jól rálátni. A döntést
1935-ben hozták, elkészítették az új terveket és a költségvetést (2642 P),
bizottságot választottak a munkálatok összehangolására, kitűzték az ünnepélyes felavatás időpontját (1936. május 31.), amit országos lapokban
is közzétettek. Mindezek ellenére az ünnepség elmaradt, legalábbis semmi
nyoma nem maradt. Ennek oka is homályba merült, talán mégsem készült
el a határidőre. Azt sem tudjuk, hogy kik építették és ki fizette a számlát.
A helyi sajtóból sem derült ki erről semmi, magáról a megvalósulásáról is
csak a Makói Újságból tudunk, beszámolójuk szerint június 28-án a Makói
Belvárosi Református Énekkar előtte énekelte el a Magyar hiszekegyet.
Későbbi sorsát meghatározta, hogy 1950 után a határsáv védett részébe
került, céltábla és golyófogó lett belőle. Eredeti állapotát 1993-ban állították vissza.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

ségeket, de azt szűkösnek ítélték.
Három lehetséges helyszín vetődött fel: a Rudolf tér, az óvoda előtti terület
(ma Coop áruház a Várkörön) és a zárdaiskola előtti szakasz. 1942 áprilisában döntöttek az utóbbi elhelyezés mellett, amelynek kapcsán adakozási felhívást intéztek a helyi gyárak és intézmények vezetőihez, mintegy
3000 P-t terveztek összegyűjteni.
Az átadás időpontját először május 31-ben állapították meg, ezt június 14re módosították, végül október 4-re csúsztatták. Az avatást összekötötték
a nemzetvédelmi keresztek átadásával és a kormánypárt nagygyűlésével,
ezért Antal István propaganda minisztert sikerült megnyerni az avatásra.
1945 után az országzászlót sem pusztították el, de létezését szerették volna eltüntetni a külvilág elől. A csúcson elhelyezett kettős keresztet és a
címereket eltávolították. Előbbit 1989-ben újították meg.
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…és egy magánkezdeményezés:
Trianoni csárda (1930)

1930-ban Csánits Sándor a Rőti völgyben épült villájában vendéglőt tervezett berendezni. A névadással gondjai akadtak, amelyen a Kőszeg és
Vidéke szerkesztősége segített, a hely határhoz közelisége okán a Trianoni
csárda nevet ajánlották, amelyet a tulajdonos elfogadott.
Az alapítása évében az FTC labdarúgó csapatát is fogadó vendéglátóhelyet már a következő évben eladásra kínálták, később német nyelvű
hirdetésben is, ám más tulajdonossal 1938-ban még biztosan üzemelt.

Országzászló (1942)

Az Ereklyés Országzászló Mozgalom, amely a trianoni döntés emlékének
fenntartására szolgált, 1928-ban indult útjára az országban. A többnyire
díszes alapzaton álló rúdon a nemzetiszínű zászlót félárbócra húzták, csak
terület visszacsatoláskor lehetett meghatározott ideig a csúcson.
Kőszegen is felvetették megvalósításának gondolatát. 1939-ben dr. Tóth
Zoltán kőszegi születésű budapesti ügyvéd és a Colortex gyár tulajdonosa
kereste meg a polgármestert meg azzal, hogy a szintén helyi kötődésű
Menyhért (Mederl) Miklós műépítész ingyen készítené a terveket, a zászlót
pedig folyamatosan ő frissítené. Az építkezés költségeit csekély közadakozásból és városi alapanyagokkal képzelte el. Nagy Miklós polgármester azonban elvi és anyagi okok miatt egyelőre kivihetetlennek ítélte az
elgondolást. Az ún. Városi Párt befolyásos vezetői viszont támogatóként
léptek fel, mert az ideológiai jelentéstartalom mellett méltó megemlékező
helyet is reméltek. Addig a Hősök tornya alatt tartották ezeket az ünnep-

Új vezető a kőszegi
K&H Bank ügyfélpont élén
Október elsejétől új vezetővel, ügyfélpontként működik majd a kőszegi K&H Bank fiókja. A jól működő
fiókot öt éven át Kárai Attila vezette, aki október 1-jétől a soproni
ügyfélpont területi vezetője lesz.
A változást követően Kőszegen a
vezetői megbízást Naszádos Jácint
látja el. A kőszegi bankfiók ügyfélponttá alakulásáról az új vezető így
nyilatkozott:
– Számunkra elsődleges, hogy
vezető pénzügyi intézetként,
könnyen használható, gyors

és kényelmes, innovatív banki
és biztosítási szolgáltatásokat
nyújtsunk ügyfeleinknek. Ezt a
célt szolgálja a többéves digitális transzformációs programunk,
melynek köszönhetően már közel hétszázezer ügyfelünk elektronikusan írhatja alá dokumentumait – a biometrikus aláírás
segítségével –, vagyis az ügyfélponti ügyintézés nyolcvan százalékát teljesen papírmentesen
tehetik meg. A kőszegi ügyfélpontban a készpénzkiszolgálás

is teljesen automatizált, így ügyfeleink a
hét minden napján,
napi 24 órában vehetik igénybe pénzforgalmi szolgáltatásainkat a készpénz
ki- és befizető automatán keresztül.

Tény az is, hogy a
K&H Bank az elmúlt
időszakban is számos,
könnyen használható,
gyors és kényelmes
digitális banki és biztosítási újítást vezetett be, és a jövőben
is ezt tervezi.
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Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

-

Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

-

Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

-

Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

Amit érdemes tudni rólunk:
 Stabilitás 1991. óta folyamatos termelés
 Biztos jövő folyamatos technológiai beruházások
Amit nyújtunk:
 Határozatlan idejű munkaszerződés
 Emelt pótlékok (40% műszakpótlék)
 Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minőségi bónusz, jelenléti prémium)
 100 % utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről,
Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)

Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki út 5.
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Orsolya napi vásár

Könyvtári hírek

2020. október 17-18. (szombat-vasárnap) 10.00-18.00 óráig
Jurisics tér – Fő tér – Jurisics vár
Kézműves vásár – Gesztenyesütés – Borkóstoló
Támogatók: NKA Közművelődés Kollégiuma, Kőszeg Város Önkormányzata
Információ: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház,
9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., tel: 94/360-113, www.koszeg.hu
Idén nem nyit ki a Civil Ízek Utcája, valamint elmarad a főzőverseny.
Kérjük, a vásár területén tartsák be a egészségügyi előírásokat!

A „Kézbe vehető irodalom” című pályázatra érkezett ÷szövegtárgyak” a
gyermekrészlegben tekinthetők meg november végéig.
Szintén itt láthatók a Triola Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Nagy László
EGYMI-s tanulóinak munkái. Széplakiné Tamási Gabriella tanítványainak
alkotásait Bartók utolsó, befejezetlen műve ihlette.
A könyvtár állománya 50 új diafilmmel gyarapodott. A teljes diafilm-készletet tartalmazó jegyzék az intézmény honlapján található. Ez alapján akár
otthonról is kiválaszthatók a kölcsönözni kívánt darabok. A folyamatos gyarapodás (új könyvek, CD-k, DVD-k) a könyvtár facebook oldalán követhetők.
A könyvtár az idei tanévben is megrendezi az „Irány a Könyvmoly-galaxis!” című könyves akadályversenyét 2-8. osztályosok részvételével. A
vírushelyzetre való tekintettel a csapattagoknak kizárólag a korosztályuknak kijelölt könyve(ke)t kell elolvasniuk, és a bolygórendszert körbejárva
a műhöz kapcsolódó kérdésekre kell választ adniuk, illetve megoldaniuk a
feladatokat. A versenyt a Nemzetközi gyermekkönyvnap (2021. április 2.)
környékére tervezik, amelyen osztályonként egy 4 fős csapat vehet részt.
Bár a versenykiírás és a jelentkezési határidő az új évre esik, az elolvasandó könyvek listája álljon itt előzetes tájékoztatásul.
2. o.: Szegedi Katalin: Lenka + Szegedi Katalin: Palkó; 3. o.: Berg Judit:
Lengemesék 2. Nádtengeri nyár; 4. o.: Erich Kästner: Emil és a detektívek; 5. o.: Csukás István: Keménykalap és krumpliorr; 6. o.: Bíró
Szabolcs: Elveszett csillagok; 7. o.: Fekete István: A koppányi aga testamentuma; 8. o.: Kapa Mátyás: Harangszótól harangszóig.

Aktívan a Natúrparkban 2021
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület vetélkedőt hirdet
A versenyző csapatlétszám 3 fő lehet!
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap beküldésével 2020. október 21-ig
lehet! A jelentkezési lap 2020. október 8-tól letölthető a www.naturpark.hu
weboldalról, vagy személyesen átvehető a Natúrpark irodában (a Natúrpark
iroda új címe: Kőszeg, Kelcz-Adelffy út.5.1/3.)
A vetélkedőre jelentkezés feltétele: részvétel egy túravezető által
vezetett túrán 2020. október 24-én. A túrára jelentkezést kérjük
e-mailben név szerint megküldeni október 22-ig!
N e v e z é s i k a t e g ó r i á k:
• általános iskola alsó tagozat (1-4. osztály)
• általános iskola felső tagozat (5-8. osztály)
• családi és vegyes csapatok (minden felsőbb korosztálynak)
A vetélkedő döntője kalandos szabadtéri túra lesz, mely várhatóan
2021. áprilisban kerül megrendezésre Kőszegen és környékén.
A vetélkedő megrendezését a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011
azonosítószámú Sokszínű együttélés – helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztési módszerekkel című projektben
megvalósítandó 3.c Otthonunk az Alpokalja programsorozat – Az
Írottkő árnyékában alprogram támogatja.
További információ:
Írottkő Natúrparkért Egyesület,
9730 Kőszeg,
Kelcz-Adelffy u. 5. 1/3.
Tel: 94/346-687;
ine@t-online.hu;
www.naturpark.hu

Nyílt nap a TEKI-ben
A Kőszegi Evangélikus, Gimnázium,Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a jövő tanévre vonatkozó beiskolázási NYÍLT NAPOT tart 2020.
november 5-én (csütörtökön) 9 órától és november 6-án (pénteken)
9 órától az iskola dísztermében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Köszöntések

Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú
lakóit születésnapjuk alkalmából:
Balogh Ernő Józsefné Vidos Erzsébet (90 éves), Mondl Károlyné
Heilig Erzsébet (92 éves), Polgár
Istvánné Horváth Anna (100 éves),
Balogh Ferencné Szőke Irén (93
éves), Tóth Lászlóné Rácz Erzsébet
(91 éves) és Tomsits Gyuláné Szakos Irén (90 éves).

Kőszeg Város Önkormányzata
sikeresen csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához, mellyel a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányait támogatja. A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje: 2020. november 05. A pályázati kiírás az Önkormányzat
honlapján megtekinthető.
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Kondics Petra és Horváth Olivér fia Zalán József, Szilágyi Miklós és Gasztonyi Eszter lánya Júlia Eszter, fia Péter Gábor, Rácz
Balázs és Viola Vivien lánya Flóra, Polyák András és Weszelits Petra fia
Nolen, Horváth András és Németh Kinga lánya Nadin, Klé Gergely és
Mersich Mónika lánya Rebeka, Düh Martin és Sebestyén Dalma fia
Marcell, Rába Attila és Dobrádi Mónika fia Áron, Tóth Zoltán és Császár
Renáta lánya Hanna Léna, Kampits László és Cser Nikolett fia Gergő,
Riegler Miklós és Weigl Erzsébet lánya Róza.
HÁZASSÁG: Tánczos Dorina – Karacs Ádám, Horváth Edit – Kozó Péter, Szerencse Mónika – Pradalits Roland, Németh Anita – Badics Milán,
Gelencsér Evelin Mária – Bilics Krisztián, Tóth Noémi – Magyar Martin,
Krizsán Anita – Kiss Dániel Tamás, Dreiszker Ramóna – Dőr Zsolt, Szabó
Hajnalka Teréz – Koltay Árpád, Ruzicska Henrietta – Marosvölgyi Gergő.
HALÁLOZÁS: Abért Gábor, Vörös Istvánné szül. Kováts Anna, Kapy
Tamás, Varjasi Antal, Kaszás Gyuláné szül. Kerek Magdolna.

FŰRÉSZLAP ÉLEZÉS

Érdeklődni munkanapon 16 óra után
vagy szombat délután.

Telefon: 06 70 662 8596
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Labdarúgás: 2:1 „Király”

SPO RT

Jól kezdte a bajnoki sorozatot a Lóránt FC. Az első négy fordulóban 9 pontot gyűjtöttek. A szarvaskendi, kiütéses győzelem utáni napokban azonban
egy koronavírus-fertőzés felforgatta a csapat életét. A Sárvár elleni mérkőzést halasztani kellett. A győzelem útjára csak a 8. fordulóban sikerült
visszatalálni. Répcelakon korán kapott gólt a csapat, a második félidő közepén pedig két perc alatt végleg eldőlt a mérkőzés a házigazdák javára.
Lukácsháza ellen a kőszegiek szereztek vezetést, de az ellenfél négy perc
múlva egyenlíteni tudott. A második játékrészben pedig az ellenfél kétszer
is betalált a Lóránt FC kapujába. Nagyon hiányzott már egy újabb győzelem. A kőszegiek régi riválisa otthonában, a Király SE ellen szerencsére
újra sikernek örülhettek a játékosok. Hátrányból felállva, a második félidőben fordított a KLFC.
A Halmosi Zoltán Megyei Kupában a harmadik köt a végállomást jelentette. A megyei másodosztályban játszó Zanati KSE-Haladás VSE otthonában
csak gól nélküli döntetlent sikerült elérni. Az „iksz” az alacsonyabb osztályú
csapat továbbjutását jelentette.
Eredmények: 5. forduló Kőszegi LFC-Sárvár FC halasztva (új időpont:
október 28.) 6. forduló Répcelaki SE-Kőszegi LFC 3:0 (1:1), 7. forduló
Kőszegi LFC-Schott Lukácsháza SE 1:3 (1:1), gól: Szolyák, 8. forduló:
Király SE-Kőszegi LFC 1:2 (1:1), gólok: Prán Adrián, Fehér Dániel.
Halmosi kupa Zanati KSE-Haladás VSE-Kőszegi LFC 0:0 (0:0).
Az előző bajnokságban többször is megörvendeztette szurkolóit nagyarányú győzelemmel a Kőszegfalva. Idén a 8. fordulóig kellett várni az első
nagyarányú győzelemre. Nárai ellen a csapat hat, Slankovits egymaga
négy gólig jutott. Addig nem igazán futott a szekér. Újperint ellen, ha nem
is könnyedén, de sikerült mind a három pontot otthon tartaniuk, de Gyöngyösfalun és Perenye ellen hazai pályán is meg kellett elégedniük egy-egy
ponttal.
Eredmények 5. forduló Kőszegfalvi SE-Perenye SE 2:2 (1:1), gólok:
Pintér, Horváth, 6. forduló Kőszegfalvi SE-Újperinti SE 3:2 (1:1), gólok:
Pintér, Slankovits, Pongrácz, 7. forduló Gyöngyösfalu SE-Kőszegfalvi
SE 0:0 (0:0), 8. forduló Kőszegfalvi SE-Nárai SK 6:0 (2.0), gólok:
Slankovits (4), Molnár Krisztián, Molnár Zsolt.

Futsal: Sikeres kuparajt
Első ízben nevezett a Lóránt FC futsal csapata a Magyar Kupa sorozatába.
A répcelaki csarnokban fogadták a Rákospalotai Reactor csapatát. 2:0 után
még szépített a pesti csapat, de utána potyogtak a kőszegi gólok. Hatan
osztoztak a hét találaton. Egy öngóllal az ellenfél is segített. Folytatás október 14-én ugyancsak Répcelakon az Újpest RFC 220-volt együttese ellen.
Eredmény Kőszegi LFC-Rákospalotai Reactor SE 7:1 (3:1), gólok:
Réti (2), Gyurácz, Fehér Dániel, Rácz, Toldi, Simon (öngól).

Jubileumi Citycross

A Kőszegi Kerékpáros Egyesület 12. alkalommal szervezte meg a Citycross
kerékpáros terepversenyt a város utcáin épített mesterséges terepakadályokkal. A „táv” egy óra plusz egy kör tekerés. 86 versenyző teljesítette az
új nyomvonalon kijelölt, de a korábbi években megszokott rázós pályát. Az
abszolút verseny élén Ábrahám Gergely végzett, a nyolc vállalkozó kedvű
hölgy közül Bokros Csenge a 12 kört 1:13:16 alatt teljesítve végzett az
élen. A verseny utánpótlása is biztosítottnak látszik: a szombati prológon a
Mini Citycrosson több mint százan álltak rajthoz.
A 12. MetrinWest CityCross eredményei (győztesek, kőszegi dobogósok illetve a legjobb kőszegi eredmény) női ifjúsági 1.Vitkovits Vanda
(Superior RT) 11 kör 1:16:26, női 1. Bokros Csenge Anna (Limitless
XCO) 12 kör 1:13:16, 3. Homor Regina (Kőszeg) 11 kör 1:15:48, férfi
ifjúsági 1. Tóth József (Focus Team) 11 kör 1:11:24, férfi felnőtt 1. Ábrahám Gergely (Kőszeg) 13 kör 1:11:03, férfi Master I. 1. Czenki Tamás
(ZKSE) 13 kör 1:14:23, 2. Kóczán Szilárd (Kőszeg Kocka Team) 11 kör
1:11:30, férfi Master II. 1. Darvalics Gábor (ZKSE) 13 kör 1:16:01, 2.
Horváth Balázs (Kőszeg) 12 kör 1:14:29, 3. Frank Szabolcs (Kőszegi KE AlpokCycles) 11 kör 1:12:19, freeride 1. Pozsgai Zsolt 12 kör
1:16:46, 2. Maitz Balázs (Kőszegi KE Alpokcycles) 11 kör 11:18:53, 3.
Hajós Kornél (Kőszegi KE Alpokcycles) 11 kör 1:12:54, E-bike 1.Varga
Richárd (Szombathely) 13 kör 1:13:40, 2. Pászner László (Kőszegi KE
Alpokcycles) 11 kör 1:14:31.
Mini Citycross győztesei (lány, fiú) Cini Varga Hédi, Sümegi Bence,
Mini Bozzai Zsófia, Tóth Sebestyén, Maxi Őri Anna, Scheck Maximilien,
U10 Nagy Anna 2:01,96, Gurisatti Péter 1:35,08, U12 Farkas Luca
1:58,83, Szájvolt Bendegúz 1:25,27, U14 Steiner Beáta 1:26,12, Németh András 1:27,52.

Fitt-Box hírek
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A Fitt-Box ÖE kilenc versenyzője vett részt Egerben a VI. Egri Küzdelmi
Nap keretében rendezett edzőmérkőzés-sorozaton. Kiváló rendezés mellett a rendezvény remek lehetőséget biztosított a rutinszerzésre. A bokszolók éltek a lehetőséggel. Mindnyájan apait-anyait beleadva küzdöttek.
Eger után szeptember 12-én Nagyberkiben, a XII. Szalacska kupán volt
jelenésük a kőszegi öklözőknek. Gombai Dominik utánpótlás 46 kg-ban
bemutatózott. Ujhelyi Barna (férfi 57 kg) ügyes, kitartó öklözése nem volt
elég a győzelemhez. Lukács Tifani (Büki Szakosztály, ifjúsági női 57 kg) sérülés miatt visszalépni kényszerült. Jankó Krisztián (elit férfi 69 kg) bravúros bunyóval aranyérmet szerzett. Kiss Áron sajnos ellenfél nélkül maradt,
így ő csak edzőmérkőzésen léphetett szorítóba.
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Atlétika csapatverseny

A kőszegi iskolák részvétele az Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság Diákolimpia megyei döntőjén a Covid-19 járvány miatt elrendelt
korlátozás miatt sokáig kérdéses volt. A Jurisich gimnáziumban a csapatok
megszervezésére rövid idő maradt. A lányok így is négy versenyszámban
álltak rajthoz, a fiúk a két váltófutó versenyszámban indultak. A lányok
4x800 méteres váltója nagy fölénnyel győzött. Nagy kár lett volna, ha távol maradnak. Jó eséllyel bekerülnek az országos döntő 12-es mezőnyébe.
A dobogó második fokára állhatott a leány svédváltó (100-200-300-400
m). Bronzérmet ért el a fiú 4x1500 méteres váltó és a leány távolugró
csapat. Egy-egy negyedik és ötödik helyezés még az eredménysor része.
Érdekesség: a távolugró csapat átlaga 2,5 milliméterrel maradt el az
ezüstérmestől.

Eredmények (középiskola, V-VI. korcsoport) fiú svédváltó 4. Jurisich
2:12,4 p, 4x1500 m 3. Jurisich 20:18,6 p, leány távolugrás 3. Jurisich
417,25 cm, súlylökés 5. Jurisich 7,52 m, 4x800 m 1. Jurisich (Hajas
Martina 2:41,4, Bozsó Fanni Blanka 2:47,0, Medvegy Nóra 2:44,0,
Iker Natália 2:33,1) 10:45,2 p, svédváltó 2. Jurisich 2:38,4.
Az általános iskolák atlétikai csapatbajnokságát igencsak megtépázta a
koronavírus. A fiúknál a tavalyi 26 csapattal szemben idén 11 indult öszszesen az öt versenyszámban. A lány csapatok száma is alig több a tavalyi
két harmadánál. Kőszegről, a Balog iskola ugyancsak az utolsó pillanatban
tudta megszervezni csapatait. Egy fiú és két lány csapattal versenyzett,
valamint a 10x200 méteres „vegyes” váltófutásban rajtolt. Riválisaikat
nem sikerült megelőzniük. Mérlegük egy-egy ezüst és bronzérem, továbbá
két negyedik helyezés.
Eredmények (általános iskola, III-IV. korcsoport) fiú távolugrás 3. Balog 4,13 m, leány magasugrás 2. Balog 96,25 cm, távolugrás 4. Balog
3,925, vegyes 10x200 m vegyesváltó 2. Balog 5:19,9.

Duatlon ranglistaverseny

Ajkán, az első UP, Serdülő, Gyermek és Sprint Duatlon Ranglista Versenynyel (szeptember 27.) kezdődött az őszre besűrített duatlon szezon. Ajkán
új helyszínen a versenyközpontot a városközpontban kialakítva színvonalas, profi versenyt rendezett a helyi egyesület. Újonc 1 korcsoportban Kovács Levente ezüstérmet szerzett, a serdülőknél Básthy Katalin 6. helyen
zárt. Sprint távon Hóbor Zalán abszolút 3-dikként az ifjúságiak között is
bronzérmes lett. A lányoknál Hóbor Eszter (4.) és Medvegy Nóra (5.) kevéssel maradtak le a dobogóról. A következő, veresegyházi fordulót az
egyesület kihagyja. A kőszegiek szezonja a balatonboglári országos bajnoksággal zárul.

Eredmények Újonc 1 fiú 2. hely Kovács Levente, 12. Stumpf Vince,
Újonc 2 lány 18. Hóbor Enikő, fiú 20. Gurisatti Péter, 30. Kelemen
Artúr, Gyermek lány 20. Kovács Fanni, fiú 10. Hóbor Álmos, Serdülő
lány 6. Básthy Katalin, 10. Stumpf Anna, 17. Bozsó Fanni, fiú 9. Hóbor
Lehel, 16. Medvegy András, 21. Neudl Gábor. Sprint táv junior lány 4.
Hóbor Eszter, 5. Medvegy Nóra, ifjúsági fiú 3. Hóbor Zalán, 10. Thaler
Levente.

Tihanyi Luca tartományi bajnok
Tihanyi Luca, a Jurisich gimnázium
elsőéves diákja, osztrák partnerével, Laura Kirnbauerrel,veretlenül
nyerte Burgenland 15 év alattiak
csapatbajnokságát. Tihanyi Luca
immár ötödik bajnoki címét szerezte. Partnerével a járvány ellenére
rengeteget dolgoztak. Sikerük értékét növeli, hogy felkészülésüket
sérülések is nehezítették. A tartományi döntőt 3:0-ra nyerte az
addigi nyolc mérkőzésén szettet
sem veszítő pár. Teljesítményüket
a burgenlandi sajtó is elismeréssel
kommentálta. Lucának, aki idehaza a Savaria TC NB II-es női csapatának tagja, az országos döntő még
hátra van.
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Futóversenyek

Family Run néven rendeztek utcai futóversenyt Lutzmannsburgban. A
Balog iskola diákjai közül Döbrösi Zalán és Pápai Nerina korcsoportjában
elsőként futott át a célvonalon. Döbrösi Fanni és Gérnyi Zoé ezüstérmes lett.
A Jurisich gimnáziumból Iker Natália megnyerte korcsoportját, Sárközi Tirza
4. helyezést ért el. Iker Flórián is élen végzett korcsoportjában 7,5 km-en.
Zalaegerszegen rendezték a Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta? WHC Kupát. A Balog Iskola versenyzői közül Pápai Nerina 60m-en
4. (8,7mp), 800m-en 1. (2:30,7p) helyezést ért el. Ideje új iskolacsúcs.
Gérnyi Zoé 60m-en 11. (9,5mp), 800m-en 5. (2:54,6p). Marton Olivér
60m-en 10. (9,2mp), 800m-en 6. (2:48,9p) Az Árpád-házi iskolából Horváth Anna 60m-en 6. (9,0mp), 800m-en 2. (2: 41,8p).
Szombathelyen a Sport XXI. Atlétika Verseny nyugat-magyarországi
(Vas és Zala megye) területi fordulóján a Szombathelyi SI/Balog Iskola
11 és a 13 évesek csapataiban 8-8 balogos
diák versenyzett. Mindkét csapat győzelemnek
örülhetett.
A sikerek részesei
U11: Döbrösi Fanni,
Frank Bianka, Gergye
Liliána, Horváth Amira, Horváth Krsztián,
Karácsony
Sámuel,
Pápai Szilárd, Tamás
Nándor. U13: Füzi
Dalma, Gérnyi Zoé,
Kullai Petra, Marton
Gáspár, Marton Olivér,
Németh Bence, Pápai
Nerina, Szűcs Viktor.
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Koronavírus sújtotta a hagyományőrzést
MOZAIK
24

Ez év tavaszán szomorú idők köszöntöttek az egész világra, és nem
volt kivétel a hagyományőrzés sem.
A Kőszegi Ostromnapok Egyesület
égisze alatt működő Ibrahim martalócaiként sok-sok programot terveztünk egész évre még januárban.
Tatán, Várpalotán, Kapuváron zárt
kapukat találtunk. Sárváron a turisztikai programot miniben rendezték meg, ahol a házigazdán kí-

vül csak néhány hajdú és martalóc
küzdött meg a harctéren. A korábbi
években nagyszabású rendezvény,
a Körmendi Nádasdy Napok kicsi
lett, mégis két hagyományőrző csapatunk ott lehetett. Nagyon vártuk
a hazai kihívást, az Ostromnapokat,
amely egy hagyományőrző találkozóvá formálódott augusztus 29 –
30-án. Nagyon jó, hogy mellénk
álltak sokan, egy kicsit és bátran

kísérletezhettünk a következő évek
közönségcsalogató csatái érdekében. Egybe tudtuk fűzni a várvédőket és a támadó janicsárokat. A
hozzánk érkező hagyományőrzők
letáboroztak, persze velünk együtt
a várárok mögötti zöld területen.
Egy-egy jó csatát is megvívtunk,
rövid győzelemmel martalócként
földre tepertünk várvédőt, aztán
együtt vártuk azt, hogy véget érjen
a délutáni esőzuhatag. Még a felhőszakadás előtt élveztük a BE-JÓ
lányok (fotó) hangulatos táncát.

Sajnos a szombat esti török támadás helyszínét át is kellett helyezni
az utolsó pillanatban a Jurisics térre.
A vasárnapi koszorúzáson a Honvédelmi Minisztérium államtitkára
Németh Szilárd megtisztelt bennünket, a rendezvényünket. Az év
egyetlen és utolsó teljes hagyományőrző rendezvénye szeptember
4 –12. között zajlott Szigetváron, a
Zrínyi Napok, amelyen a csapatunk
17 fővel képviselte Kőszeget (fotó).
Páratlan örömmel vettünk részt
Szalmer Gábor és Kovács Dóra
hagyományőrző társaink esküvőjén
augusztusban.
Polák Norbert

