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MILLIÁRDOK KŐSZEGRE
Mennyi pénz érkezik Kőszegre a történelmi múl-
tat jelképező épületek, utak felújítására, új temető, 
parkolók építésére? A kérdés megválaszolására vegyük 
sorba a százmilliókat, illetve a milliárdokat. A végösszeg 
óriási, „építsük együtt Kőszeget” gondolat jegyében 
szimbolikusan ’felér’ a Jézus Szíve-templom keresztjéig. A 
templom felújítására az első kormányhatározat 400 millió 
Ft-ot határozott meg. A második (2020. október 30.) 6 
milliárd 105 millió 75 ezer 947 Ft összegről szól, amely 
a „kőszegi római katolikus egyházi épületek felújítása” 
érdekében született. A kettő támogatás együtt 6,505 mil-
liárd Ft (2.old). Ebből újul meg a Jézus Szíve-templom, a 
Szent Vér-temetőkápolna, az egykori Kőszegi Szegényház, 
a Szent Jakab-templom, a Szent Imre-templom, a Kálvá-
ria-templom és a Szent Imre Missziósház. A hír terjedésével 
a közösségi médiában sorra születtek a vélemények.
Az idei évben befejeződött a Pogányi út építése kerék-
párúttal, a Várkör első szakaszának, illetve a Városmajor 
(piac), Kiss János utca felújítása. Az újjáépítéshez felhasz-
nált állami támogatás összege 1,1 milliárd Ft. 
Novemberben átadták a Dózsa György utcát és a hozzá 
kapcsolódó Malomárok-hidat, mint munkaterültet a kivi-
telezőnek. A munkálatok az idei évben elkezdődnek, de a 
következő év tavaszától gyorsulnak fel. November elején 
még közbeszerzés fázisában volt a Petőfi tér és a hoz-
zá kapcsolódó területek felújítása. A két projektre együtt 
150 millió Ft támogatást adott a Kormány. Novem-
ber 12-én megtörtént a Bajcsy-Zsilinszky utca átadása, 
amelynek a felújítása 49 millió Ft-ból valósult meg. Egy 
nappal korábban hozták nyilvánosságra a 1746/2020 
kormányhatározatot, amely 2 milliárd 805 millió Ft tá-
mogatást ad a belterületi útfelújításokra, parkolók 
építésére és csapadékvíz elvezetésére. A fejlesztések 
két év alatt valósulnak meg.   
Új temető kialakítására, közmű- és útkapcsolatok, parkoló 
kiépítésére és fejlesztésére 800 millió Ft áll rendelkezés-
re a kormányhatározat alapján.
A KRAFT-projekt folytatódik a Kormány 1783/2020. 
(XI. 11.) határozata alapján, amely a Kőszegi Bálház 
rekonstrukcióját tartalmazza. A Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. végzi el a feladatot, közbeszerzési eljárás kere-
tében történik meg a kivitelezés előkészítése és a forrás-
igény meghatározása.
A milliárdos összegről szóló hírekhez kapcsolódóan az 
„építsük együtt Kőszeget” mondat többször is elhang-
zott november 12-én Ágh Péter országgyűlési képviselő 
és Básthy Béla polgármester által az útfelújításokról tar-
tott sajtótájékoztatón.

Írta és fényképezte: Kámán Z

A JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM KERESZTJE
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Értékmentésre 6,5 milliárd Ft
„A várost együtt tudjuk építeni, ennek része a kormányzat és mindazok, akiknek nagyon fontos Kőszeg”
Történelmi jelentőségű pénz érkezik 
Kőszegre műemlékek felújítására. A 
teljes összeg 6,505 milliárd Ft, erről 
a Kormány első határozta (400 mil-
lió Ft) 2017-ben született meg. A 
második (2020. október 30.) alap-
ján 6 milliárd 105 millió 75 ezer 
947 Ft fordítható a kőszegi római 
katolikus egyházi épületek felújítá-
sára. A hír közkincsé vált november 
4-én a Jézus Szíve-templom előtt 
tartott sajtótájékoztatón.
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
visszautalt arra, amikor július 22-
én Soltész Miklós államtitkárral be-
járást tartottak annak vizsgálatára, 
hogy milyen helyzetben vannak a 
kőszegi egyházi épületek. A cél az 
volt: mit lehet tenni a felújítások 
érdekében. Hangsúlyozta: komoly 
munka kezdődött a Kormány, az 

egyházmegye, a város részéről, 
majd ennek eredménye került nyil-
vánosságra a Kormány határozatá-
ban. A képviselő hozzáfűzte, hogy 
az egyházi épületek felújítását az 
is indokolja, hogy Kőszeg nyolc év 
múlva ünnepelheti a királyi várossá 
nyilvánításának 700. évfordulóját. 
A megfogalmazott cél: „Az évfor-
duló alkalmat ad arra, hogy Kő-
szeget lépésről lépésre az itt élők, 
és az ide látogatók igényeinek 
megfelelően meg tudjuk újítani. 
… A városban olyan munka zaj-
lik, amellyel az a célunk, hogy a 
történelmi örökséget tovább tud-
juk adni a következő nemzedé-
keknek, és ez szolgálja minden 

egyes napon minden kőszegit. 
A KRAFT-program is hatékonyan 
vitte ebbe az irányba az öröksé-
günk megőrzését. … A műemlé-
kek felújítására Kőszeg önmagá-
ban nem lett volna képes.” Majd 
a képviselő arról beszélt, hogy a 
katolikus közösség épületeit érinti a 
következő komoly fejlesztés. A kép-
viselő zárómondatként így fogal-
mazott: „A várost együtt tudjuk 
építeni, ennek része a kormány-
zat és mindazok, akiknek nagyon 
fontos Kőszeg”.
Soltész Miklós államtitkár évtize-
des adósságról beszélt. Indokolta: 
miért fontos a jelenlegi vírushely-
zet mellett a fejlesztés. Való igaz: 
a „turisztika mindenhol leült”, 
de készülni kell arra, hogy újra 
fellendül. A gazdaság fejlesztését 

is szolgálja a ka-
tolikus épületek 
felújítása. Oda 
kell figyelni az 
egyház évszá-
zados értékeire. 
„Fontos, hogy a 
kereszténységet 
erősítsük, hiszen 
látjuk, mi zajlik 
a keresztények 
üldözése kap-
csán” – fogal-
mazta meg az 
államtitkár. Majd 
utalt arra, hogy 
„Ez a beruházás, 
amely elindul a 

következő hónapokban, szolgál-
ja majd a kereszténységet, a vá-
rost és a gazdaságot. Isten áldja 
mindazokat, akik 
ezért sokat tesz-
nek!”
A Jézus Szíve-
templomot dr. 
Székely János me-
gyéspüspök nagy 
kincsnek nevezte, 
amely „óriási ve-
szélybe került, 
sok apró repe-
déssel van tele a 
palafedés, rajtuk 
átszivárog a víz, 
emiatt a faszer-

kezetek gombásod-
tak, rothadnak, be-
ázik a templombelső 
is.  … A faszerkezeten 
múlik, meddig bírják 
még. Nagyon sürgős 
a beavatkozás.”
A megyéspüspök 
hangsúlyozta, hogy 
a Jurisics-család sír-
emlékét őrző Szent 
Jakab-templom kül-
ső-belső helyreállítása 
szükséges a párat-
lan történelmi emlék 
megőrzése érdekében. 
Folytatni kell a Szent 
Imre-templom felújítását, mert a 
belső tér sürgős beavatkozást igé-
nyel. Az értékek megőrzését szol-
gálja az elvégzendő restaurátori 
munka. Az egyházi vezető ténysze-
rűen állapította meg, hogy a Kál-
vária-templom a kőszegi látkép 
meghatározó eleme. A tetőszerke-
zete válságos állapotban van, teljes 
cseréje mentheti meg a pusztulás-
tól. El kell végezni 
a külső-belső újjá-
építést, és a resta-
urátori munkákat. 
A Szent Vér-te-
m e t ő k á p o l n a 
állapota leromlott, 
átfogó felújítása 
szolgálja minden 
felekezet híveit. 
A Sziget utcá-
ban lévő Kősze-
gi Szegényház 
használaton kívül 
van, korszerűsíté-

se után a nehéz helyzetbe került 
családoknak nyújt majd átmeneti 
menedéket. Az atya szavai szerint 
„Olyanoknak, akiknek kilakol-
tatás leng a fejük felett”. Majd 
egyedi értékmentésnek minősítet-
te, hogy a Szent Imre Missziós-
ház felújított környezetben vár-
hatja a lelki gyakorlatra érkezőket, 
ugyanúgy, mint a turistákat.

Básthy Béla polgármester a sajtó-
tájékoztató mikrofonja előtt először 
azokat a személyeket köszöntötte, 
akik „mögöttem állnak, akkor is, 
amikor nem tartózkodnak Kősze-
gen”. Szavai szerint „valóban az a 
szándékunk, hogy együtt építsük 
Kőszeget”, azért is, mert Kőszegen 
az együtt építkezés történelmi ha-
gyomány. A Kormány határozata 
alapján kijelentette: „történelmi 
értékű városfejlesztés, városmeg-
újítás zajlik Kőszegen”.

Kámán Z
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A felújítás előtt álló templomokról, épületekről
A legrégibb a Szent Jakab-temp-
lom valamennyiük közül. Az em-
beremlékezet nem bír vele. Ilyenkor 
veszik át a mesélő szerepét a falak, 
ablakok, falképek, oltárok, szob-
rok, temetők. Hozzáértők mondják, 
hogy két nagy korszak üzen velük: 
a gótika és a barokk. A 14. század 
vége, a 15. század második fele 
között épült részletek alatt és mel-
lett egy korábbi templom és teme-
tő sejthető. Bizonyos, hogy a város 
legkorábbi egyházi központjára 
emelték folyamatosan. A gótikus 
boltozatok más-más idősrendje is 
ezt igazolja. 
Kinek ez, kinek az tűnik fel, ami-
kor belép a templomtérbe, és mást 
visz emlékül magával. Van, akit a 
Köpenyeges Mária freskója vagy 
Szent Kristóf és a Háromkirályok 
száraz vakoltra felvitt középkori 
jelenete marad emlékül. Van, akit 
Jurisics gyermekeinek salzburgi 
vörösmárványból készült sírköve 
marad meg 1538-ból. Olyan is 
akad, aki nem tud betelni a Xavéri 
Szent Ferenc-kápolna barokk szép-
ségével. Akárhogy is, az 1328-ban 
királyi szabadvárossá emelt Kőszeg 
legrégibb, szakrális épületét tisz-
teljük benne, amelyben 1950-ig 
három egyházi rend: a jezsuita, a 
piarista és a bencés szerzetesei lát-
ták el a szolgálatot. 
Helyiek, turisták mindig rá-
kérdeznek arra, hogy miért áll 
két templom a belvárosban. 
A válasz magától értetődő, 
hiszen a reformáció anyanyel-
ven hirdette az igét. A ma-
gyar ajkúaknak ezért emelték 
1618-ra az első evangélikus 
egyházat, a mai Szent Imre-
templomot, amely idővel a 
város plébániatemploma lett. 
Az Öregtemplomban, a Szent 
Jakabban németül, itt magya-
rul prédikáltak. A melletti álló 
egykori Szent Katalin temető-
kápolnát csak 1671-ben bon-
tották le, hiszen a 17. század 
elején új temető nyílt a ma-
gyar külvárosban. Az 1673-
ban katolikussá lett templom 
idővel a magyar szentek kul-
tuszát dicsérte, képei idősebb 
és ifjabb Dorfmeister István 
kezei alól kerültek ki. 1640-

ben a templom addigi tornyát még 
magasabbra emelték. Miközben 
Európában dúlt minden idők addig 
legvéresebb összecsapása, a 30 
éves háború, itt még vallási béke 
uralta a várost. Igaz, nem sokáig, 
hiszen Szent Jakab-templom kö-
zépkori oltárait 1653-ban lerom-
bolták.  
A Szent Jakab- és a Szent Imre-
templom közt egykor állt belvá-
rosi temetőn kívül ugyan megnyílt 
az új, külvárosi is, de létezett egy 
Ótemető is a mai Velemi út és a 
Temető utca sarkán a Nepomuki 
Szent János-kápolnával szemben. A 
kőszegi, felekezetfüggetlen temető 
az ország egyik legrégibb sírkertje. 
Szent Vér-kápolnáját 1747-ben 
emelték. A temető néhány pazar 
szépségű sírkövét 1931-ben he-
lyezték át a belvárosi templomok 
mellé, részben a régi, belvárosi 
temető helyére. A kápolna Krisztus 
szent véréről kapta titulusát. A le-
genda azt mondja, hogy Arimateai 
József az utolsó vacsora kelyhében 
fogta fel Krisztus kiontott vérét. 
Az egykori Szegényház annak a 
szellemiségnek köszönhette, hogy 
1733-ban a német külvárosban, 
a Szigetben megnyitotta a kapuit, 
amely a gondoskodó város polgá-
rainak adakozó és szolidáris lelkü-

letét jellemezte. 
Ennek volt már 
a 16. században 
is előzménye. 
1774-ben újabb 
férőhelyeket ala-
kítottak ki benne, 
majd 1781-ben 
a város kegyura-
sága és a polgári 
adományozó kedv 
közös akaratából 
tornyot is kapott 
az épület. 
A kőszegi Kálvá-
ria-templom az 
ország legszebb 
rálátással épült 
kálváriája. A pár 
méter híján 400 
méter magasan 
álló, háromtornyos 
templom éppen a 
belváros főutcájának tengelyében 
épült, így alulról is, fölülről is rend-
kívül szép élményt biztosít. Építé-
szeti előképe a máriacelli templom 
lehetett. Korábban fa-, majd kőke-
reszt védte ott a várost. Építését a 
nádor, továbbá a királyi tábla kő-
szegi származású ülnöke is támo-
gatta. Tégláit a városlakók ölükben 
vitték a hegyre. Az 1735-re felépült 
kálvária-templom eredeti stációit 

Georg Schweitzer, sop-
roni kőfaragó készítette 
1763-ban. Megmaradt 
darabjai ma is láthatók 
a nyugati kerítőfalon. 
A homlokzatot a jeru-
zsálemi megfeszítést 
ábrázoló szoboralakjai, 
az odavezető lépcsőt 
angyalfigurák, valamint 
Szent Péter és Szent 
Veronika szobrai díszí-
tik. A templombelső 
1947-ben szándékos 
gyújtogatásnak esett 
áldozatul. Utolsó felújí-
tása: 1971. A kőszegi 
Kálváriát a provinciális 
barokk építészet leg-
szebb hazai példájának 
tartják. 
A kőszegi Jézus Szíve-
templom ma a város 
p lébán ia temploma. 
Az 1892-1894 között 

épült, neogót épület a Fő tér opti-
kai tengelyében áll. Ludwig Schöne 
bécsi építész így egyenlítette ki a 
tér asszimetriáját. 57 méteres tor-
nya a város legmagasabb épülete. 
Háromhajós, továbbá csonka ke-
reszthajóval és szentéllyel ellátott 
tereit polikrom (sokszínű) mennye-
zet-, fal- és oszlopfestés tesz látvá-
nyossá. A szentély színes üvegab-
lakai Jézus Szíve hittitkát, valamint 
az Árpád-házi királyszentjeinket 
ábrázolják. Különösen a délutáni 
napfény emeli hatásosan az abla-
kok ábrázolásait. A kereszthajó és 
az oldalhajó színes üvegablakainak 
egy része a Szombathelyi Egyház-
megye, valamint a bencés rend 
nagyjai, továbbá nemesi és pol-
gárcsaládok felajánlásaiból készült. 
Ma már csak a fő- és fiatoronyokat 
fedi csehországi mázas cserép, mert 
az 1929. évi jégviharban a hajók 
fedése elpusztult. Belső felújítása 
1987-1994 között történt. 
A Szent Imre Missziósház 1930-
ban készült el az Isteni Ige Társa-
ság, a Sociates Verbi Divini leg-
nagyobb hazai épülettömbjeként. 
1950 után határőrlaktanyaként, 
majd ifjúsági szállodaként műkö-
dött, amelyet 1994-ben kapott 
vissza a világ minden táján hitté-
rítést ellátó verbita rend. Kápolnája 
újra fogadja a kőszegi híveket. 

dr. Bariska István
Xavéri Szt. Ferenc kápolna
(felv. Malustyik Mariann)

Szegényház
(felv. B. Benkhard Lilla).
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
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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.
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Megjelenik havonta egyszer 6450 példányban

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

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

AKCIÓINKAT ÉV VÉGÉIG
MEGHOSSZABBÍTOTTUK!

Minden Szemüvegkeret és Napszemüveg 

20% kedvezménnyel!

MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék

30% kedvezménnyel!

Látásvizsgálatra és szaktanacsadásra
bejelentkezés alapján szerettel várjuk Önöket!

További elérhetőségeink:
koszegoptika@gmail.com

Kőszeg Optika és Főtér Optika facebook oldalai

Királyi Városnap - történelmi lépték
Királyi Városnap – ünnepünk, 
mellyel Kőszeg 1648-ban szerzett 
kiváltságaira, szabad királyi város 
címére emlékezünk minden évben, 
a kiváltságlevél keltezésének nap-
ján, november 6-án. Így terveztük 
idén is, de a járvány miatt úgy tűnt, 
elmarad az ünnep. Nem adtuk át a 
kitüntetéseket, nem gyűltünk ösz-
sze ünnepi közgyűlésre a Lovag-
teremben. Maradt az emlékezés, a 
koszorúzás a temetőben, és Söptei 
Imre online előadása a gyászév 
apropóján: „Trianon fogadtatása 
és emlékezete Kőszegen”. Ebbe a 
lemondásokkal teli hangulatba friss 
szélként érkezett az örömhír lefújva 
a port a Szabad Királyi Város régi 
szabadságleveléről, hogy újra ki-
váltságosnak érezhessük magun-
kat: 10 milliárd forint Kőszegnek!
A Magyar Közlöny október 30-i 
száma 6,1 milliárd forint támoga-
tásról adott hírt, melyből megújul-
hatnak városunk kiemelt értékű 
egyházi épületei, majd a november 
11-i közlönyből 2,8 milliárd forint 
útfelújítási támogatásról, 800 mil-
lió forint temető létesítésre szánt 
támogatásról, és a Bálház nemzeti 
vagyonkezelő általi felújításáról ér-
tesülhettünk. 
Persze vannak, akik szerint ez nem 
nagy dolog, szinte természetes. Akik 
hazaérve a távoli munkahelyről ki-

szállnak a szép autóból, leülnek a 
számítógép elé és leírják: sok, de 
messze nem elég. Különben is ez 
Kőszegnek rég kijárt. És talán iga-
zuk van, mert kijár! Ahogyan kijárt 
Csipkerózsikának a Herceg, hiszen 
a legszebb Királylány szenderült el 
egy porlepte várkastélyban a vad-
rózsadzsungel mélyén. És nyilván 
a Királylány dönti el, hogy csókkal 
fogadja Hercegét, vagy szemrehá-
nyással: Hol késtél, hol jártál idáig? 
A mesebeli Királylány okos volt, és 
boldogan éltek.
10 milliárd forint. Ekkora támo-
gatás érkezett Kőszegre, áthatolva 
az ország problémáinak tengernyi 
tüskés, bozótos dzsungelén, melye-
ken keresztül oly nehéz ellátni ide, 
az ország távoli, de kincseket rejtő 
parányi csücskébe. Ezt a dzsungelt 
sokan vágtuk, irtottuk fáradhatatlan 
munkával belülről, és sokan ritkítot-
ták kívülről, utat törve Csipkerózsika 
városunk felé. Mind közül én vagyok 
az egyetlen, akinek nem illik ezzel 
büszkélkedni, hiszen ezzel a munká-
val bíztak meg, ezért vagyok a helye-
men. Köszönöm, hogy csinálhatom!
De éppen ezért nekem megtisztelő 
kötelesség, hogy megköszönjem 
mindenki munkáját, aki segített át-
hatolni a sűrű bozóton: Ágh Péter 
országgyűlési képviselőnknek, aki 
évek óta velünk listázza és a Kor-

mánynál szóvá teszi Kőszeg gond-
jait, Navracsics Tibor kormánybiz-
tosnak, aki a kőszegi folyamatokat 
is felügyelve mellénk állt ebben a 
küzdelemben, és Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek, aki rég elkötelezte 
magát Kőszeg megújítása mellett. 
Köszönetet mondok a Kőszegi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal és vá-
rosi intézményeink munkatársainak 
is: fáradhatatlanok voltak az előké-

szítésben, és a megvalósításban is 
fáradhatatlannak kell lenniük! 
Királyi Városnap - történelmi lép-
ték: soha ennyi támogatásban nem 
részesült Kőszeg egy hónap lefor-
gása alatt. Köszönöm mindenkinek, 
aki velünk örül, és velünk tart eb-
ben a munkában! Örüljünk, és foly-
tassuk a munkát, hogy történelmi 
városunk új fénnyel ragyoghasson 
várossá válásának 700. évforduló-
ján, 2028-ban!

Básthy Béla
polgármester
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Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu 

A kép illusztráció. További részletek márkakereskedésünkben.

FORD RANGER 
ÉVI 1,9%-OS FIX KAMATTAL, 
NHP FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN! 
KÉSZLETRŐL AZONNAL ELVIHETŐ!

Anyakönyvi hírek
Házasság: Dr. Huszár Erika –  Tóth Dániel, Németh Beáta – Hergovits 
András, Princz Eszter – Szárnyas Alex, Hanga Edina – Németh Gergő, 
Palkovits Boglárka – Toldi Péter, Czuczi Alida – Kovács Ádám, Döbrössi 
Éva – Nyári Alex, Rózsás Judit – Vincze Ferenc, Keresztúri Krisztina – 
Czeglédi János.
Halálozás: Szőke Tibor, Szakács Lászlóné szül. Nagy Emma Otilia, Tar-
ján Józsefné szül. Witzmann Mária.

A LOMTALANÍTÁS az ütemterv 
szerint történik – kaptuk a tájékoz-
tatást Horváth Ádámtól, az STKH 
Kft. irodavezetőjétől. November 11-
ig négy gyűjtési napon összesen 77 
tonna hulladékot szállított az STKH 
Nonprofit Kft. a Cséri Hulladéklera-
kóba nyolc autó és 24 fő részvéte-
lével. A munkájukért tisztelet illeti 

őket. Tény, hogy a lakosság kirakja 
az elektronikai hulladékot, autógu-
mit. Nem viszik el, mert veszélyes 
hulladék, amely más kezelést igé-
nyel. A kőszegieknek tudni kell, hogy 
ez és sok más is ingyen kivehető a 
Hulladékudvarba. Az utcán hagyott 
lomot a Városgondnokság viszi el, 
hogy ne legyen a város szégyene.

Orvosi ellátások rendje
Az Egészségház folyamatosan működik, de a beteg-orvos kapcsolatok in-
dítása kizárólag telefonon történhet. Kérjük a receptigényeket lehetőleg 
emailben küldjék el, ezzel is tehermentesítve a telefonvonalakat. A pontos 
azonosításhoz név, születési idő, lakcím, taj szám és az igényelt gyógyszer 
megadása szükséges. Kérjük, jelezze, rendelkezik-e közgyógyellátásra jo-
gosító igazolással. A recept 24-48 óra múlva elérhető gyógyszertárban. 
FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS:
1. körzet: Dr. Nedeczky Veronika (94/360-178). 
Receptíratás: nedeczky55@freemail.hu
2. körzet: Dr. Pusztai Gergő, Dr. Pusztai Szilveszter (94/363-767)
Receptíratás: pusztairecept@gmail.com 
3. körzet: Dr. Varga István (94/360-287, 06-30/860-6079)
Receptíratás: koszeg3korzet@gmail.com 
4. körzet: Dr. Prugberger-Németh Lilla (94/656-106)
Receptíratás: rendelesprugberger@gmail.com
GYERMEKORVOSI RENDELÉS:
A rendelési időre telefonon lehet időpontot foglalni, a betegeket csak a 
megadott időpontban látják el. Sürgős, halaszthatatlan, életveszélyes 
esetekben a betegeket azonnal fogadják. A gyógyszerek felírása kizárólag 
telefonos úton történik.
1. körzet: Dr. Kiss Gabriella (94/360-191) 
2. körzet: Dr. Ágoston Zsuzsanna (94/360-148) 
ORVOSI ÜGYELET:
Az orvosi ügyelet a szokott módon működik, de a beteg fogadása minden 
esetben telefonos (317-000) egyeztetés után történik. Este nyolc óra utáni 
ügyeletlátogatás esetén az ambuláns lap bemutatása mentesít a kijárási 
tilalom megsértésének következményei alól. 

VÉRADÁS 
2020. december 1-jén 10.00 – 18.00 óra között

a KÖSZHÁZban.

Karitász által szervezett ADOMÁNYGYŰJTÉS 
lesz a TESCO Áruházban
november 27 – 28-án.   
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– Már hatéves korom óta teniszeztem Szombat-
helyen a Haladás VSE szakosztályában, és egy 
nagyon pezsgő klubba kerülve hamar megfo-
gott a játék szelleme. Akkoriban párhuzamosan 
a labdarúgó szakosztályban is sportoltam, de 
gyorsan döntöttem a tenisz mellett. Legnagyobb 
eredményeimet korosztályos színekben a Hala-
dásban értem el, sokszoros megyebajnokként, 
országos vidékbajnokként – egyéniben, páros-
ban, vegyespárosban – és országos helyezett-
ként. Nyolc évig utánpótlás válogatott voltam, 
és olyan játékosokkal edzettem minden hétvé-
gén Budapesten, mint Taróczy Balázs, Kuharszky 
Zoltán és az akkori legjobbak.       

– 1980-ban kerültem Kőszegre, amikor a Kő-
szegi Latex SE keretén belül 4 sportágban – 
köztük a tenisz – beindult a sportiskolai képzés 
és a Bényei Mihály által a sportiskolába beke-
rült tehetséges gyerekekkel foglalkozhattam. 
Később a Misi távozásával Kenéz György és 
Tihanyi Tibor játszottak meghatározó szerepet 
a szakosztály munkájában. Mindenképpen meg 
kell említenem Szabó Pétert, aki abban az idő-
ben az egyesület szakmai munkáját fogta össze 
és a szakosztály működésében is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Ezen kívül 1984–ben vele 
kaptuk meg a Magyar Köztáraság Fair Play díját 
és közel 20 évig a kollégám volt a tekiben.        
– Az elmúlt 20 évben Tóth Szilárddal és Maitz 
Pállal közösen szerveztük a szakosztály és a lé-
tesítmény működését és üzemeltetését.
– Szombathelyen érettségiztem a Latinka Sán-
dor Gépipari Szakközépiskolában 1976-ban, 
a Tanárképző Főiskolán szereztem matemati-
ka-testnevelés szakos általános iskolai tanári 
diplomát. Időközben elvégeztem a Testnevelési 
Egyetemen a teniszedzői szakot is.                        

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Koltay Árpád tenisz szakosztály vezetővel
 Lóránt Gyula-díjjal ismerték el

Nemzeti Ünnepünk előestéjén, október 22-
én  a Megyeháza dísztermében Koltay Ár-
pád a Kőszegi Sportegyesület tenisz szak-
osztályvezetője Lóránt Gyula-díjat vehetett 
át. A Vas Megye Közgyűlése által 2007-
ben alapított elismerést évente egy-egy 
kiváló teljesítményt nyújtó sportolónak, 
illetve edzőnek ítélik oda. Koltay Árpád 
nagy megtiszteltetésnek érzi olyan neves, 
ismert kiválóságok közé kerülni, mint Né-
meth Pál, Tóth Géza, Szarka Zoltán, Már-
kus Erzsébet, Hegedüs Csaba, vagy Király 
Gábor. Nem sokkal korábban a Kőszegi SE 
felnőtt férfi tenisz csapatának edzőjével, 
Lipták Jánossal együtt vehette át a szak-
osztályvezető Kőszeg Város Polgármestere 
Elismerő Oklevelét. Július elején a Magyar 
Tenisz Szövetség által rendezett Szuperliga 
2020 országos tenisz csapat bajnokságon 
harmadik helyen végeztek. Kőszegen 1926 
tavaszától beszélhetünk tenisz sportról. Ko-
rábban a két reáliskolai és egy-két magán-
tulajdonban lévő pályán ismerkedhettek 
néhányan a sportággal.
Jelentőséggel a reáliskolai pálya bírt, ahol 
a nagyszámú tiszti-tanári kar és családtag-
jaik, valamint a kőszegi sportélet akkori 
vezető egyéniségei a teniszsportban már 
olyan fokra jutottak, amihez több lehető-
ség kellett. A tervezgetést tett követte és a 
jelenlegi röplabdapálya helyén 1926-ban 
két, a következő évben pedig egy harma-
dik pályát építettek. 1926. április 11-én 
Freyberger Ferenc, a KSE ügyvezető elnöke 
és Molnár József az első tenisz szakosztály 
vezetője adta át a pályát. 1927. május 19-
én a Zalaegerszegi TE ellen a KSE megren-
dezte első versenyét. Még ugyanebben az 
évben nagy városi versenyt rendeztek. Az 
első kőszegi bajnokok: női egyes: Lidákné-
Molnárné (a döntőt nem fejezték be) férfi 
egyes: Weisz Ernő főhadnagy, férfi páros: 
Szabadváry (Freyberger) Ferenc, Molnár 
József, vegyes páros: Hegedűs Ilona, Hege-
dűs János. Említésre méltó, hogy 1933-ban 
Tangl Adolf kőszegi asztalos műhelyében 
elkezdték a teniszütők gyártását, és má-
jus 7-től egy Fő téri üzletben árusították 
azokat. Az első komolyabb próbálkozás 
a sportág újjáélesztésére csak 1976-ban 
történt, amikor a gimnázium sporttelepén 
bitumenes pályát építettek. A szervezett 
oktatáshoz nagy lökést adott, hogy az új 
gimnáziumi testnevelő tanár, Bényei Mi-
hály, tenisz-szakos volt és látva a nagy ér-
deklődést, 1978-ban a gyerekek számára 
tenisztanfolyamot szervezett.

– 1981 óta a „tekiben” tanítok, az első években 
matematikát, testnevelést, 1989 óta kollégium-
vezetőként és testnevelő tanárként dolgozom. 
Lett volna lehetőségem többször is a váltásra, 
itthon és külföldön is edzőként, tanárként, de a 
családdal mindig a maradás mellett döntöttünk, 
amit sosem bántam meg.                                                                                                                    
– A Kőszegi SE teniszszakosztálya szakosztály 
vezetőből, 4 tagú vezetőségből és a klubta-
gokból áll. A szakosztályban 48 utánpótlásko-
rú és 138 játékengedéllyel rendelkező felnőtt 
versenyző indul a különböző versenyeken. A 
gyerekeknek heti 5 edzésük van, négy edző irá-
nyításával.                                                                                                                             
– 2015-ben sikerült egy női csapattal indulni 
az osztrák bajnokságban. Ez sporttörténelmi pil-
lanat volt, hiszen Kőszegnek még nem volt női 
tenisz csapata.
– Bárki beléphet, aki elfogadja a Kőszegi SE 
alapszabályzatát és befizeti a közgyűlés által 
meghatározott tagdíjat.                                                                                                                              
– Még volt szerencsém játszani az örökös ma-
gyar bajnok Gulyás Istvánnal a Margitszigeten, 
a legjobb vidéki játékosként számon tartott 
Mayer Lászlóval Kecskeméten és számos ki-
váló játékossal. Az amatőrök közül megem-
líthetem a BSE-ben teniszező nagy színészt, 
Bárdy Györgyöt. Jó szívvel gondolok a nyarakat 
évekig Kőszegen töltő, a várszínházban játszó 
Karsai István színészművészre, akivel napi 
szinten játszottam és nagyon közel kerültünk 
egymáshoz.                                         
– Eddigi 40 éves tanári pályám során tanít-
ványaim közül heten lettek testnevelő tanárok.   
Ezzel párhuzamosan jó néhány volt játékosom 
végezte el a tenisz edzőit és azóta is hivatás-
szerűen foglalkoznak a játékosokkal, külföldön 
és itthon is. Így ifj. Szabó Péter, Németh Szilárd, 
Simon Róbert, Maitz Pál, Kaiser Bence, és a fiam 
ifj. Koltay Árpád…                                  
– Amire büszke vagyok, hogy jelenleg a szak-
osztálynak 12 csapata van. Közülük a legered-
ményesebb a férfi Szuper Ligás csapat, mely 
13. éve szerepel az ország 8 legjobb – néha 
egyedüli vidékiként – csapata között és idén a 
3. helyet szerezte meg. Ezen kívül van 2 férfi, 
egy női, továbbá különböző korosztályú férfi és 
női, illetve két Schüler csapatunk. Utóbbiak az 
osztrák bajnokságban szerepelnek.
– A mai napig én is aktívan versenyzek a fel-
nőtt és a Senior osztrák, illetve kőszegi csapa-
tokban. Mindezt – a rendkívül sok utazással 
és távolléttel járó versenyzést és szervezést 
– nem tudtam volna a szülők és a családom 
támogatása és segítsége, megértése nélkül 
végigcsinálni.

Kiss János 
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Magyarországon üzembe helyezett 
napelem paneljeink száma 307042 db.

Elérhetőség:
Keresse kőszegi üzletkötőnket, 

vagy megtalál minket 
bemutatótermünkben Szombathelyen 

a Zanati út 41. szám alatt.

Varga Zoltán
+36 30 1557 964

zv@bnrg.eu

Kérjen ajánlatot Magyarország 
piacvezető napenergia szolgáltatójától és 

a kőszegi napelempark kivitelezőjétől!

Megújuló energetikai rendszerek tervezése, 
pályáztatása, engedélyeztetése, kivitelezése 

cégek és lakossági ügyfelek számára.

BNRG Kft.
Budapest, Rétköz utca 5. • www.bnrg.eu

Speciális indító és fedélzeti akkumulátorok a Boschtól!
Kiváló minőség , hosszú élettartam!
Speciális indító és fedélzeti akkumulátorok a Boschtól!
Kiváló minőség , hosszú élettartam!

Sövegjártó Kft.
9700 Szombathely, Csaba út 10.  

94-513-370

Speciális indító és fedélzeti 
akkumulátorok a Boschtól!

Kiváló minőség,
hosszú élettartam!

Népek Krisztusa – ’56
A zászlórúd talapzatán a Szózat 
idézetét „ölelő” lyukas, legfelül 
pedig egy új, lengedező zászló fo-
gadta október 22-én az 1956-os 
forradalom és szabadságharcra 
emlékezőket. A nemzeti ünnepün-
kön Szalay-Bobrovniczky Vince 
helyettes államtitkár osztotta meg 
gondolatait az országzászlónál. 
„Még köztünk élnek a szemtanúk 
és a hősök”, akik a Hazát minden 
elé helyezték, kezdte a beszédét. 
Idézte a miniszterelnök sorait. 
„Szabad és független Magyar-
országot akartunk magunknak 
a nemzetek Európájában”, mert 
a mi álmaink csak itt születhetnek 
meg, csak itt hozhatjuk létre „azt 

a nagy közös alkotást, amit Ma-
gyarországnak és magyar kultú-
rának hívnak”. A szónok méltatta a 
hősök harcát, felidézte, Ausztria felé 
mintegy 175 ezer ember hagyta el 
az országot. Szólt családja antikom-
munista gyökereiről. A nevezetes 
napok helyzetképét Márai soraival 
emelte ki: „Más lóg a fán… Népek 
Krisztusa, Magyarország”.
A Szózat után a résztvevők elvo-
nultak a Kethelyi útra, az 56-os 
emlékoszlophoz, ahol elhelyezték 
az emlékezés koszorúit. A rendez-
vényen közreműködött Kőszeg Vá-
ros Koncertfúvószenekara, Kovács 
Róza és Füzi Hanna.

TáF

Új egyenruha
Kőszeg Város Koncertfúvószenekara 
nevében köszönjük az összefogást, 
a támogatást, amivel az eredeti 
terveinket túlszárnyalva tudtuk ösz-
szegyűjteni azt az összeget, amely a 
kezdőlökést adja az új egyenruhánk 
elkészítéséhez. Nagyszerű érzés, 
hogy ennyien osztották meg, kedvel-
ték bejegyzéseinket a közösségi felü-
leteinken, és kattintottak a „támoga-
tom” gombra. A közösségi finanszí-
rozó kampányunk keretén belül még 

november 23-ig tudjuk fogadni a 
stagehive.eu felületén a támogatá-
sokat. Köszönjük azok segítségét is, 
akik megtalálták a támogatás más 
módját is, és „hagyományos” úton 
juttatták el hozzánk adományaikat. 
Ezen nehéz időkben úgy tűnik, hogy 
a közeljövőben személyesen nem 
találkozhatunk Önökkel. Ígérjük, ke-
ressük a lehetőségeket, hogy ne ma-
radjanak fúvószene nélkül! Köszön-
jük az adományokat! Biztonságukat 
megőrizve, jó egészséget kívánunk 
mindenkinek!

Németh Balázs elnök 

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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A hely, ami emlékeztet
„A szelídgesztenye melegkedvelő 
fa, virágméze és termése kedvelt 
csemege” – hirdeti az információs 
tábla az óriás gesztenyefánál. Isme-
rünk olyan képeslapokat, amelyeken 
800 évesként emlegetik a kőszegi 
famatuzsálemet. Ami biztosnak tű-
nik: Mátyás király itt jártakor (1482) 
már hozott hajtást a csemete. 1969-
ig élt, ekkortól már csak rügyek és 
levelek nélkül magasodott. Végle-
gesen 1981-ben pecsételődött meg 
a sorsa. Azóta csak a törzs kiállított 
maradványai láthatóak. 

A kőszegi óriás gesztenyefa meg-
újult környezettel városunk büszke-
sége lehet újra. Így gondolja Básthy 
Béla polgármester: „Vannak he-
lyek, amelyek úgy áldottak, ahogy 
vannak” – mondta október 21-én, 
amikor a GesztenyeKék Természet-
barát Egyesület átadta az emlék-
helyet a nagyközönség számára. 
„Ez a hely olyan, amelynek az a 
küldetése, hogy emlékeztessen!” 
A GesztenyeKék Egyesület – számos 
segítőtárssal karöltve – megújította 
a környezetet. Látványelemeket, is-

mertető táblákat, padokat helyeztek 
ki. A virágosítás tavasszal mutatja 
majd meg hívogató színeit, addig 
is, egy interaktív tábla mutatja az 
újkori természetvédők szándékát. 
Az átadó záróakkordjaként aján-
dékokat osztottak ki azok között, 
akik az egyesület pályázatára tollat 
ragadtak, és verssel, mesével em-
lékeztek meg a híres fáról. (A zsűri 
döntése szerint a legjobb történetet 
Bariska Fruzsina írta. Meséje a töb-
bi kiválasztott művel együtt meg-
hallgatható a kihelyezett interaktív 
táblán és az egyesület honapján is.)
A GesztenyeKék Egyesület a felújítást 
a MOL Helyi Érték Program 500 ezer 

Ft-os, valamint a Tesco Ön Választ, 
Mi Segítünk Program 200 ezer Ft-os 
támogatásával valósította meg. Az 
emlékhely mellett álló festett táblát 
Németh János újította fel. A lépcsőnél 
fogadja a látogatót Gudricza István 
faragásos mestermunkája, amely ke-
retbe foglalja a gesztenyfáról készült 
egyetlen archív fotót.
Az egyesület sült gesztenyével és 
forralt borral kínálta a megjelen-
teket. Schlögl Krisztián – a „gesz-
tenyefa-projekt” szervezője – el-
mondta, hogy a kínált szemek közt 
ott van az a hét is, amelyet már a 
városi gesztenyeligetben gyűjtöttek. 

Tóthárpád F.

Horgászok 
November 7-én a Kőszegi Sport-
horgász Egyesület tagjai a tőlük 
megszokott közösségi munkát vé-
gezték a Csónakázótónál. A három 
hektár terület év közben is folyama-
tos karbantartást igényel, a kültéri 
szemeteseket üríteni, a füvet nyírni 
kell, amit néhány tag az egyesület 
eszközeivel rendszeresen elvégez. 

A nagyobb volumenű munkák-
ra minden év tavaszán és őszén 
szerveznek közösségi munkát. Idén 
a tavaszi kijárási korlátozás miatt 
sajnos mindez elmaradt. November 
7-én, szombaton ezt is pótolta a tó 
partján reggel összegyűlt 26 fő hor-
gász. Idén utoljára lenyírták a füvet, 
tisztították a sétaútakat, levágták a 
száraz ágakat. A sétaút mentén lévő 
közel 40 éves padokat már egyszer 
felújították, ezúttal újra megtették. 

A szívük szomorú, mert ez a terület 
szebb padokat, kültéri szemétgyűj-
tőket igényelne. Az egyesület hosz-
szas pénzkeresés után úgy döntött, 
hogy még idén 10 db új kültéri 

szemétgyűjtőt és 2 db öntöttvas pa-
dot helyez el a tó mentén. A tagok 
nagytakarításra november 21-én 
mennek a Téglagyári-tóhoz.

KZ

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok el-
szállításának napján viszik el. 
KŐSZEGEN: DECEMBER 1-jén, 2-án, 3-án, 4-én és 7-én.
KŐSZEGFALVÁN: DECEMBER 7-én történik a szállítás.
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Két évfordulót is ünnepeltek
A Harangtorony (Tan)Szálló felavatása és a 120 éves jubileum
Mindig van új a nap alatt a Kősze-
gi Evangélikus Középiskolában, a 
TEKI-ben. Az iskola alapításának 
(tavalyról kényszerűen elhalasz-
tott) 120., és egyházi átvételének 
20. jubileuma  alkalmából hálaadó 
ünnepség keretében avatta fel az 
iskola a KRAFT-programban meg-
valósult Harangtorony Szállót. A 
középiskola által üzemeltetett 28 
szobás, 62 férőhelyes szálló nem-
csak az idegenforgalmat szolgálja. 
Az iskola turisztika ágazatos diák-
jai itt sajátítják el egy-egy szálloda 
üzemeltetéséhez szükséges gyakor-
latokat. A 12 munkapultos tankony-
ha a vendéglátás-szervező, szakács 
és pincér tanulók gyakorlatos helye. 
Az ünnepség keretében képekben 
foglalták össze az iskola 120 évé-
nek eseményeit. Hálát adtak az 
Istennek az intézményük múltjáért, 
és áldást kértek a reményteljes jö-
vőre. A hálaadó istentisztelet után 
nyílt meg „hivatalosan” a tanszálló, 
melyet Szemerei János püspök úr 

áldott meg és Mesterházy Balázs 
igazgatóval együtt avatott fel. 
Navracsics Tibor, az Északnyugat-
magyarországi Gazdaságfejlesztési 
Zóna fejlesztéséért felelős kor-
mánybiztos beszédében az iskola-
újító kezdeményezését, Miszlivetz 
Ferenc, az FTI-iASK főigazgatója 
az evangélikus közösség megtar-

tó erejét méltatta. Font Sándor, az 
Országgyűlés Mezőgazdasági Bi-
zottságának elnöke a fejlesztések 
kapcsán a szakember-utánpótlás 
fontosságát hangsúlyozta. Varga 
Márta, a Magyarországi Evangé-
likus Egyház Nevelési és Oktatási 
Osztályának vezetője pedig a fenn-
tartó egyház folyamatos támogatá-

sáról biztosította az intézményt.
A tangazdasági lovasprojekt meg-
valósult 28 bokszos lóistállója, a 
lójártató a környék lovas turizmusá-
nak új eleme. A kertész- és mező-
gazdász tanulók a tankert korszerű 
épületében, új gépekkel gondozhat-
ják a Furmint és Cabernet szőlőket, 
a telepített körtefákat, valamint a 
gyógy- és fűszernövényeket. 
A merész álmoktól indulva bíznak 
benne, hogy a nagyszerű történé-
seken Isten áldása van.

A Szent Imre Missziósház október 
18-án ünnepelte P. Hirth Vilmos 
SVD szentelésének 60. évforduló-
ját. Bár a szentelés 1960. május 
26-án történt, a járvány miatt, má-
jusban csak egy zártkörű szentmi-
sére volt lehetőség. Viszont Vilmos 
atya munkásságával méltán meg-
érdemli, hogy egy nyíltabb ünnepet 
is szenteljen neki a missziósház.
A szerzetesrendek újraindulásakor 
hazatérő verbiták közül ő volt az 

első tartományfőnök (1992–2002). 
Az ekkor már 60 éves misszionárius 
fiatalos erővel vágott bele a magyar 
tartomány újraépítésébe. Ez a nagy 
feladat elengedhetetlenül összefüg-
gött a verbita rend egyetlen túlélő 
épületének, a kőszegi missziósház-
nak visszaigénylésével is, amely 
hosszú huzavona után végül is 
1994-ben valósulhatott meg. Majd 
később a budapesti Názáret Misz-
sziósház területének egy kis részét 

szerezte vissza, amelyre 2000-ben 
felépült a rendház, majd a Szent Ar-
nold Lelkigyakorlatos Ház. De ez a 
munka nem ért volna sokat, ha köz-
ben nem indult volna el a közösség 
lelki tevékenysége, melynek a ge-
rincét a Cursillo mozgalom és a lel-
kigyakorlatok jelentették. Ezen mű 
által rengeteg ember talált rá, talált 
vissza Krisztusra. Így lett a társaság 
Magyarországon is missziós. 
Vilmos atya köszönjük munkádat, 
köszönjük önfeláldozásodat, kérjük 
ezután is imádkozz értünk.

Tóth  Zoltán SVD

60 éve felszentelt pap
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Ferrosüt Zsemle, Kifli

999 Ft/db

Regina Vera Toalettpapír
3 Rétegű, 24 tekercs 42Ft/db 

1099 Ft/db

Sertés Comb Eh.Csirkemell Filé Eh.

Eduscho
 Kávé 
Őrölt

Dupla vagy 
Wiener Extra 

250g, 1996Ft/kg 

Theodora 
Ásványvíz 

Kereki 
Szénsavas vagy 

 Szénsavmentes 
vagy Kékkúti 

Szénsavmentes 
1.5l, 66 Ft/l 

Coop 
Szénsavas

 Üdítő 
Édesítőszerrel

 Cola  vagy Cola Zero vagy 
Narancs  2.5l, 92 Ft/l

499 Ft/db 229 Ft/db 99 Ft/db

Colussi
Szeletelt

Kenyér
 Teljes Kiörlésű 

vagy Olivás
Több Ízben 

400g, 998 Ft/kg

 

199 Ft/db

 

429 Ft/db

 

189 Ft/db

Steffl Sör
 Dobozos

 4.2% 0.5l, 398 Ft/l 

Löwenbrau 
Világos Sör

 Dobozos 4% 
0.5l, 378 Ft/l 

 

249 Ft/db

 Soproni Sör
 Classic 4,5%

 Dobozos 0.5l, 498 Ft/l

Ferrosüt
 Félbarna Kenyér 1kg 

Bref Power
 Aktiv Lemon 3x50g, 7 327Ft/l

Coop Alkoholos 
Higiéniai Kéztisztító 

Gél 50ml, 8 580Ft/l

279 Ft/db299 Ft/db 149 Ft/db219 Ft/db479 Ft/db

Coop 
Omlós
Keksz

 Vaníliás vagy Kakaós 
Ízű 180g, 828 Ft/kg  

Delikát 
Ételízesítő 

75g, 2 920Ft/kg

Coop
 4Tojásos Száraztészta 

Fodros Nagykocka 500g, 598Ft/kg

Coop 
Napraforgó 

Étolaj 1l

Kinder 
Meglepetés

 Tojás Fiú vagy Lány 
20g,13 950Ft/kg

29 Ft/db1299 Ft/kg 1249  Ft/kg 399 Ft/db299 Ft/kg

KoszegiHirdetes_202011_01.indd   1 2020.11.04.   9:07:18



 XXX I I I . ÉVFOLYAM, 11 . SZÁM   2020 . NOVEMBER  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

11

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

Gratulálunk!
Több mint 850 diák jelentkezett idén a Pénzmes-
terek versenyére, amelynek eredményhirdetését 
október 22-én tartották. A diákok és az iskolák 
közötti megmérettetésben is a Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium szerepelt a legjobban.
A Pénztárszövetség, a Pénzügyminisztériummal, 
a Magyar Nemzeti Bankkal és a Pénziránytű 
Alapítvánnyal együttműködve idén második 
alkalommal indította el a Pénzmesterek online 
pénzügyi játékát. A verseny fővédnöke szerepét 
Varga Mihály pénzügyminiszter vállalta. A szö-
vetség célkitűzése, hogy középiskolás korban 
hívják fel a fiatalok figyelmét a pénzügyi tuda-
tosság és az öngondoskodás fontosságára. A tu-
dásalapú verseny legeredményesebb résztvevői 
mellett az iskolákat is díjazták. A Pénzmesterek 
versenyhez egy, a Pénztárszövetség szakértői ál-
tal kidolgozott, ötrészes kurzus is kapcsolódott, 
melynek segítségével a nevezők felkészülhettek 
a megmérettetésekre.
A diákok versenyét Szafián Petra – Jurisich Mik-
lós Gimnázium és Kollégium diákja – nyerte 
meg. Az iskolák közötti versenyben lett győztes 
a gimnázium. 

Petra testvére Dorottya, aki a Részvényfutam 
2019 - kvíz nyertese, a KEBA 2020 versenyen 
országos 4. helyezett, míg a Bank Code orszá-
gos megmérettetésen 5. helyezést szerezte meg, 
a Pénzmesterek 2020 nyugdíjpénztári versenyen 
országos első lett.

Petra legjobb eredménye a Pénzmesterek 2020 
országos első helyezettje, döntőbe jutott a Bank 
CODE 2020 versenyen, ugyanakkor az elődön-
tőig jutott el a KEBA 2020 megmérettetésen.
Kérdésünkre Petra és Dorottya elmondta, hogy 
a honlapon megtalálható segédanyagokkal és 
gyakorló kvízekkel készültek a versenyre. A ki-
tartó munkát Kiss Zoltán, a gimnázium tanára 
vezette. 
Örömöt jelentett számukra az Önkéntes Pénz-
tárak Országos Szövetkezetének igazgatójával 
való személyes találkozás, és az értékes ered-
mény. Elmondták, elindulnak a következő Bank 
Code versenyen, a Részvényfutamon, illetve 
már a küzdelem szakaszában vannak  a 2020-
2021-es KEBA-n is. 

Kitti és Márk
Egy kedves esti jelenet történt november 5-én 
18.05 órakor a Diáksétány végén, az átjárónál 
lévő vasrácsnál. Közel négy éve helyezte el az 
Összefogás Kőszegért Egyesület a rácsrendszert, 
azóta 114 lakat őrzi egy-egy személy vagy párok 
személyes emlékét, talán életükre szóló döntéssel. 

Azon az estén a várárok mélye felé hajolva tette 
fel a rácsra Kitti és Márk a saját lakatjukat. Mind-
ketten kőszegiek, az esti sötétség ellenfényében az 
arcuk alig látszódott, de kedves, barátságos hang 
válaszolt a véletlen találkozás perceiben. A lakatot 
annak emlékére tették fel, hogy az érzelmi kapcso-
latuk 2019. június 11-én kezdődött. Akkor együtt 
utaztak Székelyföldre, a csiksomlyói búcsúra.

KZ

A diákéletet csak egyszer lehet átélni, akkor is, 
ha abból elvesz a vírus. Nagy várakozás előzte 
meg – a tavaszi iskolabezárás után – a szep-
temberi újrakezdést. Majd november 11-én át-
formálta a vírus mindannyiunk, így a diákok éle-
tét is. Az iskolába járás nosztalgiájának jegyében 
merítünk a közkincsből néhány mondatot, amely 
csak az iskolai órákon hangozhat el. Köszönjük 
mindazoknak a segítségét, akik ebben közremű-
ködtek. Na és, az ismeretlen diákoknak.
• Mikor fedezték fel Amerikát? 
„Mikor odaért Colombusz”
• Milyen kísérlettel lehet igazolni, hogy az 
elektromos áramnak van mágneses hatása?
„Ha nagyon megráz az áram, akkor nem bír-
juk elengedni, vonz minket, mint a mágnes a 
vasat.”
• Mi az önkormányzat?
„Több ember uralkodik a falun.”

• Mit nevezünk gyógy-idegenforgalomnak?
„Külföldről vezetnek gyógyvizet a magyar 
strandokra.”
• Mi van a huszár fején?
„Csákány.”
• „A szomorú, elhanyagolt sírok mellett élet-
tel teli sírhalmokat is találunk.”
• „A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra 
és odacsalogatja az embereket a szagával.”
• Mi a sztrájk?
„Bejelentett munkai pihenés.”
•Miért készítette az ősember a barlangraj-
zokat?
„Azért, hogy aki arra megy tudja, hogy arra járt.”
• Mi a kapuadó?
„Az, hogy van egy kapu és csak akkor mehet 
át a szekér, hogyha átfér a kapun.”
• M agyarázd meg a fogalmat: előember!
„Az az ember, aki megy elő.”
• Hogyan alakult ki a földművelés?
„Úgy alakult ki, hogy az ember elment va-
dászni, talált nagy földet, és elkezdte kapálni.”

Gyöngyszemek
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Segítségnyújtás időseknek
A képviselő-testület október 29-én 
meghozott döntése szerint az ön-
kormányzat a Sartoris Szeretet-
szolgálatot bízta meg 2021. január 
1-jétől a kötelezően ellátandó szo-
ciális alapszolgáltatások (étkeztetés 
és házi segítségnyújtás) elvégzésé-
re. November 10-én Kalincsák Ba-
lázs evangélikus lelkészt kérdeztük 
a szeretetszolgálat működéséről.
– A Sartoris Szeretetszolgálatot 
2008-ban alapították, működése 
2009 szeptemberében indult el – 
fogalmazta meg a lelkész úr. – Az 
elindított alaptevékenység a házi 
segítségnyújtás, a falugondnoki 
szolgálat és a szociális étkezte-
tés. Alapvető cél volt a nemescsói 
evangélikus gyülekezet területén 
élő idős emberek életminőségé-
nek a segítése. Az elmúlt tíz év 
tapasztalatai azt mutatják, hogy 
a tevékenység nem egyszerű fel-
adat. Voltak nehézségek egyrészt 
finanszírozás, másrészt humán 
erőforrás területén. Az elvégzendő 
munkához nagyon komoly elhiva-

tottság szükséges. Az első években 
csak pár faluban tevékenykedtünk, 
2020-ban már 14 településen. 
Kőszeg környékén 12 önkormány-
zattal kötöttünk feladatellátásra 
vonatkozó szerződést. Január 1-től 
Kőszegen is teljes egészében át-
vállaljuk az önkormányzattól a 
házi segítségnyújtást és a szociális 
étkeztetést.
– Mi tartozik a szociális étkezte-
téshez?
– A törvényi szabályozásnak meg-
felelően napi egyszeri meleg étel 
biztosítása.  A házhozszállítás nem 
kötelezettség, de ezt a szolgálat in-
gyen elvégzi, sőt az ételt is kedve-
zőbb áron biztosítjuk, mintha valaki 
privát alapon vásárolná meg. Saját 
konyhával nem rendelkezünk, de 
évek óta szerződéses jogviszony-
ban állunk több főzőhellyel, és tő-
lük vásároljuk meg az ételeket. Az 
ellátottak többfajta menüből vá-
laszthatnak. Kőszeg önkormányza-
ta szerződésben rögzítette igényét, 
azt, hogy jó minőségű ételt adjunk 

az időseknek. Elmondhatom, ezzel 
eddig nem volt probléma.
– Mit tartalmaz a házi segítség-
nyújtás?
– Az elmúlt években sokat válto-
zott, mostanra már komoly ápolási 
feladatokat is elvégeznek a gon-
dozóink. Fontos hangsúlyoznom, 
hogy a szeretetszolgálat nem most, 
január 1-jétől lép be a szolgálatba 
Kőszegen. Több éve végezzük itt a 
munkánkat. Már ebben az évben 
is több ellátottunk van Kőszegen, 
mint a Gondozási Központnak. Az 
igényeket felmérve a törvényi le-
hetőségek alapján látják el gondo-
zóink a vállalt feladatot. Ezek közé 
tartozik a bevásárlás, vagy az orvosi 
ellátás területén történő közremű-
ködés, ezen kívül az otthoni ápolás 
is része a feladatnak. Mindez nem 
jelent az időseknél éjjel-nappali 
jelenlétet, hanem munkaidőhöz 
kötött. Amíg a családtagok dol-
goznak, a hozzátartozók napköz-
beni ellátása biztosított. Igyekszünk 
olyan időbeosztást találni, amely 
mindenkinek jó, de tudni kell, hogy 
ez nem egyszerű feladat.
– Hogy működik a finanszírozás?

– A szeretetszolgálat a valóságban 
a Nemescsói Társgyülekezet fenn-
tartásában működik. Az államtól 
kapunk normatív támogatást, 
amely a fenntartásra nem elég. Az 
önkormányzatok – megkötött szer-
ződések szerint – vállalnak át költ-
ségeket. Az ellátottak 400 Ft vagy 
500 Ft-os térítési óradíjat fizetnek 
a házi segítségnyújtásért.
– A szeretetszolgálat részéről mi-
lyen elvárások vannak a gondo-
zók felé?
– A gondozás komoly bizalmi állás, 
hiszen minden gondozó az ellátott 
otthonába lép be, annak privát 
szférájába. Ezért ami ott történik, 
annak ott is kell maradnia. Ezen túl 
pedig még elvárás, hogy az alkal-
mazottnak magáénak kell tekinte-
nie a keresztény erkölcsi normákat.
– Szükséges, hogy az ellátott evan-
gélikus gyülekezethez tartozzon?
– Nincs ilyen elvárás, felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül segítünk 
bárkinek. Köszönjük a bizalmukat! 
Különösen azt a segítséget, amit a 
kőszegi egészségügyi ellátás sze-
replőitől nap mint  nap kapunk.

Kámán Z.

AKTU
ÁLIS
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Alpesi klíma, tiszta levegő megőrzése közösen
A hideg időszak természetes ve-
lejárója a fűtési szezon és ezzel 
párhuzamosan a médiában meg-
jelenő felhívások sora, amelyek a 
levegőminőség romlására hívják 
fel a figyelmet. Bár a példák leg-
többje sűrűn lakott nagyvárosokat 
említ, természetesen a probléma 
mindenhol megjelenik, általános 
jellegű. Kőszeg és térsége évszá-
zadok óta a légúti megbetege-
dések természetes gyógyhelye. 
Alpesi klímája, páratlanul tiszta 
levegője olyan érték, amelynek 
megőrzése, mind a város, mind 
Magyarország részére valósá-
gos és védendő kincs. Az elmúlt 
évtizedekben, ahogy országosan 
is, Kőszegen is az egyedi háztartá-
si fűtési alkalmazások között még 
használatban maradtak különösen 
természetkárosító fűtési technoló-
giák, valamint ehhez kapcsolódtak 
a környezetvédelmi és klimatikus 
következményeket tekintetbe nem 

vevő fűtési szokások, és tüzelő-
anyag-felhasználási módozatok.
A fűtési szezon kezdetével bi-
zonyíthatóan romlik a levegő 
minősége, aminek két említésre 
érdemes tényezője van. Az egyik 
a földrajzi/klimatikus adottság, 
amely miatt a téli időszakban a 
levegőt szennyező anyagok köny-
nyebben feldúsulhatnak (pl. hi-
degpárnás helyzetben, amikor 
a nehéz-nedves levegő stabilan 
megül a medencében). A másik 
összetevő a helyi kibocsátás, amely 
elsősorban a háztartások tüzelési 
szokásain múlik, vagyis attól függ, 
hogy mit és milyen mennyiségben 
égetünk el. Egészségügyi szem-
pontból legnagyobb veszélyt a 
háztartási hulladék égetéséből 
származó meghatározhatatlan 
összetételű füstgáz és a kismé-
retű szilárd részecskék jelentik. 
Ez utóbbit leggyakrabban szálló 
porként szokás emlegetni. Jelleg-

zetessége, hogy méreténél fogva 
könnyen bejut az emberi szervezet-
be és irritáló/károsító hatást fejt ki 
a légzőrendszeren keresztül. 
Országos Légszennyezettségi Mé-
rőhálózat (OLM) adatai alapján 
elmondható, hogy az elmúlt évek-
ben fokozatosan csökkent a szálló 
por koncentrációja éves szinten, 
de a téli időszakban mindig jelen-
tős feldúsulás tapasztalható. Ezért 
kiemelten fontos szerepe van a 
megfelelő tüzelőanyagok kivá-
lasztásának és a helyes technikák 
alkalmazásának. A hatályos kor-
mányrendelet szerint kályhában 
csak a kereskedelemben kapható 
tüzelőanyagok (tűzifa, fabrikett, 
pellet, szén, koksz stb.), a papír-

hulladék és veszélyesnek nem mi-
nősülő, kezeletlen fahulladék éget-
hető. Például a lakkozott parketta 
már kezelt fa, de a farostlemez 
különösen az, így kályhában nem 
szabad égetni ezeket (levego.hu). 
A háztartások számára elérhető 
tüzelőanyagok közül a legke-
vésbé környezetterhelő alter-
natív energiahordozók mellett 
a száraz (!) tűzifa és a földgáz 
használata ajánlott. 
További információ: https://koszeg.
hu/gyogyitoklima/ 
„Gyógyító klíma Kőszegen” című, 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00090 
azonosító számú pályázathoz kap-
csolódóan, szemléletformáló akció 
megvalósítása.

A veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról 
és a járványügyi készültségről szóló 
2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján az ön-
kormányzat a tájékoztatást, a véle-
ménynyilvánítást és az egyeztetést 
elektronikus úton is lefolytathatja.
Kőszeg Város településendezési esz-
közeinek módosítása során a rende-
zés alá vont területeinek listáját és 
a rendezés céljának leírását Kőszeg 
Város honlapján megtekinthetik.
A településrendezési eszközök 
10. számú módosításának meg-
ismerése céljából az előzetesen 

Hirdetmény
Kőszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezé-
si sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 
32 §.-ban meghatározottak alapján  
a Kőszeg Város Helyi Építési Sza-
bályzatáról szóló 33/2014.(X.3.) 
önkormányzati rendeletének mó-
dosítását tervezi. A 10. számú mó-

dosítással kapcsolatban kerül sor a 
Partnerek előzetes tájékoztatására. 

Tisztelt Partnerek!
A Korm. rendelet 37. § (2) bekez-
dés alapján, a 29/A. § (1) és (3) 
bekezdés szerint, valamint Kőszeg 
Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 21/2017. 
(XII. 1.) önkormányzati rendelete 
alapján a településrendezési 
eszközök módosítása során 
társadalmi bevonás keretében a 
szabályzat szerinti partnereket tá-
jékoztatni kell. 

elfogadott, rendezés alá vont terü-
letekkel kapcsolatban 2020. de-
cember 01-ig névvel és címmel 
ellátott – javaslatot, észrevételt 
tehetnek papír alapon Kősze-
gi Közös Önkormányzati Hivatal, 
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre 
a Főépítésznek címezve, elektro-
nikusan a foepitesz@koszeg.hu 
e-mail címre. 
További tájékoztatásért, felvilágosí-
tásért forduljanak Kőszeg Város Fő-
építészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics 
tér 8., tel.: (94/562-554).

Básthy Béla s. k.
polgármester
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Lukácsháza
A TIA 2002 Kft. október 30-
ra elkészítette a Tolnay S. utca 
Nagycsömötei u. – 87-es főút kö-
zötti zárt csapadékvíz elvezetést és 
az új eddig hiányzó egyoldali tér-
köves járdaszakaszt. A fejlesztés 25 
millió Ft-os költségét Lukácsháza 
Önkormányzata önerőből biztosí-
totta.
A Szt. Rókus kápolna felújítá-
sa mellett mindenszentekre 20,5 
millió Ft-os önerős beruházásban 
elkészült a csömötei temető keríté-
se. A villanyvezeték tartó oszlopait 
áthelyezték, kerítésen kívülre vitték 
át. Megtörtént a temető bővítése, 
és kereszt felújítása. A további ter-
vek között szerepel parkosítás és 
urnafal építése.

A Gyöngyház Óvodában meg-
kezdődött az óvodai udvar hátsó 
kerítésének cseréje. Ezt követően 
várhatóan még az idén a Magyar 
Falu Programban elnyert támoga-
tásból megvalósulhat az óvodai 
udvar homokozóinak cseréje és új 
játékok elhelyezése 5 millió Ft-os 
értékben.
A szőlőhegyi kilátónál a játszótér 
kialakítása november elején a vé-
géhez közeledett. A játékelemeket 
akkor már elhelyezték. A terep-
rendezést, a füvesítést tavasszal 
célszerű elvégezni. A megyei TOP 
1.2.1 Kőszeghegyaljai identitás 
projekt keretében valósulhatott 
meg a játszótér építése.
Az alpannonia plusz projekt 
keretében rövidesen beszerzésre 
kerülnek a kilátó alatt elkészült 
ökoturisztikai látogató és informá-

ciós pontban elhelyezésre kerülő 
kerti padok és asztalok közel 2 mil-
lió Ft értékben.
Az Önkormányzat által a Derű 
Néptánccsoport működésére be-
adott Csoóri pályázaton 600 ezer 
Ft-ot nyert.
A Belügyminisztérium Nagycsö-
mötei u. (Bihari út és 87-es főút 
közötti) járdafelújításra és csapa-
dékvíz elvezetésre kiírt pályázaton 
sajnos nem nyert, így a tavaszra 
tervezett fejlesztés halasztásra ke-
rül forráshiány miatt. 
A képviselő-testület döntésének 
köszönhetően megrendelésre ke-
rült a Szombathelyi út 1-47. közötti 
járda- és csapadékvízelvezetés ter-
vének elkészítése. Rendelkezésre 
álló forrás esetén ezen a település-
részen folytatódik a térköves járda 
és csapadékvíz elvezetés építése.

Lukácsháza képviselő-testülete 
döntött még e rendkívüli jogrend 
bevezetése előtt, hogy az idei év 
hátralévő rendezvényeit nem tartja 
meg sem belső, sem külső térben.
A Bölcsőde bővítés közbeszerzé-
si eljárása a végéhez közeledik, a 
felkért öt ajánlatot  tevő cég közül 
hárman adtak be érvényes áraján-
latot. A bírálati szakaszt követően 
várhatóan két héten belül aláírható 
lesz a pályázatot elnyerő kivitelező-
vel a kiviteli szerződés.
A tulajdonos önkormányzatok 
véleményének ismeretében a pol-
gármesterek döntésének köszön-
hetően (Gyöngyösfalu, Lukácsháza, 
Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó), 
a Nemescsói úton lévő orvosi ren-
delő komplex felújításának közbe-
szerzési eljárása is még ebben a 
hónapban elindulhat.

Milliók a falvaknak
A Magyar Falu Program keretében 
októberben közel négyszáz milliós 
támogatást kaptak mindazon ön-
kormányzatok,  és civil szervezetek, 
amelyek Ágh Péter országgyűlési 
képviselő körzetéhez tartoznak. 
Mindezek érdekében a képviselő 
a nyáron egyeztetett a faluveze-
tőkkel. A Bozsokon készült fotó 
Darabos Béla polgármesterrel való 
találkozást mutatja.
A Magyar Falu Program támogat-
ja helyi szervezeteket a közösségi 

tevékenységük érdekében. 
A Nemescsói Tézsula Ha-
gyományőrző Egyesület és a 
horvátzsidányi Horvát Ka-
tolikus Ifjúság Vallási és Kul-
turális Egyesület közel 6 – 6 
millió Ft támogatásban ré-
szesült, míg a Kőszegszer-
dahelyi Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület 5 millió 
forintnyi forrást hívhat le. 
A Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület 
közel 1,5 millió forintot nyert, de 

jutott forrás, közel 1 millió forint a 
lukácsházi Pösei Hegyi Borkultúra 

és Hagyományőrző 
Szépítő Egyesület-
nek is. A Magyar 
Falu Program falu-
busz pályázatának 
köszönhetően je-
lentős fejlesztésbe 
kezdhet Bozsok is, 
az önkormányzat 
közel 50 millió fo-
rintot nyert a helyi 
óvoda épület felújí-
tására, míg Velem 
11 millió forintot 

nyert óvodai sportterem és torna-
szoba fejlesztésére. 

Közvetített a Duna tévé
Nemescsó: Október elején „Könyv-
tár Mozi”-ra várta az érdeklődőket 
Groznerné Schlögl Anett könyvtá-
ros. A kicsiknek magyar népmesé-
ket vetítettek.
A hagyományos Halloween bulin 
gyermekek egy kincskeresőn vettek 
részt. A résztvevők nagyon jól érez-
ték magukat a napsütéses vasárnap 
délután finom sütemények mellett.
A Magyar Falu program civil szer-
vezeteknek kiírt pályázatán a Ne-
mescsói Tézsula Hagyományőrző 
Egyesület közel 6 millió Ft-os tá-
mogatásban részesült. A régi szik-
víz üzem belső felújítási mu nkáit 
valósítják meg belőle. A munkála-

tokat követően egy olyan közösségi 
színtér jön létre, mely méltó lesz 
az egyesület tevékenységéhez és 
lehetőséget biztosít a megszerzett 
tudás átadására. 
Pályázatunk eredményeként 16 
m3-t a szociális tűzifát kaptak a rá-
szorulók.
1517. október 31-én szögezte ki 
Luther Márton 95 tételét a wit-
tenbergi vártemplom kapujára. 
Ezzel vette kezdetét a reformáció. 
Idén október 31-én a Nemescsói 
Evangélikus Templomból élőben 
közvetítette az istentiszteletet a 
Duna Televízió. Hálás köszönetün-
ket szeretném kifejezni Kalincsák 

Balázs lelkész úrnak és Kalincsák 
Balázsné Varga Katalin lelkész asz-
szonynak, hogy településünk ilyen 
megtiszteltetésben részesült. Az 
egész országban, sőt határon túl is 
nézték a közvetítést és nagyon sok 
pozitív visszajelzés érkezett. Az igét 
Kalincsák Balázs gyülekezeti lelkész 

hirdette, közreműködött Kalincsák 
Balázsné Varga Katalin lelkész asz-
szony, a Kérges család, Porkoláb 
Martin, Kucsi Renáta, az Evangéli-
kus Énekkar, az Ifjúsági színjátszók, 
a leendő konfirmandusok. Köszönjük 
mindenkinek az áldozatos munkáját!

Szerdahelyi-Bánó Irén
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Felújították a kápolnát
Lukácsháza: Hosszas előkészítést 
követően megkezdődött Lukács-
házán a nagycsömötei temetőben 
lévő Szent Rókus-kápolna felújítá-
sa. A felállványozott torony messzi-
ről is felhívta magára a figyelmet. 
A XVI. században, a pestisjárvány 
elmultának hálát adó, Szt. Rókus és 
Szt. Sebestyén tiszteletére szentelt 
kápolna műemlékvédelmi oltalom 
alatt áll. 
A külső vakolat eltávolítását fo-
kozott óvatossággal, szakértői 
felügyelettel végezték. A többszöri 
rávakolást követően helyenként 
4-5 cm vastagságú vakolat alól pár 
helyen végre előkerült olyan ere-
deti felület, mely alapján rekonst-
ruálni lehetett a régi felületet, és 
színezést.
Szeptemberben látványossá vál-
tak a munkálatok. A figyelmes 
szemlélődő előtt láthatóvá vált 
az új, lemezfedéssel ellátott sisak, 
harangtorony fém zsalugáterei. A 
munkálatok előrehaladtával, az 

állványzat ütemezett bontásával 
feltárult a megszépült kápolna.
Közben belül is serénykedtek a hí-
vek. A beruházás ideje alatt történt 
gyűjtésen egymillió Ft-ot adtak a 
hívek.  A közösségi munka, és a díj-
mentesen végzett vakolás, asztalos, 
villanyszerelési, festési munkálatok 
több mint 2 millió Ft adományt je-
lentettek.   
Isten házának ajtaja, ha valame-
lyikünk ott serénykedett, folya-
matosan nyitva állt az érdeklődők 
elött. A Kulturális Örökség Napjain 
(szeptember 19 – 20) a távolból 
érkezők számára is lehetőség nyílt 
a megtekintésére.
Támogatást adott Lukácsháza Ön-
kormányzata (8 millió Ft), a Szom-
bathelyi Egyházmegye (5 millió Ft), 
amit növelt még az egyházközség 
saját forrása. Az adományok, vala-
mint többtucat ember összefogása 
nélkül nem lett volna szentmise 
Mindenszentek napján. A hit, és el-
szántság meghozta gyümölcsét.

Közben megtörtént az ingatlan és 
épület tulajdonjogi helyzetének ren-
dezése, az önkormányzat felújíttatta 
az 1846-ban állított temetőkeresz-
tet, továbbá rekonstruálásra került 
az 1906-ban e temetőben végső 
nyugalomra helyezett, a plébánián 
44 évig szolgált, Mazaly János pap, 
költő síremléke, amelyet az Egyház-
község indítványára az önkormány-
zat díszsírhellyé nyilvánított.

Külön köszönet illeti Porpáczy József 
plébániai kormányzót, aki immár 
53 éve pásztora a plébánia hívei-
nek. Atyai gondossága kiemelkedő 
szerepet játszott az anyagiak előte-
remtésében. A teljes külső felújítás 
bekerülési összege 32 millió Ft. 
Köszönjük mindenki fáradozását, 
segítségét!

Balaton Tihamér
egyházközségi elnök

Sátrat vettek
Gyöngyösfalu: Jó hír érkezett: a 
falu egyik civilszervezetének, a Ma-
gyar Falu Program keretében be-
adott pályázata pozitív elbírálásban 
részesült. A Pősei Hegyi Egyesület 
tagjai azt tűzték ki célul, hogy a 
gyümölcsök ne menjenek veszen-
dőbe, és gyümölcs feldolgozáshoz 
szükséges eszközre pályáztak. 
A pandémia miatt a nagy múltú 
„Öregek napja” elmarad. A lakosság 
részéről érkezett megkeresés, hogy 
legyen megtartva, de egy esetleges 
fertőzés, megbetegedés felelősségét 
nem mertem felvállalni.
A TOP 5.3.1 -es pályázat keretében 
közel 600 ezer Ft értékben sikerült 
egy nagyobb sátrat és új sörpad 
garnitúrákat beszerezni, amelyet 
a járvány után a rendezvényeken 

tudunk hasznosítani. 
Balaton Tihamér tájékoztatása 
alapján az egyházközség pályáza-
tot nyújtott be a pősei Szent Már-
ton templom tornyának felújításá-
ra. Szeretett templomunk megérett 
a felújításra.
A téli csúszásmentesítéshez szüksé-
ges zúzalék beszerzése megtörtént, 
a rászorulók számára tűzifa haso-
gatása októberben megkezdődött. 
November 9-én összevont testületi 
ülésen vettünk részt mint tulajdo-
nosok, mert a lukácsházi orvosi 
rendelő felújítását szolgáló kivite-
lezési terv elkészült.
Kérés, hogy a fokozódó vírushely-
zet miatt figyeljünk oda egymásra, 
használjunk maszkot, és kerüljük a 
nagyobb rendezvényeket.
A közösségi ház működik, de maxi-
mum 19 óráig lehet használni.

Tóth Árpád 

FŰRÉSZLAP ÉLEZÉS 
Érdeklődni munkanapon 16 óra után

vagy szombat délután. 
Telefon: 06 70 662 8596

SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

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

ugyfelszolgalat@microweb.hu

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

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
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Habsburg Ottó Velem díszpolgára
Habsburg Ottó a Nemzetközi 
Páneurópa Unió elnökét, a Habs-
burg család jogszerűen utolsó 
trónörökösét 1991. május 26-án 
avatták Velem Község Díszpolgárá-
vá. Az esemény a Stirling-villában 
történt, abban a környezetben, ahol 
1944. december és 1945 márciu-
sa között őrizték a magyar nemzet 
Szent Koronáját. A diszpolgárrá 
avatás gesztusát országosan 52 te-
lepülés tette meg, de Velem volt az 
első. Akkor pontban 10.00 órakor 
megszólalt a falu harangja, és kö-
szöntötte a Habsburg család érkező 
sarját, Habsburg Ottót.
Velem, a kicsi falu hogyan került az 
egyedi események középpontjába? 
Erről beszélt november 8-án Hor-
váth Miklós a falu egykori polgár-
mestere, aki közel harminc éven át 
tevékenykedett a településért.
1991 márciusában Velem frissen 
megválasztott képviselője, dr. Heré-
nyi István, akik rendelkezett a törté-
nelemtudományok doktora címmel 
is, Budapesten találkozott Habsburg 
Ottóval. Egy előre nem tervezett öt-
let alapján meghívta az elnök urat a 
faluba. Igen, az elnök urat. Az első 
beszélgetéseknél még nem lehetett 
tudni, milyen megszólítás a követen-
dő. A királyi, császári trónról az elnök 
lemondása 1961-ben megtörtént.
A meghívást követően csak hetek 
múlva határozták meg az ünnepi 
program időpontját, 1991. május 
26-át, a Hősök napját. A ritka ese-
mény tudatában felpezsdült a falu, 
példátlan összefogás jellemezte a 
lakosságot, mindenki tette a dol-
gát. Mindezekre Horváth Miklós 
még 30 év távlatából is köszö-
nettel gondol. Az egyedi látogatás 
egyedi forgatókönyv összeállítását 
igényelte. Mindennek aktív része-
se lett Francsics József körjegyző, 
Horváth György az MMIK igaz-
gatója és Palatkás József a Velemi 
Népművészeti Stúdió vezetője. A 
népművészek elkészítették a vizek 
védőszentjének, Nepomuki Szent 
János faszobrát. A vendégfogadás, a 

protokoll megvalósításában jelentős 
szerepet vállalt Pusztai Gyula a Vas 
Megye Közgyűlésének első elnöke, 
valamint a Gomba Vendéglő vezető-
je, Bolla Tibor. Az ünnepséget a Hő-
sök-kapuja árnyékában tartották. Itt 
gyülekezett a becslések szerint 800 
– 1000 fő.  A négy falu plébánosa, 
Pungor László is középpontba ke-
rült. Az ünnep narrátori szerepét dr. 
Herényi István vállalta. Ott volt az 
ünneplők között Horváth Vilmos or-
szággyűlési képviselő. A vendégfo-
gadás irányításában fontos szerepet 
vállalt Básthy Tamás, Kőszeg akkori 
polgármestere. A díszvendég az első 

sorokban ülőkkel kezet fogott, sokan 
voltak közöttük, akiknek család-
tagjai a világháborúkban életüket 
veszítették. Felcsendült a Himnusz. 
Kőszegszerdahely asszonykórusa 
Velem zászlószíneibe – kék-fehér  
ruhába – öltözve énekelt. A rögzített 
hangfelvétel arról szól, hogy az el-
nök európaszerte a magyar nemzet 
érdekeit képviselte. A beszédek alatt 
a jelénlévők körbeállták Habsburg 
Ottót, majd hosszú sorban indultak 
az alkotóházhoz, a Stirling-villába, 
ahol átadták Németh János tanár-
festőművész által – antik betűkkel 
megírt – diszpolgári oklevelet. Az 
ünnep arról is szólt, hogy a Szent 
Korona egykori őrzési helyén is tisz-
telegtek a résztvevők.
A patakmeder felett állították fel 
Nepomuki Szent János faszobrát, 

augusztus 20-án, vagy Húsvétkor, 
hanem spontán módon is. Egyik al-
kalommal Básthy Tamás társaságá-
ban látogatta meg Horváth Miklós 
faluvezetőt, aki éppen a borfejtés 
munkáit végezte. Az itt készült bort 
más alkalommal kóstolták társadal-
mi, egyházi és politikai vezetők is. 
Velem vezetői részesei lettek a 
Habsburg család eseményeinek, az 
esküvőknek. Az egykori és jelenlegi 
polgármester is ott volt a 2020 októ-
berében tartott Habsburg találkozón.

Kámán Z

amit Pungor László plébános meg-
áldott, miután idős Hajós Imre a 
szobor értékeiről beszélt.
A Gomba Étteremben tartott ünne-
pi ebéden – Hegyalja települések 
vezetőivel együtt – 25 fő vett részt. 
A helyi tűzoltók felügyelték – nem-
csak az ételek – biztonságát. Az 
ünnep végpontját 15.00 órára ter-
vezték.  Az utolsó órában érkezett a 
kérés, hogy Habsburg Ottó látogas-
sa meg Cák polgármesterének, Ör-
dög László festőművésznek a mű-
termét. Velem díszpolgára Cákról 
intett búcsút Hegyaljának, a faluba 
még hatszor visszatért. Nemcsak 

Ő

Köszöntések
Básthy Béla polgármester ké-
peslappal köszöntötte a város 
szépkorú lakóit születésnapjuk al-
kalmából: Jancsik Józsefné Illés Irén 
(90 éves), Brückler Teréz (94 éves), 
Pajor Istvánné Guttmann Mag-
dolna (91 éves), Zsoldos Zoltánné 
Sziveli Lívia (95 éves), Tájmel Bé-
láné Küplen Irén (94 éves), Surányi 
Imréné Fatalin Erzsébet (95 éves), 
Kónya Ferencné Gáspár Anna (96 
éves), Markovics Tiborné Cserményi 
Emőke (90 éves), Maitz Jenőné 
Gestetner Mária (92 éves) és Liszt 
Józsefné Hersics Jolán (91 éves).

VID
ÉK

Habsburg Ottó életútját bemutató kiállítás nyílt november 5-én a Jurisics 
várban. Tíz tabló mutatja be a trónörökös 99 évét, azt is, hogy a szíve Pan-
nonhalmán nyugszik. A megnyitón jelen volt a fia, György, aki elmondta: 
édesapja már 1979-ben jelezte a szocialista rendszer hanyatlását.
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Pandemija Covid 19.
Ako se neki zarazni beteg naglo po-
većuje liječnički se zove epidemija. 
Epidemija je po zemljopisnom po-
ložaju, po mjestu zaraznih betežni-
kov ograničena. (Npr.:U decembaru 
2019. ljeta u kineskoj provinciji u 
Wuhanu.) Ako se beteg proširi na 
sve kontinente / orsage zove se 
pandemija. Situacija je u današnjici 
to, da pandemija COVID 19. hara 
po cijelom svitu. U prvom protulić-
nom valu  ovoga virusnoga betega 
čvrsto smo se držali pravilam koje  
su nam prepisali, predstavili. Ljeto 
nam je doprimilo malo polakšanje, 
skoro da smo došli do mišljenja, da 
je ovo sve samo gospodarstvena, 
politička i na zadnje zdrastvena 
„igra”. Jesen je ali  doprimila novi i 
sve jači val ove zaraze, ka već po-
znanike, rodjake, susjede, tovaruše 
uslabi, muči, ne daj Bog u pokoj 
spravi. Svitska organizacija WHO  
3. novembara je izvjestila da se je 
od prošloga tajedna u Europi 46%  
povećao broj onih mrtvih ki su 

zbog  pandemije umrli. Zbog  toga 
europski orsagi sve oštrija pravila 
odluču, da postavu i kontroliraju 
širenje betega. (Vatikan si opet za-
pira vrata, muzeje. Granični prelazi, 
manji hatari se zapiraju u Ma-
djarskoj. Online djelo se ponovo 
povećava…bolnice se napunjuju, 
preuredjuju bolničke odijele, dok-
tore, sestre…  ) Ča moremo mi 
ljudi, ki  vidljivo i nevidljivo širimo 
beteg? Opet se moramo sve jače 
držati predpostavljenim pravi-
lam: - Nositi maske! - Obdržati 
se od grupnih susretov! - Držati 
medjusobnu daljinu najmanje od 
1,5 m-ra! - Sve gušće prati ruke! 
-  Dezinficirati ruke pred i po kupo-
vanjem u bilo kakovimi boltami! - 
Hraniti se zdravo, povećat bi tribali  
vitaminska jila! - Gibati se, šetati 
sve već u prirodi, na slobodnom 
zraku! Drugačije, po mogućnosti 
ostati doma! Vakcine još nima, i 
naša odgovornost je, da vrime ci-
pljenja u sve većem broju doživimo.  

A Coronavirus második hulláma 
ijesztő méreteket öltött szerte a 
világban. Az egyén  felelőssége 
is, hogy az előírásokat betartva 
élje mindennapjait, hogy a jár-
vány fékezéséhez hozzájáruljon.

 Marija Fülöp Huljev
Foto: Internet

Deutsche Nationalitätenschule an der Grenze
Német nemzetiségi iskola a határon
Talán még sohasem várták ennyire 
a tanévkezdést a Kőszegi Béri Ba-
log Ádám Általános Iskola tanulói és 
tanárai, mint a 2020/2021. tanév 
első napját. Három hónap tanter-
men kívüli oktatás, majd a nyári 
szünet után az intézmény újra gye-
rekzsivajjal telt meg és mindannyian 
nagyon örültünk a viszontlátásnak.
Bár a beiratkozás is zömében online 
felületeken történt, 51 kiselsőst írat-
tak be szülei iskolánkban, így három 
első osztályt tudtunk indítani: ebből 
két német nemzetiségi egy pedig 
hagyományos tanrendű osztály. 
Az ötödik évfolyamtól a német 
nyelvet csoportbontásban oktat-

juk. Tíz német szakos kolléga tanít 
német nemzetiségi nyelvet, német 
hon- és népismeretet, valamint né-
met nyelvet. Törekszünk arra, hogy 
tanulóink ne csak a  nyelvet sajátít-
sák el, hanem megismerkedjenek 
a német kultúrával, a nemzetiségi 
hagyományokkal és a német nyelvű 
országokkal is, valamint arra, hogy 
ne csak iskolai keretek között, ha-
nem tanórákon kívül is betekintést 
nyerjenek a német kultúrába. 
Projektnapokat, interaktív tema-
tikus vetélkedőket, német nyelvi 
tehetségkutató programokat, nyelvi 
táborokat szervezünk. Jó kapcsolatot 
ápolunk a Kőszegi Német Nemzeti-

ségi Önkormányzattal, 
melynek elnökasszonya, 
Kőszegfalvi Ágnes, is-
kolánk tanítója.  Részt 
veszünk a megyei 
Schulverein program-
jain, tanulóink ered-
ményesen szerepelnek 
a német nyelvi verse-
nyeken is és szívesen 

jelentkeznek a német 
olvasótáborokba. Két 
évvel ezelőtt vet-
tük fel a kapcsolatot 
Vaihingen testvérvá-
rosunk egyik iskolájá-
val, a kleinglattbachi 
Ottmar Mergenthaler 
Realschule-val. Mindkét 
iskola vezetősége és pe-
dagógusai elkötelezett-
nek érzik magukat a testvériskolai 
kapcsolat újragondolásában. Isko-
lánk német nemzetiségi énekkara 
már bemutatkozhatott a vaihingeni 
közönségnek, kleinglattbachi ta-
nulókat láttak kőszegi családok 
vendégül. Tervezzük a viszontlá-
togatást, ami sajnos a pandémia 
miatt eddig nem valósulhatott meg, 
de azóta is kapcsolatban vagyunk 
egymással vezetői és tanulói szin-
ten is. Fontosnak tartjuk, hogy más 
nemzetiségi iskolákkal is együttmű-
ködjünk, ellátogattunk már Ágfal-
vára és készülünk a Soproni Német 
Nemzetiségi Iskolába. 
Igyekszünk pályázati lehetősége-
ket is kihasználni. Megvalósítói 

vagyunk egy bajor-osztrák-ma-
gyar Erasmus+ programnak, mely 
a korai pályaorientációt hívatott 
támogatni, valamint az osztrák-
magyar INTERREG CODES AT-HU 
074 projekt keretében iskolánk 
megvalósítóként bekapcsolódott a 
kompetenciaalapú oktatás fejlesz-
tésébe.
Bár a járványügyi helyzet gyakran 
felülírja a 2020/2021. tanévre ter-
vezett programjainkat, eseménye-
inket, igyekszünk mindent megten-
ni azért, hogy tanulóink mindezek 
ellenére is tartalmas napokat tölt-
senek iskolánkban.

Nemesné Erdősi Timea
intézményvezető



 

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

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

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
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Történelmiregény-írók Kőszegen

Szelíd dolgokról: szomorúsággal
Nyolcvanöt éve, 1935. október 
30-án született Kristóf Ágota író. 
Életrajza számos elismerést mutat. 
Testvére – Kristóf Attila – fogal-
mazta meg: „Európa előbb fogadta 
be, mint a hazája”. 
Halála, Kossuth-díja, díszpolgársá-
ga ugyanazon évszámmal (2011) 
került életrajzába. 
Eseménydús életének legjelentő-
sebb fordulópontja volt, amikor 
1956-ban férjével és gyerme-
kével elhagyta Kőszeget és Ma-
gyarországot. A nagy füzet című 

regényével vált híressé. A róla 
szóló cikkekben általában mellé-
kesen említik, hogy verseket is írt 
a Svájcban élő, franciául publiká-
ló író. A nagy füzet világsikere 
mellett valóban eltörpülni látszott 
lírájának jelentősége. Egy találko-
zásunk alkalmával mégis több szót 
is ejtettünk lírájáról. Úgy éreztem, 
elfogadta, hogy ezek a költemé-
nyek szókészletük és hangulatuk 
… szerint is előfutárai voltak hí-
ressé váló prózájának.  
A londoni, majd párizsi kiadású 

Irodalmi Újság, és a szintén pári-
zsi Magyar Műhely 1960 és 1965 
között számos alkalommal váloga-
tott verseiből. Olyan folyóiratokban 
is megjelentek, mint a Nyelvünk és 
Kultúránk című kiadvány (1976), 
de a Kortárs (1978) is felfigyelt 
rá. A Magyar Lettre Internationale 
csak sokkal később (2007–2008) 
szerepeltette. Bekerült a Béládi 
Miklós által szerkesztett Vándor-
ének című – 1981-es –, Nyugat-
európai és amerikai magyar köl-
tők antológiájába is.

Verseiről az olvasónak az elmélke-
dés, a melankólia jut az eszébe. Kris-
tóf Ágota megfogalmazása szerint 
mind „vagy szomorúak, vagy söté-
tek”. Clous címmel (2016) jelentek 
meg francia és magyar nyelven, de 
a magyar nyelvű, teljesebb versösz-
szeállítása is „nyomdakész”. Hazai 
megjelenésével teljesülhetne elgon-
dolása: „Egyszer majd valami szépről 
/ fogok szólni lágy / szelíd dolgokról 
alig érezhető / szomorúsággal…”
Kristóf Ágota (és testvére) itt nyug-
szik a kőszegi temetőben. A Királyi 
Városnapon róla is megemlékezett 
az utókor. 

Tóthárpád F.

A huszonötödik: lenne

Október 10-én az Országos Könyv-
tári Napok keretében érkeztek 
Kőszegre a történelmiregény-írók. 
Csiki István történész szerezésében 
meghívott hat író közül négyen 
tudták vállalni a részvételt. Az ér-
dekfeszítő rendezvényre várakozá-
sokon túli létszámban regisztráltak 
az olvasók. A vírus okozta szabá-
lyok betartása mellett négy óra 
hosszat tartott a hagyományostól 
eltérő író-olvasó találkozó. 

Csiki István vezetésével először Fo-
nyódi Tibor munkásságáról, terveiről 
kaptak átfogó képet a jelenlévők. A 
Magyar Nemzeti Filmalap forgató-
könyv fejlesztési igazgatója sokféle 
kulisszatitkot felfedve beszélt a ma-
gyar történelmi filmek és sorozatok 
jövőjéről. A következő párbeszéd 
írótagjaként Kapa Mátyás a tőle 
megszokott módon vonta magára a 
figyelmet. A Történelmiregény-Írók 
Társasága elnökét, Harangszótól 

harangszóig című regénye okán 
jól ismerik Kőszegen. A több tény-
szerűséget tartalmazó beszélgetést 
Szigler Gábor múzeológus vezette.
A könyvtár olvasói által is kedvelt 
Fábián Janka és a végre megismert 
Izolde Johannsen (Dénesi Ildikó) 
párbeszédben a moderátor felada-
tát Horváth Márta történelemtanár 
vállalta. Dénesi Ildikó a jelenlé-
vőknek felfedte, hogy a haditenge-
részeti regényeihez az adatgyűjtést 

egy teljes csapat segíti. 
Az interjúk közötti szünetekben a 
Líra Könyvesbolt lehetőséget adott 
a jelenlévő írók könyveinek meg-
vásárlására, és dedikálására is.
A rendezvény zárásaként 18 órakor 
kezdődő rendkívül szórakoztató, 
játékos vetélkedő során vált bizo-
nyossá: mennyire ismerik az írók 
egymás munkásságát, vagy akár 
saját műveiket. 
A Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
két ifjú vitéze, Weidl Márk és Varga 
Máté bemutatták ruházatukat és 
fegyverzetüket.

 

Huszonnégy évvel ezelőtt Szom-
bathelyi Zita tanítónő kezdeménye-
zésével, hagyományteremtő szán-
dékkal, Karácsonyi versmondó 
versenyt indított az akkori Közpon-
ti Általános Iskola. Később Molnár 
Tiborné, majd dr. Bíró Zoltánné ta-
nárnők, a humán munkaközösség 
vezetői védnöksége alatt folytató-
dott a verseny, mely közben kibő-
vült karácsonyi rajzpályázattal is. A 
díjazott alkotásokat kiállították. 
„A cél az volt, hogy az év legben-
sőségesebb ünnepéhez közeled-
ve lélekben, szép versek és rajzok 
segítségével is készüljünk a ka-
rácsonyra” – nyilatkozta Kovácsné 
Szabó Éva igazgató.” 
Huszonnégy éve minden induló egy 
kötelező és egy szabadon választott 
verssel mérettette meg tudását.  A 
kötelező verseket kőszegi, Vas me-
gyei költőktől választották. „A zsűri 

tagjai között is sokszor köszönthet-
tünk kőszegi, megyei költőket: Bősze 
Évát, Balogh Józsefet és Tóthárpád 
Ferencet. Külön elismerésként a 7-8. 
osztályosok győztese a Concordia-
Barátság Énekegyesület karácsonyi 
koncertjét is színesíthette előadásá-
val. Kedves figyelmesség: az utóbbi 
években már az óvodások is szere-
peltek a programban. „Ezúton is 
köszönjük a mindenkori Fenntar-
tó, Kőszeg Város Önkormányzata, 
iskolánk szülői munkaközössége 
és az egyéni támogatók nagysza-
bású rendezvényünkhöz nyújtott 
segítségét” – hangsúlyozta Horváth 
Márta főszervező.
Ebben a tanévben ünnepelné 25. 
évfordulóját, de a rangos rendez-
vény idén elmarad. A művészeti 
munka folytatódik… csak az alka-
lomra kell még várnunk.

TáF.

Versdal Kőszegről
Több alkalommal láthattuk Kősze-
gen a Rózsabors Műhely előadá-
sait. Sokan ismerjük őket, de azt 
kevesebben tudják, hogy a zenekar 
vezetője (Dala József) és az énekes 
(Nagy Krisztina) Kőszegen telepedett 
le, a basszusgitárost is (Papp Róbert) 
Kőszeghez köti a hivatása. Az ütős 
(Magyar Marcell) jelenleg Debrecen-
ben végzi zenei tanulmányait. 
Versmegzenésítéseik CD-könyvmel-
lékleteként is hallhatók. (A lemezen 

szintén Scheer Uwe hegedül.) Szá-
mos előadást tartottak az elmúlt 
négy évben. Legutóbbi sikert a 
Nemzeti Színház Gobbi Hilda Ter-
mében élhették át. A Versünnep 
fesztiváldöntőjén – mint legtöbbször 
– versmegzenésítéssel szerepeltek. 
Dala József-Csoóri Sándor Virágoz-
nak a gesztenyék című versdalát 
énekelték. Fellépésükkel elnyerték a 
Versünnep közönségdíját.
Gratulálunk!
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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

 
 

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

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)
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Minden nap díjmentesen hívható: 
06-80-225-225 telefonszám, 
vagy keresse fel a Szombathelyi 
Áldozatsegítő Központot!
Ingyenes szolgáltatások: 
személyre szabott teljes körű tá-
jékoztatás (jogok, kötelezettsé-
gek, segítségnyújtási lehetősége) • 
érzelmi segítségnyújtás, pszicho-
lógus támogatása • jogi tanács • 
gyakorlati segítség ügyek intézé-
sében • komplex segítségnyújtás-
hoz kapcsolatfelvétel társszer-
vekkel.

A szolgáltatások és szükség esetén 
védett szálláshelyre juttatás igény-
léséhez nem szükséges a büntető-
eljárás megindulása!
Szombathelyi Áldozatsegítő 
Központ; Szombathely, Thököly 
Imre utca 14. fsz. 6.
Nyitva tartás: H-K-Sz: 8.00 – 
17.00; Cs: 8.00 – 18.30; P: 8.00 
– 14.00.  Tel.: +3630 / 682 71 13; 
+36 30/662 21 87
Levelezési cím: 9701 Szombathely, 
Pf.: 252. E-mail: askszombathely@
im.gov.hu – www.vansegitseg.hu 

Áldozattá vált?

Támaszt keres?
Veszélyhelyzet idején támaszadó segítséget kínálunk!
A DélUtán Alapítvány ingyenes támaszadó beszélgetéseket kínál.

• telefonon a 40 éven felülieknek a 0680/ 200- 866 telefonszámon 
naponta 18.00  és 21.00 óra között.

• chaten 18 év fölött (https://delutan.hu/HIVO/index.php)
• e-mailben 18 év fölött (delutan@delutan.hu)

Könyvtári hírek
A könyvtár az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően várja 
az olvasókat. Mivel állományvédelmi okból a diafilmek szabad-
polcos hozzáférése már nem biztosított a gyermekrészlegben, a 
kölcsönözni kívánt címek a Diafilm-jegyzékről választhatók ki a 
helyszínen, vagy otthon az intézmény honlapjáról. 

Feltöltődés a természetben – túraajánló
Az új natúrparki körtúra mozgalom 
kialakításával olyan embereket is 
szeretnénk kicsalogatni a termé-
szetbe, akik nem szoktak túrázni. 
Segíts! Célunk a natúrpark kevésbé 
ismert településeinek, értékeinek 
megismertetése, könnyen megkö-
zelíthető, szinte bárki által, külön 
térkép nélkül bejárható, jól jelzett 
útvonalakon. A körtúrák tábláin 
humor,  lélekemelő gondolatok, 
természettel kapcsolatos érdekes-
ségek, és a környezettudatosságot 
elősegítő információk segítik az el-
mélyülést, a feltöltődést. 
A „Mit csináljunk a hétvégén?” 
gondolatra adott natúrparki válasz: 
az alpannonia®light körtúrák,  csa-
láddal, barátokkal. Ez a tevékeny-
ség ráadásul „víruskompatibilis” 
azaz családtagjainkkal nyugodtan 
járhatjuk a természetet e nehéz 
időkben is.  
A „Feltöltődnék…” gondolatra egy 
tipp: menj egyedül, így tapaszta-
lod meg a legszorosabb kapcso-
latot a természettel...!
A natúrpark területén lévő 12 db. 
könnyű körtúra, 3,5 km – 15 km 
hosszúságú mely 13 natúrparki 
települést érint. 1db 4 km alatt, 8 
db 5-7 km, 3 db van 10 km felett. 
Szintemelkedés két túrában jelen-
tősebb, de átlagos embernek „le-
győzhető”.
Mindegyik körtúra kezdőpontja 
megközelíthető tömegközleke-
déssel. Ez a kitétel ugyan a hegyi 
helyszíneket korlátozta, de így nem 

okoz gondot annak sem a túrázás, 
aki élethelyzetéből adódóan, vagy 
környezettudatosságból nem ren-
delkezik autóval. 
Ausztriába csak a leghosszabb 
15 km-es túra megy át, melyen  
Rattersdorf településen keresztül 
jutunk el a Hétforráshoz. 
A körtúrák kitáblázottak, felfestett 
turista jelzéseken haladnak, és a 
felfestés mellett kis fa nyilak segítik 
az eligazodást  alpannonia®light 
felirattal.  Túránként 3-5 db térké-
pes fotós tábla segíti a túrázókat, 
melyeket érdemes figyelmesen el-
olvasni, mert a túraszakaszhoz kap-
csolódó fontos infókkal, idézetek-
kel, humorral, természettudományi 
és környezettudatos érdekességek-
kel gazdagodunk, mellesleg általá-
ban segítséget is kapunk az igazoló 
pontokon feltett kérdések megvá-
laszolásához.  
A túraigazoló pontok fára rögzített 
sárga színű rovarhotelek, zöldhu-
morral, titkosírásos kérdésekkel, és 
nem mellesleg – látványhotellel. 
Ugyanis a kis oldalajtó elhúzásával 
bekukkanthatunk a rovarbölcsők 
világába – ha már beköltözött va-
lamelyik békés, magányos darázs 
a rovarhotelbe… Fontos, hogy 
a rovarhotelektől nem kell félni, 
a „bántó, támadó” nagy csopor-
tokban együtt élő darazsak nem 
költöznek be az apró lyukakba, a 
hotelt a kimondottan békés élet-
módú rovarok használják arra, 
hogy petéiket lerakva, utódaiknak 

biztonságos bölcsőt biztosítsanak a 
fejlődéshez!
Az új natúrparki körtúra mozga-
lomhoz szükséges túraútlevél vár-
hatóan december hónapban fog 
elkészülni, beszerezhető lesz az 
Írottkő Natúrpark irodájában (Kő-
szeg, Kelcz-Adelffy u. 5. 1. eme-
let 3.) vagy kérhető e-mailben az 
alpannoniamagyar@gmail.com 
címen. A sorszámozott túraútlevél 
– a kéktúra füzethez hasonlóan – 
személyre szóló. A túraútlevélben 
szerepel leírás a túrákról, térkép, 
segítő információk és az igazoló 
pontokon feltett kérdések titkos-
írásos szavainak megfejtéséhez 
szolgáló megfejtő kód.  Mind a 12 
túra teljesítése után – a túraútle-
vél bemutatásával – a résztvevő 
megkapja a natúrpark alpannonia 
túrázója címet és az ezzel járó „há-
tizsáktetkót”. 
(A körtúrák segítő nyilainak ki-
rakásán most dolgozunk, a cikk 
megjelenéséig a 12 körtúrából 7 
van teljesen kész – ezeket vastag 
betűvel jelölöm a felsorolásnál – de 
november végéig szeretnénk befe-
jezni a munkát. )
A túramozgalom 12 körtúrájának 
címei sok mindent elárulnak, áll-
janak hát itt kedvcsinálóul e nevek 
és a túrakör ajánlott kezdőpontja, 
ahol indító tábla várja a túrázókat! 
1. Kőszegi esszencia,  
 kb. 8 km, indító tábla: Termé-

szetvédelmi Látogatóközpont 
előtt (Aradi Vértanúk parkja)

2. Óriásplatán a tükörben,   
 kb. 5 km,  indító tábla: Peresz-

nye, „Tó park” bejárata
3. Határokon át térben és idő-

ben,  
 kb. 15 km,  indító tábla: Kőszeg, 

Kálvária utca, idősotthon előtti 
parkoló. Figyelem: a körtúra át-
megy Ausztriába!

4. Évmilliók nyomában…, 
 kb. 7 km, indító tábla: Bozsok, 

Malomporta előtt 
5. Forrásvidék… 
 kb. 14 km a „nyúlványokkal”, 

azok nélkül 10 km,  indító tábla: 
Kiszsidány, forrás

6. Betyárok és lovagok 
 kb. 6,5 km, indító tábla: Csep-

reg, Bene-tó
7. Őzzé vált fiú… 
 kb. 6 km, indító tábla: Ólmod, 

múzeum
8. Évezredek útja… 
 kb. 5 km, indító tábla: Velem vé-

gén lévő parkoló (Szent Vid felé)
9. Kalandos pápaszem… 
 kb. 10 km, indító tábla: Kőszeg-

doroszló faluház
10. Elvarázsolt pincék… 
 kb. 6,5 km,  indító tábla: Cák, 

Kőfejtő előtti játszótér
11. Gesztenye… 
 kb. 7 km, indító tábla: Kőszeg-

szerdahely, templom melletti 
buszmegálló  

12. Természet, művészet, bor, 
panoráma 

 kb. 3,5 km, indító tábla: Kőszeg, 
Kálvária utca, idősotthon előtti 
parkoló.

Horváthné Korom Zita
Írottkő Natúrparkért Egyesület
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Boksz: Magyar Bajnokok, érmesek
Október 19-22-én, Debrecenben rendezték az ökölvívók Junior és 

Ifjúsági Ma-
gyar Baj-
nokságát. A 
férfi juniorok 
mezőnyében 
Buza Rafael 
végiggázolt 
ellenfelein. 
Mindhárom 
m é r k ő z é -
sét az első 
m e n e t b e n 

eldöntve lett a 60 kg Magyar Bajnoka. A 63 kg-osoknál a döntőig Buza 
Rómeónak sem kellett végigbokszolnia a mérkőzést, de a döntőben el-
szánt és kitartó öklözése ellenére sem sikerült győznie: nyíregyházi el-
lenfele osztott pontozással vitte el az aranyat. Az ifjúsági hölgyek az 54 
kg-osok között a versenyre már a Fitt-Boxban felkészülő Szabó Szabina 
még a „honvédos” színekben gyűjtötte be az aranyat. Pesti Gabriella (64 
kg) egyhangú pontozással került jutott a döntőbe, ahol megosztott ponto-
zással szenvedett vereséget budapesti (Vasas) ellenfelétől. A klub három 
versenyzője sérülés, betegség miatt sajnos nem tudott részt venni a a deb-
receni megméretésen. Varsányi Áron edző büszkén értékelte tanítványai 
teljesítményét. Reményei szerint a későbbiekben az ezüstös versenyzők is 
aranyra váltanak.
Október 28-án a Fitt-Box felnőtt versenyzői Győrbe vették az irányt. 
Négy napon át ott rendezték a „Papp László” Felnőtt Magyar Bajnokságot. 

Hámori Ádám (91 kg) az újabb bajnoki címért szállt harcba. Nem hagyott 
esélyt ellenfeleinek. Első két ellenfele korábban mehetett zuhanyozni. A 
döntő végigment, de az egyhangú pontozás nem lehetett kérdéses. Női 
69 kg-ban Hámori Luca első ellenfelét korán megadásra kényszerítette, 
s az elődöntőből is egyhangú pontozással jutott döntőbe, ahol a fináléba 
szintén egyhangú pontozással jutó klubtársa, Ambrus Viktória várt rá. A 
házidöntőben nem kímélték egymást a hölgyek. Az adok-kapokból Hámori 
Luca került ki győztesen, s védte meg bajnoki címét. Lényegében a női 54 
kg is kőszegi döntőt hozott. A néhány nappal korábban ifjúsági bajnoki 
címet szerző Szabó Szabina Lakotár Hannával (Alpokalja Küzdősport Ala-
pítvány) vívott az aranyért. Szabó Szabina újabb bajnoki címet szerzett. 
Jankó Krisztián (69 kg) szoros mérkőzésen búcsúzott. Krötzl Krisztián jól 
kezdett, de a második menetben ellenfele felőrölte ellenállását.
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Labdarúgás: Fontos győzelmek
Sorozatban három-három gól különbségű győzelemmel megerősítette he-
lyét a bajnokság élmezőnyében a Lóránt SE. Rábapaty ellen, a félidei 1:1, 
Bük nem állt ki, így a szövetség 3:0-lal a kőszegieknek igazolta a mér-
kőzést. Körmend ellen is a második játékrészre maradt a döntés. Az első 
félidőben a Körmend kicsit többet, a Kőszeg veszélyesebben támadott. A 
második félidő elejét nagyon megnyomta a KLSE. Néhány játékvezetői 
döntés – például meg nem adott gól – sem szegte kedvüket, három gólig 
jutottak. A hónap végi két mérkőzés rosszul sikerült. A listavezető Sárvár 
ellen nem a hazai pályán játszó Lóránt SE volt esélyes, de az öt bekapott 
gól azért fájó. A Vasváron 4:1-re elveszített mérkőzés viszont nagyon nem 
illett az idei szereplésbe. Az első novemberi meccsen a csapat Egyházasrá-
dóc ellen szerencsére visszatalált a győztes útra, és megerősítette helyét az 
élbolyban. A KLSE 13 forduló után ötödik a táblázaton, a negyedikkel azo-
nos a harmadik mögött egy ponttal elmaradva. Az eredményeket árnyalja, 
hogy a kőszegiek még nem voltak szabadnaposak. November 10-én a 
koronavírus újra közbeszólt. A korlátozó intézkedések miatt a bajnokságot 
felfüggesztették.

Eredmények: 5. (korábbról elhalasztott forduló) forduló Kőszegi LFC-Sárvár 
FC 0:5 (0:3) 9. forduló Kőszegi LFC-Rábapatyi KSK 4:1 (1:1) gólok: Prán 
Adrián (2), Fehér Dániel, Réti, 10. forduló: Büki TK-Kőszegi LFC 0:3 játék nél-
kül, 11. forduló Kőszegi LFC-Körmendi FC 3:0 (0:0) gólok: Rómer, Kovács, 
Szolyák, 12. forduló: Csörnöcvölgye Vasvár VSE-Kőszegi LFC 4:1 (2:1), gól: 
Szolyák, 13. forduló Kőszegi LFC-Egyházasrádóci SE 3:1 (1:0) gólok: Szolyák, 
Kovács, Réti.

Sikerélmény nélkül vette a bajnokság 9. és 10. fordulóját a bajnokságban 
addig is hullámzóan szereplő Kőszegfalva. Mentségükre szól, hogy a pil-
lanatnyi dobogó két csapata volt az ellenfél. A „bronzos” Bucsú igazolta 
pillanatnyi helyezését. Négy gólt ért el. A listavezető Torony ellen viszont 
közel volt a bravúr. A kőszegfalviak 2:1-gyel vágtak neki az utolsó tíz 
percnek. A vége viszont Toronyé volt. Hét percre volt szükségük három 
gólhoz. A 2:4 sajnos nem mutatja, hogy a kőszegfalviaknak győzelmi esé-
lyei is voltak. A 11. fordulótól lendületbe jött a Kőszegfalvi SE. Egygólos 
mérkőzésen, előbb Séből hozták el a három pontot, majd Cákon győztek 
kétgólos különbséggel. Balogunyomban három góljukra a házigazdák 
nem tudtak válaszolni. A csapat egyik legidősebb játékosa, a 42 éves 
Slankovits Oszkár 11 góljával ma is felveszi a versenyt a legjobb góllövők-
kel. A bajnokság itt is félbeszakadt.

Eredmények 9. forduló Bucsu Községi Sportkör-Kőszegfalvi SE 4:0 (1:0), 10. 
forduló Kőszegfalvi SE-Torony KSK 2:4 (1:1), gólok: Slankovits, Horváth, 11. 
forduló Sé SE-Kőszegfalvi SE 0:1 (0:0), gól: Schwarcz, 12. forduló Kőszegfalvi 
SE-Cák SE 4:2 (2:02.0), gólok: Slankovits (3), Nagy, 13. forduló Balogunyom 
SE-Kőszegfalvi SE 0:3 (0:1), gólok: Slankovits, Molnár, Kováts.

Futsal: másodpercekre a bravúrtól
A futsal Magyar Kupa második fordulójában igazán nívós ellenfél jutott a 
Kőszegi LFC-nek. Az első osztályú Újpest csapatát kellett volna megállíta-
niuk. A budapestiek nagyon sokáig nem tudták érvényesíteni a csapatok 
közti kétosztályos különbséget. Sőt! A kőszegiek nem ijedtek meg. 2:0-ra 
majd a hármas sípszó előtt öt perccel 3:1-re is vezettek. A nagyot hajrázó 
Újpest a rendelkezésére álló rövid időben háromszor is betalált. A győzel-
met az utolsó percben harcolták ki, s fosztották meg a KLFC-t a nagyszerű 
bravúrtól. A döntetlen, mint alacsonyabb osztályú csapat, a kőszegiek to-
vábbjutását jelentette volna.
A regionális bajnokság (NB III) november 15-én rajtolt. A Kőszegi LFC, 
Csorna ellen, az Ikrényi sportcsarnokban kezdett.

Eredmény Kőszegi LFC-Újpest RFC 220-Volt 3:4 (1:0), gólok: Prán Adrián, 
Fellegi, Fehér Dániel.

Hámori Ádám (91 kg) az újabb bajnoki címért szállt harcba. Nem hagyott 

Koltay Árpád kitűntetése
Vas megye Közgyűlése október 23-dikai nemzeti ünnepünk alkalmából 
Lóránt Gyula-díjjal jutalmazta Koltay Árpádot a Kőszegi SE tenisz szak-
osztályában végzett munkájáért.
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Diáksport
 Váltó a legjobbak között

A Jurisich gimnázium 4x800 méteres leány vál-
tója képviselte Kőszeget október 18-án, Szé-
kesfehérváron az atlétika Ügyességi és Váltófutó 
csapatbajnokság országos döntőjén. A 9. legjobb 
idővel meghívott csapat az erősebb futamba ka-
pott besorolást, ahol a megyei bajnokságon elért 
10:45,5-ös idejüket jócskán, több mint 13 má-
sodperccel megjavítva 10:32,1-gyel, hetedik-
ként értek célba. Mivel a másik futamban egyik 
csapat sem ért el jobb időt az ország hetedik leg-
jobb 4x800-as diákváltója lettek. Jó esélyük van 
rá, hogy a következő években is eljussanak erre a 
szintre, hiszen a csapatban ketten is 9. osztályo-
sok. Testnevelőik: Gazsi Izabella és Tóth Fruzsina.

Eredmény (középiskola, V-VI. korcsoport) 4x800 
m 1. Jurisich 10:32,1 p (Hajas Martina, Bozsó 
Fanni Blanka, Medvegy Nóra, Iker Natália).

Csótó-sziget Futás
35. alkalommal rendezték meg az Őszi Csótó-
sziget Futást. A versenyen kőszegi sikerek is szü-
lettek. Három győzelem mellett jó pár dobogós 
helyezés született. 

Kőszegi érmesek: I. korcsoport lány 1. Gergye 
Diána, 2. Marton Annamária, fiú 2. Róth Ádám, II. 
korcsoport lány 2. Döbrösi Fanni, 3. Horváth Ani-
ta, fiú 3. Karácsony Sámuel, III. korcsoport lány 
1. Pápai Nerina, 2. Szabó Tamara, 3. Gérnyi Zoé, 
fiú 1. Marton Olivér. (Valamennyien a Balog iskola 
tanulói). V-VI. korcsoport lány 1. Iker Natália, 4. 
Hajas Martina, 5. Horváth Zoé Vanda. (Mindhárom 
Jurisich gimnázium)

Pápai Nerina sikere
A Balog iskola diákja, Pápai Nerina Magyaror-
szág 112. Mezeifutó bajnokságán az U13-as 
korosztály „Álomjövő futam”-ában az előkelő 4. 
helyezést érte el Kecskeméten, október 24-én.

Sport XXI.
Október 17-én, Zalaegerszegen rendezték a 
Sport XXI. Nyugat-Magyarország területi verseny 
(Vas, Zala megyék) második pályabajnokságát. 
SzoSI-Balog csapatok ezúttal is eredményesen 
szerepeltek. A 11 évesek korcsoportjában gátfutó 
váltó, sprintváltó, 800 m akadályfutás, távolug-
rás, rúdugrás, lökés és hajítás versenyszámokat 
rendeztek. A csapat első helyen végzett. A csa-
pat kőszegi tagjai: Csánits Máté, Döbrösi Fanni, 
Ettinger Lara, Gergye Liliána, Horváth Amira, 
Mozsolicz Simon, Tamás Nándor, Ternyák Norton, 
Ecker Viktória, Pegorari Anna, Földesi Cintia.

A 13 évesek 60 m síkfutásban, súlylökésben, 
távolugrásban, diszkoszvetésben, 8x50 m vál-
tófutásban és 1200 m akadályfutásban ver-
senyeztek. A SzoSI-Balog itt harmadik helyen 
zárt. Kőszegiek a csapatban: Csöglei Péter, Füzi 
Dalma, Gérnyi Zoé, Kullai Petra, Marton Olivér, 
Pápai Nerina, Szabó Tamara, Szűcs Viktor.
A 9 évesek korcsoportjában is rendeztek küz-
delmeket „Kölyökatlétika, játékos megmérette-
tés” címen. Itt a cél az atlétika megszerettetése. 
Eredményt nem számolnak. Kőszegi résztvevők: 
Ettinger Noel, Gergye Diána, Kiss Aliz, Koczán 
Kolos, Marton Annaróza, Róth Ármin, Csöglei 
Flórián, Döbrösi Zalán, Koltay Eliza, Neisz Sára, 
Raposa Máté, Schrott Vince.
A Sport XXI. sorozatba a Kőszegi Lóránt FC 
Atlétika Szakosztályának kis tehetségei is be-
kapcsolódtak. Az október 3-án, Szombathelyen 
rendezett fordulón vettek részt. Ovis és a kis-
iskolás korosztályokban képviselték Kőszeget. 
A rendezvény nagyszerű lehetőséget biztosított, 
hogy a gyerekek ismerkedjenek az atlétikával. A 

szép őszi időben a gyerekek hasznos tapaszta-
latokkal gazdagodtak és kellemesen elfáradtak.
A szakosztály (Kiricsi Berill és Németh András 
edzők) továbbra is várja a sportág iránt érdek-
lődőket! Edzések csütörtökönként 17 órától, a 
Lóránt Gyula Sporttelepen.

Regionális birkózás
A magyar Birkózó Szövetség országos versenye-
ket nem, de regionális küzdelmeket igen. A nyu-
gati régió bajnokságát Tatabányán rendezték. 
Diák I korcsoportban (2008-2007) kötöttfo-
gásban, míg Diák II-ben (2009-2010) szabad-

fogásban léphettek szőnyegre a versenyzők. A 
kőszegiek erősségének számító szabadfogásban 
a KSE-ből 38 kg-ban Pusztai Dominik arany, 
Hódosi Zalán ezüstérmes lett.Tóth Ábel 46 kg-
ban 2.helyezést ért el. A kötöttfogásúak csak 
versenytapasztalat miatt indultak, de Málovics 
Noel révén 69 kg-ban egy bronzérmet így is el-
hoztak. A KSE edzéseit továbra is a Gábor Áron 
utca végén található raktárépületben tartja. 
Hétfő, szerda, péntek délután öttől tréningeznek. 
Újra várják ovis birkózóikat is.

Duatlon: Bajnoki cím
Október 10-11-én rendezték az Országos 
Duatlon Bajnokságot Balatonbogláron. A Kő-
szegi Triatlon és Úszó Klub versenyzői a késve 
induló, épp ezért igencsak sűrű triatlonszezon 
zárásaként nagy létszámban és a csapatverse-
nyekben rendkívül eredményesen is versenyez-
tek. A serdülő fiú csapat Medvegy András, Hóbor 
Lehel, Laki Barnabás összeállításban országos 
bajnok lett. A csapatversenyekben a kitartó fel-
készülésnek további három ezüst és egy bronz-
érem volt a kőszegiek jutalma. Egyéniben az 
újonc Kovács Levente 4. lett, de korcsoportjában 
Medvegy András, Hóbor Eszter, Medvegy Nóra 
és Hóbor Zalán is az első tízben ért célba. 

Eredmények Újonc 1 (0,5 km futás-2 km ke-
rékpár-0,25 km futás) fiú csapat 2. Kőszegi Tri-
atlon Klub 26:12 (4. Kovács Levente 7:59, 27. 
Komjáthy Dávid 9:04, 28. Sumpf Vince 9:09), 
Újonc 2 (4-4-0,5 km) lány egyéni 2. Hóbor Enikő 
17:23, fiú egyéni 41. Gurisatti Péter 17:01, 66. 
Kelemen Artúr 20:06, Gyermek (2-8-1 km) lány 
32. Kovács Fanni 30:08, Serdülő (3-12-1,5 km) 
fiú csapat 1. Kőszegi TK 1:53:39 (7. Medvegy 
András 37:41, 11. Hóbor Lehel 37:59, 12. Laki 
Barnabás 37:59), egyéni 33. Neudl Gábor 40:49, 
lány csapat 2. Kőszegi TK 2:05:18 (12. Básthy 
Katalin 40:50, 19. Stumpf Anna 41:15, 25. 
Bozsó Fanni 43:13), Junior (5-20-2,5 km) lány 
csapat 2. Kőszegi TK 3:28:58 ( 9. Hóbor Eszter 
1:06:52, 10. Medvegy Nóra 1:07:12, 14. Fekete 
Adél 1:14:54), Ifjúsági (5-20-2,5 km) 3. Kőszegi 
TK 3:07:03 (10. Hóbor Zalán 56:32, 21. Thaler 
Levente 1:01:36, 31. Molnár Levente 1:08:55).

Mezeifutás a Balog iskolában
A Balog iskola nagy körültekintéssel, a korona-
vírusra vonatkozó szabályokat betartva rendezte 
meg mezeifutó versenyét a Csónakázó-tónál. A 
ragyogó napsütésben 119-en versenyeztek.

Győztesek: Dömötör Noémi, Döbrösi Zalán, 
Gergye Diána, Róth Ármin, Horváth Amira, Pénzes 
Dávid, Pápai Nerina, Marton Olivér, Pillisz Írisz, 
Abért Olivér.

 Váltó a legjobbak között
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Ingatlant eladna?
Irodánk a leghatékonyabb módszereket alkalmazva, mérsé-
kelt sikerdíjjal igyekszik megkímélni ügyfeleit az ingatlan el-
adás során felmerülő terhektől, gondoktól. Forduljon hozzánk 
bizalommal.

Ingatlant vásárolna?
Kőszegi Irodaként jelentős ügyfélkörrel, pénzügyi finanszíro-
zási megoldásokkal segítjük ügyfeleinket tapasztalt kollégák-
kal. Forduljon hozzánk bizalommal, hogy a megfelelő ingat-
lanját megtalálja.

Ingatlant bérbe adna? Ingatlant bérbe venne?
Munkánk során sokszor keresik meg Irodánkat ingatlanok 
kiadása érdekében. Mi összehozzuk a kínálatot a kereslettel, 
levesszük Önről a bérbeadás minden problémáját.

Ingatlanját felújítaná?
2021. januártól jelentős újabb kedvezmények vehetők igény-
be max. 3 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatás for-
májában legalább 1 gyermekkel rendelkező házaspároknak, 
ingatlanok felújítására. Forduljon hozzánk bizalommal, mi a 
felújításban, kivitelezésben is segítünk.

PRE-ALP HOUSE Ingatlan Iroda várja hívását!
Telefon: 06 20 599 6520

email:prealphouse@gmail.com

Lemondott
Kiss Zoltán tanár, két ciklusban 
volt a belváros képviselője, az el-
múlt év októberében a harmadik 
választáson is győzelmet aratott a 
FIDESZ-KDNP színeiben. Idén ősz-
szel érkezett a hír, miszerint lemon-
dott a mandátumáról. Az okokról 
kérdeztük. 
– Májusban súlyos betegségen 
estem át, teljes felgyógyulásom 
hosszabb időt vesz igénybe – fo-
galmazta meg Kiss Zoltán. – Ezért 
a jövőben csak a munkámra, a 
gimnázium diákjaira szeretnék 
koncentrálni. Az átélt betegségem 
vezetett a lemondásom felé, mind-
ezen érzésem a nyár végétől lett 
egyre erősebb. Úgy gondolom, hogy 
így korrekt a választópolgárokkal 
szemben, mert a képviselői feladat 

teljes embert kíván. Sokszor, sok 
irányba kell elindulni, kopogtatni 
ajtókon, hogy valóban, szavazattal 
képviselni lehessen egy-egy közös-
ség érdekeit. Annyiban sajnálom a 
meghozott döntésemet, hogy kép-
viselőként kimaradok a városba ér-
kező óriási fejlesztésekből. Én, mint 
kőszegi polgár örömmel fogadom 
a változást, vagy sokkal inkább az 
eddig végzett eredményes munka 
folytatását. Az összetartó közösség 
feladatvállalását tartom fontosnak, 
szerintem csak ennek lehet ered-
ménye. 
Köszönöm a társaknak az együtt-
működést, a városvezetés segítsé-
gét, ugyanígy a hivatal dolgozó-
inak a nekem nyújtott támogató 
munkáját.  A jövőben is köszönettel 
gondolok a választók nekem adott 
háromszori bizalmára. 

Kámán Z 

Határátkelő: Az új útszakasz 
építési üteme a közeljövőben 
történő változást jelzi. Novem-
ber 15-ig a vízműtől új aszfaltot 
kapott a teljes útszakasz, le-
festették az útburkolati jeleket, 

és tábla jelzi Rőtfalva irányát. 
A határpont után az osztrákok 
elhelyezték a határellenőrzést 
szolgáló lakókonténert. A ma-
gyar oldalon lévő szervízútból 
épül meg a bicikliút.


