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DOLGOZNI AKARNAK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. Reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, Rusznyákné Biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a Bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

FREYBERGER ZARA
Január 2-án 19.55 órakor megszü-
letett a Freyberger család harmadik 
gyermeke, Zara. A 3600 gr súlyú, 53 
cm hosszú kislány 2021-ben Kőszeg 
város első újszülöttje. Az édesanya, 
Freybergerné Nagy Katalin elmondta: 
a születési dátumot az orvosok előzete-
sen szentestére határozták meg, amely 
várandós állapotban és családi idillben 
telt el. Együtt nézték meg szilveszterkor 
a házi tűzijátékokat, aztán a fénycsodák 
elmúltával megkezdődtek az anyai szív 
alatt a születést jelző fájások. Ádám, 
a férj ismét apás szülés részese lett a 
harmadik gyermekénél is. Feleségé-
vel autóval indultak a szombathelyi 
kórházba a csillapodó fájások mellett. 
Másnap, szombaton dél körül megkez-
dődött a hosszú vajúdás. Az édesanya 
szavai szerint: „az utolsó két óra vette 
erősen igénybe a szervezetemet”. Az 
estét felidézve megfogalmazta: „Hála 
Istennek, hogy a férjem ott lehetett. A 
COVID-helyzet miatt voltak félelmeim, 
azért is, mert az első két szülést rög-
tön műtét követte. Zara születése volt 
a legszebb szülési élmény, lányunk 
megérkezése után az első három 
órát hárman együtt tölthettük el.”
Szép volt, csoda volt, amikor a nagyszü-
lők azon az estén telefonon értesültek az 
unokájuk megérkezéséről.  A két otthon 
lévő testvér a Balog iskolába járó nyolc-
éves Léna, és az ötéves Dávid türel-
metlenül várták a kistestvért, akinek a 
születése után több, mint két hétig tartó 
antibiotikumos kezelés következett. Így 
az első három óra csodáját beárnyé-
kolta a hosszú kórházi kezelés. „Majd 
elfelejtjük” – mondta az édesanya, aki 
nemcsak kórházi, hanem családi védel-
mi háló alatt töltötte el azokat a napo-
kat. Megfogalmazta: „olyan családunk 
van, amit csak kívánni tudok min-
denkinek”. Ők mindannyian kőszegiek, 
erősen kötődve Kőszegfalvához.
Január 16-án még hiába várták a haza-
térőket: az apa részéről két dédpapa, és 
a négyunokás nagyszülők, az édesanya 
részéről a hatunokás és a két déduno-
kás nagyszülők, valamint a nagynénik, 
nagybácsik és unokatesók is.

Kámán Zoltán

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA, ZARA 
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Összevonták
Az elmúlt év szeptemberétől a vá-
rosban működő óvodák, bölcsőde 
egységes irányítás alatt működik. 
Január 1-jétől megtörtént a könyv-
tár és a múzeum összevonása. Az 
okokról, és a célokról kérdeztük 
Básthy Béla polgármestert.
– Januártól városunk két kulturális 
gyűjteményi intézménye Kőszegi 
Városi Múzeum és Könyvtár néven 
összevont intézményként működik 
tovább Révész József igazgató és 
Lajos Tiborné igazgató-helyettes 
vezetésével – adta a tájékoztatást 
a városvezető. – Az összevonással 
két hasonló karakterű intézmény 
egyesült. Mindkettő jelentős gyűj-
teményeket kezel, ezek a gyűjte-
mények adják legfőbb erőforrá-

sukat, vonzerejüket. Közös céljuk, 
hogy gazdag, jellegzetesen kőszegi 
gyűjteményeik segítségével minő-
ségi kulturális fogyasztásra, műve-
lődésre és közösségi életre nevel-
jenek és ösztönözzenek, táplálva 
az igényt ezen kulturális javaink 
megőrzésére és újabbak létreho-
zására. Bízom abban, hogy a ren-
delkezésre álló személyi és anyagi 
erőforrások, valamint működési 
terek összehangolt használatával, 
egységes irányítással működő in-
tézményünk hatékonyabban tudja 
ellátni feladatait: a látogatható 
terek nyitva tartását, a látogatók 
kiszolgálását, a gyűjtemények 
kezelését, az ezekre építő kultúra 
közvetítő események, rendezvé-
nyek szervezését. További célunk, 
hogy az intézményhez harmadik 
egységként csatlakozzon a kőszegi 

levéltár, és így a teljes kőszegi gyűj-
teményi örökség egy városi fenn-
tartású intézményben legyen elér-
hető, megismerhető és kutatható. 

Ennek érdekében előrehaladott 
tárgyalásokat folytatunk a Magyar 
Nemzeti Levéltárral és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel. 

Noel
Kedves Olvasó, édesapaként ké-
réssel fordulok Önhöz, támoga-
tásával segítse Noel fejlődését, 
hogy egészséges emberként éljen 
a családunkban. A Győzzük le az 
SMA-t, állítsuk talpra Noelt! ala-
pítvány Noel gyógyulását szolgálja. 
Facebook: Győzzük le az SMA-t, 
állitsuk talpra Noelt. E-mail cím: 
horvath.noel.sma@gmail.com, 
Számlaszám: 11747006-27260104
IBAN: HU62 1174 7006 2726 
0104 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

Köszönettel fogadjuk a segítségét, 
az adományokat. 

Horváth Szilárd
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Vasút és buszközlekedés fejlesztése
Kőszegen többirányú fejlesztések 
kezdődtek el, illetve folytatódnak. 
A közlekedés kritikus pontja a 
Liszt Ferenc utcában lévő autóbusz 
állomás, illetve a vasútállomás 
környéke, és az ott lévő 87-es út 
forgalma. A feladat megoldására 
indulnak el fejlesztések.  
Milyen lesz a vasúti közlekedés?
Az első változás lesz a Kőszeg – 
Szombathely közötti vasútvonal 
megújítása. A projektgazda, a 

GYSEV Zrt. arról adott tájékozta-
tást, hogy „Az idei évben megkez-
dődnek a komplex korszerűsítési 
munkálatok a Szombathely – 
Kőszeg vasútvonalon. A lezárult 
nyílt közbeszerzési eljárás ered-
ményeként tizenöt hónap alatt 
valósulhat meg a fejlesztés.”
Ennek részeként elvégzik a szük-
séges pályavasúti munkálatokat, 
a hét megállóhelyen kényelmes 
magasperonok épülnek, új bútor-

zattal, esőbeállókkal, térvilágítással. 
Korszerű vizuális utastájékoztatást 
alakítanak ki a 18 km-es szakaszon. 
A kőszegfalviak többet kapnak, mert 
a többi megállóhellyel megegyező 
fejlesztések mellett 10 férőhelyes, 
fedett B+R kerékpártároló is létesül.
A beruházás része, hogy Kőszegen 
korszerű, a vasút és az autóbuszos 
közlekedést is kiszolgáló, akadály-
mentes peron épül meg korszerű 
térvilágítással. Az állomáson 40 

férőhelyes, fedett B+R kerékpártá-
roló várja majd az utasokat.
A kivitelezési munkálatok miatt az 
idei évben lesz egy 90 napig tartó 
vágányzár, így három hónapig nem 
közlekedhetnek a vonatok Kőszeg 
és Szombathely között. Az utasokat 
vonatpótló autóbuszok szállítják. A 
vágányzár kezdetének időpontjáról 
a GYSEV Zrt. tájékoztatja a Kedves 
utasokat. A Kőszegen lévő állomás-
épület felújítási munkálataira egy 
nyílt közbeszerzési eljárás ered-
ményeként külön szerződést köt a 
vasúttársaság.

Új buszpályaudvar a vasútállomásnál
A vasútvonal fejlesztésével összhang-
ban a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő 
Zrt. a GYSEV Zrt-vel és Kőszeg Város 
Önkormányzatával együttműködés-
ben készítteti a Kőszegi Intermodális 
csomópont terveit.

Helyközi buszpályaudvar
A fejlesztés részeként korszerű 
közös vasúti-, helyi és helyközi 
buszpályaudvar létesül a jelenlegi 
vasútállomáshoz kapcsolódva. A 
GYSEV fejlesztéséből megvalósuló 
közös peron további öt buszmeg-
állóval bővül. Az állomás összesen 
8 buszállással, 10 busztárolóval, 
sofőr-pihenővel szolgálja majd az 
utasokat. Egyidejűleg hat db hely-
közi és két db helyi midibusz is ér-
kezhet Kőszegre.
Az állomásépület korszerűsítését a 
GYSEV és a NIF Zrt. két ütemben 
végzi. A belső felújítás az utasok, 
a vasúti dolgozók és a buszsofőrök 
kényelmét szolgálják, megújul az 
utasváró, és a vizesblokk. A nyílás-
zárók cseréje, a fűtéskorszerűsítés, 
valamint a homlokzat felújítása az 
energetikai fenntarthatóságot biz-
tosítja.

Parkolók
A busszal, vonattal, autóval érkezők 
számára legalább 50 férőhelyes P+R 
parkoló készül el többféle növény-
zettel kiegészítve. A főépület köz-
vetlen közelében úgynevezett K+R 
megállók épülnek azoknak, akit az 
állomásra utast hoznak, de autó-
jukkal nem parkolnak huzamosabb 
ideig. A főépület és a főút között az 
utasoknak parkot alakítanak ki, en-

nek részeként megépül az esztétikus 
gyalogút, a várakozóknak padok és 
pihenők állnak a rendelkezésére.
Érzékelővel, úgynevezett bejelent-
kezéssel szabályozott jelzőlámpás 
kereszteződésen hagyják el az állo-
mást a buszok a számukra kialakí-
tott új útszakaszon. Az állomás előt-
ti csomópontban kisebb geometriai 
változtatás után közlekedési lám-
pák segítik, gyorsítják a járművek 
haladását. A vasútállomás felől és a 
Rákóczi Ferenc utcából való ki- és 
behajtás egyszerűbb lesz. A közle-
kedési jelzőlámpák a gyalogosok, 
kerékpárosok védelmét szolgálják.

Új híd a Gyöngyösön
Megálló a Liszt Ferenc utcában
Kőszeg Város Önkormányzata 
megbízásából már készülnek – a 
Gyöngyösön átvezető, gyalogosok, 
biciklisek számára – az új híd ter-
vei. A Penny parkolótól indulva 20 
méter hosszú híd épül, amely lám-
pával szabályozott átkelővel éri el a 
vasútállomás előtti parkot.
A pályaudvarhoz kapcsolódva a 
kőszegfalvi kerékpárutat kiépítik az 
állomásépületig. A híd, az átkelő és 
a kerékpárút segítségével – a je-
lenlegi, benzinkúti főúti átkeléshez 
viszonyítva – biztonságosabb lesz a 
kerékpárosok közlekedése Szom-
bathely felé.
A vasútállomásnál a tervezett cso-
mópont megépítését követően a 
Liszt Ferenc utcai buszpályaudvar 
megállóként működik, megtartva 
2-3 db le- és felszállóhelyet.
Az intermodalitás biztosítása egy új 
közös busz-, és vasúti pályaudvar 

létrehozásán túl a különböző közle-
kedési módok komfortos és innova-
tív megoldásokat tartalmazó rend-
szerrel érhető el. A vasúti és közúti 
közlekedés összehangolásán túl a 
belváros forgalmának csillapítása 
(P+R parkolók) kialakításával érhe-
tő el. Mindezeket erősíti a kerékpá-
ros és gyalogos infrastruktúra komp-
lex fejlesztése, amelyek együttvéve 
szolgálják a környezeti és gazdasági 
szempontból fenntartható várost.

Midibuszok
A fejlesztés részeként két db kör-
nyezetbarát midibuszt szerez be 
Kőszeg Városa. Az új buszokkal a 
jelenleg el nem látott városrészek 
is megközelíthetővé válnak, ahol 
egy úgynevezett „igényvezérelt” 
rendszer biztosíthatja majd a gaz-
daságos üzemelést.
A helyi közlekedés újra-szerve-
zése az 1986/2017. (XII. 19.) 
Kormányhatározat szerint a „Vá-
roskörnyéki közösségi közlekedés-
fejlesztés” című projekt részeként 
valósul meg. 
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Minden év kezdete egyben visz-
szatekintés az elmúlt évre, amely 
lehetőséget ad arra is, hogy az új 
év látható feladatairól is beszél-
jünk. A vírus jelenlétében 
ebben az évben is lehetnek 
nem várt események, amely 
az elmúlt évben bőven ju-
tott mindenkinek, és Kőszeg 
Város Önkormányzatát, a vá-
rosvezetést rendkívüli helyzet 
elé állította. Erről kérdeztük 
január első napjaiban Básthy 
Béla polgármestert.   
– Mennyire változtatta meg 
a tavaly márciusban meg-
jelent vírus az újonnan 
választott, elsőéves polgár-
mester terveit?
– Valóban, a járvány nehéz-
ségeire senki nem számított 
az év elején. A nagy fegyelemmel 
viselt első hullám után pedig talán 
nem vártunk ilyen erős másodikat. 
Városunk lakói közül mára már so-
kan átestek a fertőzésen, és szemé-
lyes ismerőseink közül is vannak ál-
dozatok, akiket családjukkal együtt 
gyászolunk. Pótolhatatlanok ezek 
a veszteségek. Köszönjük a men-
tősök, az egészségügyi és szociális 
alkalmazottak, a pedagógusok és a 
kereskedelmi dolgozók helytállását. 
A szigorú előírások betartásával 
egész napokat maszkban töltve 
kell kitartaniuk. Persze ilyenkor is 
születnek emlékezetes pillanatok. 
Számomra ilyen volt a maszkok ki-
osztása munkatársainkkal és a kép-
viselőkkel, vagy a májusfa közös 
feldíszítése, melyből hagyományt 
teremtenénk.
– Több híradásban elhangzott, 
hogy a város működik, de a 
vírushelyzetben a polgármes-
ternek egyedül kellett, lehetett 
döntést hozni. Azért ez a helyzet 
nagyobb felelősséget jelentett a 
városvezetőnek.
– Kívülről talán egyszerűbbnek 
tűnhet, hogy nem kell bizottsági 
és testületi üléseket tartani. Valójá-
ban az ülések ritmusa és folyamata 
nagyban segíti a döntések kiérle-
lését, letisztítását. A hivatalnak és 
nekem is szokatlan helyzet, foko-
zott felelősség ez a csökkentett, 

mégis felgyorsult üzemmód és 
döntéshozatal. Próbáltunk a nor-
mál időszakhoz hasonló ritmus-
ban haladni, lehetőség szerint a 

képviselők véleményét is írásban 
kikértük. Köszönöm, hogy kívülről 
segítik a munkát.
A legnehezebb döntéscsomag ter-
mészetesen a költségvetés tavaszi 
átszabása volt, amikor az intézmé-
nyek, a munkatársak, a képviselők 
vagy az egyesületek számára be-
tervezett források csökkentéséről, 
elvonásáról vagy felfüggesztéséről 
kellett dönteni. Elsőként a polgár-
mesteri keretet és az „egyéb szóra-
koztató tevékenységeket” csökken-
tettem nullára, de nem kerülhettük 
el a hivatal és az intézmények 
költségvetésének fájdalmas újra-
tervezését sem. Igazi felüdülés volt, 
amikor nyáron visszatért a meg-
szokott ülésrend, és nagyon várom 
már, hogy ismét a szokott vitákban 
érlelhessük meg a döntéseket.
– Megvalósultak a kitűzött célok?
– A költségvetés februári elfoga-
dásakor a korábban elnyert és el-
indított fejlesztési projektek sikeres 
megvalósítását nevesítettem az év 
legfontosabb céljaként. Nagy volt 
a bizonytalanság, nem tudhattuk, 
hogy az egyes pályázatokon elnyert 
összegek elegendők lesznek-e a ki-
vitelezők árajánlatainak beérkezé-
se után. Szükség is volt átcsopor-
tosításokra és többlet támogatási 
kérelmek benyújtására. Ágh Péter 
országgyűlési képviselőnk sokat 
segített, hogy ezek a kiigazítások 

megtörténhessenek. Ennek is kö-
szönhető, hogy sikeresen megvaló-
sult a piac és a városmajor, vagy a 
Kiss János utca és a Várkör felújítá-

sa. Közös sikerünk 
az is, hogy a Dózsa 
György utca felújí-
tásának tavasszal 
elvont költség-
vetési forrását az 
év második felé-
ben visszakaptuk. 
Ugyancsak módo-
sításra volt szük-
ség, hogy a Várkör 
északi szakaszára 
kevésnek bizonyu-
ló pályázati forrást 
a Bajcsy-Zsilinszky 
utcára vihessük át. 
Nagyon hálás va-

gyok a hivatali munkatársaknak, 
akik a módosításokhoz kapcsolódó 
feladatokat elvégezték. Kétszer is 
sikerrel pályáztunk a Kormány ál-
tal kiírt rendkívüli támogatási pá-
lyázatokon, így sikerült biztosítani 
a folyamatos működést. Kívülről 
talán a Városüzemeltető Kft. mun-
káján sem érződött a jelentős for-
ráselvonás. Megpróbáltunk külső 
megrendeléseket szerezni, mint az 
Árpád-házi Óvoda útépítése ese-
tében, vagy közös finanszírozással 
dolgozni, mint a Hunyadi u. 15. 
szám alatti útfelújítás során a la-
kosokkal, és a Cáki út esetében az 
út mentén működő vállalkozások-
kal. A vezetői értekezletek nagyon 
megoldás orientáltan zajlottak, 
számtalan egyeztetés, igazi pörgés 
jellemezte az évet, hogy egyetlen 
projektet, egyetlen elnyert forintot 
se kelljen visszaadni, folyamatos 
legyen a munka. Miközben a Szoci-
ális Gondozóközpont a legnagyobb 
odafigyeléssel védte a fertőzéstől a 
bentlakó ellátottakat, az átmene-
tileg bezárt kulturális intézménye-
ink elvégezték azokat a felújítási, 
leltározási feladatokat, amelyekre 
máskor nem jutott idő. A Jurisics-
vár csapata pedig egy percig sem 
gondolt a nyári várszínházi szezon 
lemondására, pedig májusban nem 
sokan fogadtak volna, hogy idén 
is „színre viszik a nyarat”. A nyár 

közepétől olyan nyüzsgés volt a 
városban, mintha a turisták is igye-
keztek volna az elmaradásokat be-
pótolni. A Főtéri Zenés Esték sikere 
szinte gyógyítóan hatott a tavaszi 
bezártság után.
– Az elmúlt év rendkívüli volt 
azért is, mert több városfejlesz-
tést szolgáló beruházás fejező-
dött be. Sok más mellett a piac, 
a Várkör, a Kiss János utca fel-
újítását jól fogadták a kőszegiek. 
Aztán novemberben közel tíz mil-
liárd Ft Kőszeget érintő fejlesztést 
jelentett be a Kormány. Ágh Péter 
erről azt mondta: nem égből poty-
tyant a pénz. 
– Izgalmas időszak volt az ősz. 
Megnyitott a Harangtorony Szálló 
és a Benedict Hotel Kőszeg. Elin-
dult a zsinagóga renoválása és a 
Bálház felújításának előkészítése. 
Novemberben 6,2 milliárd forintos 
egyházi épületfejlesztési, 2,8 milli-
árdos út- és parkoló fejlesztési, és 
800 millió forintos temető építé-
si támogatás Kőszegre érkezését 
jelentette be a Kormány. Ezzel a 
KRAFT program sikeres együttmű-
ködésére építő új fejlesztési időszak 
indult el, melynek célját és távlatát 
2019 őszén fogalmaztuk meg. Ez a 
távlat 2028, Kőszeg királyi várossá 
nyilvánításának 700. évfordulója, a 
cél pedig, hogy erre az évfordulóra 
újítsuk meg Kőszeget! Erre szövet-
keztünk Ágh Péter országgyűlési 
képviselőnkkel, és ehhez a célhoz 
kaptunk támogatást a Kormánytól. 
Navracsics Tibor kormánybiztosként 
támogatja a célkitűzést. Az elnyert 
források sok feladatot és nagy le-
hetőséget jelentenek, de mi még 
sokkal többre vágyunk! Az év során 
számtalan partnerrel egyeztethet-
tem: minisztériumokkal, állami és 
magán, közfeladatot ellátó és nye-
reségorientált cégekkel, társadalmi 
egyesületekkel és egyházi szerve-
zetekkel. Minden esetben egy cél 
vezérelt: Építsük együtt Kőszeget! 
El kell érnünk, hogy minden Kő-
szegen működő partnerünknek 
legyen a városban fejlesztési célja, 
szándéka, projektje, amit a várossal 
együttműködésben megvalósíthat 
a 2028-ig tartó időszakban! Ilyen 
projektek bejelentése történt meg 
az ősz során, és ilyen projektek el-
indításán dolgozunk 2021-ben is!

KZ
Fotó: Unger Tamás/vaol.hu

Interjú Básthy Béla polgármesterrel
„Számtalan egyeztetés, igazi pörgés jellemezte az évet”
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Ki építheti meg az utakat?
építőipar nem állt le, tudtunk folya-
matosan működni. Olyan munká-
kat végeztünk, amikre már koráb-
ban megkötöttük a szerződéseket. 
Ebben az időszakban építőanyag 
kereskedésünkben azt tapasztaltuk, 
hogy az otthonokban végzett felújí-
tási munkák hatására közel 30%-
kal emelkedett a forgalom. 
– Mit lehetett látni az építőipari 
vállalkozások szempontjából?
– Ahogy az otthonmaradók sem 
tudtak előre tervezni, úgy az építő-
ipari vállalkozások is egyre inkább 
napról-napra működtek. Koráb-
ban egy hónapra előre is le tudtuk 
egyeztetni a feladatokat, de tavaly 
a bizonytalanság miatt ez már nem 
működött. Az elhúzódó pályázati és 
kormányzati döntések következté-
ben lelassultak az építőipari folya-

matok, számos beruházás kezdése 
eltolódott. A munkavégzésre ideális 
nyáridőben az építőipar termelése 
visszaesett, ennek hatása nálunk 
is érzékelhető volt. Tavaly év vé-
gén a kormány kilátásba helyezte a 
lakásfelújítási támogatást, melynek 
hatására a lakossági beruházások 
csökkentek, amely szinte szempil-
lantás alatt érezhető volt a TÜZÉP 
üzletünk forgalmában. Sokan a 
kedvező döntés reményében elha-
lasztották a tervezett felújításokat, 
melyek az idei évben a néhány 
fős kisvállalkozások számára ad 
munkalehetőséget. Reményeink 
szerint a kereskedelmi cégünk nö-
vekvő forgalmában is érzékeljük a 
változást. Az látszik már, hogy az 
állam gazdaságélénkítő célzattal 
elkezdte kiírni a pályázatokat. Ezért 
reményeim vannak arra, hogy nem 
ismétlődhet meg a 2015-16-os 
esztendők rendszere, amikor el-
húzódtak a pályázatok kiírásai, és 

megakadtak a beruházások. Akkor 
a mi árbevételünk is majdnem fele-
ződött, majd az utána következő két 
évben jelentősen emelkedett. Nö-
veli a lakossági beruházási kedvet 
az is, hogy a kormány visszavette az 
új lakásépítés ÁFÁ-ját, és egyéb tá-
mogatásokról is születtek döntések. 
A cégünkre vonatkoztatva január 
első napjaiban igaz, hogy az idei 
kapacitásunk 80%-a lekötött.  
– A Kőszeg úthálózatának felújí-
tásában részt tudtok venni?
– Az útfelújítás specifikus munka, 
mélyépítésnek nevezzük. Ezekhez 
másféle gépekre van szükség, mint 
az általunk végzett magasépítés-
hez. Abban bízunk, mint a piac 
felújításánál is, hogy konzorcium-
ban vállalhatunk részfeladatokat. 
Ezeken kívül idén több egyházi és 
állami beruházás is indul Kőszegen, 
amelyekben reményeink szerint mi 
is szerepet tudunk vállalni.

Kámán Z 

A 2021-es év Kőszegen várhatóan 
az építkezésekről szól. Tevékeny-
kednek a városban vállalkozók, 
akik ezen a területen dolgoznak. 
Közülük az egyik, Szárnyas János, 
akitől a COVID-betegség, és a ka-
rantén a vállalkozásokra vonatkozó 
hatásáról kérdeztük az idei eszten-
dő kilátásaival.
– A vírushelyzet alaposan átírta 
az elmúlt évet. 2020 márciusától 
ideiglenesen sok szakember érke-
zett vissza Ausztriából, és otthon 
a saját házuknál végeztek el olyan 
munkákat, amelyet talán évek 
óta halogattak – fogalmazta meg 
Szárnyas János. – Mindez igaz, a 
„Maradj Otthon!” felszólítás hatása 
alatt lévőkre is. Az itthon tevékeny-
kedő vállalkozások számára pozitív 
volt, hogy a COVID indulásakor az 

Fogyasszon kőszegi bort! 
Karácsonyi bevásárláskor az élel-
miszerbolt pénztárainál sorban 
állva láttam az ország különböző 
részeiről származó, főként olcsóbb 
kategóriájú borokat. Elgondolkod-
tam: hogyan lehetne még jobban 
ösztönözni a kőszegi termelők 
borainak a vásárlását. Legyen az 
bármilyen termék, a helyben lévő 
vállalkozások termékeinek vásár-

lásával biztosabb alapokra lehet 
helyezni a helyi gazdaságot. 
Tudjuk: a kőszegi borkészítők eddig 
is számíthattak a lakosság hűségé-
re, de mostanra még inkább igaz: 
a jó bornak is kell a cégér. Ezt az 
elvet követve és figyelembe véve, 
hogy a COVID betegség idősza-
kában a helyi nagyprogramok el-
maradtak, egyre inkább szükség 
van arra, hogy az itt élők helyben 
készült termékeket, így a bort vá-
sárolják.
A legtöbb kőszegi borász kínálja a 
folyó, illetve palackos borokat egy-
aránt. Vörösborok között slágerter-
mék a Blauburger, de nagyon szép 
Kékfrankosokat is lehet kapni. A 
fehérborok feltörekvőben vannak, 
és egyre nagyobb kínálattal várják 
az érdeklődőket, a fogyasztókat.  
Chardonnay, Olaszrizling, Furmint, 
Cserszegi fűszeres. A lehetőség 
adott, hogy felkeressék a termelő-
ket. Kérjük, tegyék is meg! Ehhez 
nyújt segítséget a közösségi oldal 
(www.koszegibor.hu), ahol minden 
piacra termelő kőszeghegyaljai bo-
rász bemutatkozása és elérhetősé-
ge megtalálható. 

 Kampits László

JUHAR
LAKÓKERT

Tel.: 06/70/398 3899

Stílusos, modern új építésű lakások, elegáns 
LIFTES épületben, kertvárosi zöld környezettel!

Földszinti lakások saját kerttel, emeleti lakások tágas,
panorámás teraszokkal!

–  MEGÚJULÓ ENERGIA/ NAPELEMRENDSZER
–  választható burkolatok, beltéri ajtók, szaniterek
–   egyedileg szabályozható és mérhető házközponti fűtés
–   saját parkoló a vételárban 
–  magas műszaki tartalom

Újra 5%-os ÁFA-val új építésű lakások! 
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– Helyi egyesület híján a Soproni Heavy Tools SC 
színeiben sokan versenyeztünk a Cross Country 
magyar bajnoki sorozat MTB versenyein. 1998-
ban Maitz Árpád önkormányzati képviselő se-
gítségével megrendeztük a város első hegyi ke-
rékpárversenyét „Ó-házi buli” néven. Akkoriban 
még mit sem sejtve arról, hogy később egy ilyen 
rendezvény lebonyolításához a Nemzeti Park, az 
erdészet és újabban már a Vízügyi Igazgatóság 
engedélye is szükséges.  

– 1999-ben keresett meg minket Stampf Fe-
renc, hogy alakíthatnánk egy saját egyesületet 
Kőszegen. Az ötletet gyors tettek követték, Fe-
renc vállalta az elnök és „a mindent elintéző, 
megoldó” szerepet, én az alelnökét és mindent 
ami a bringázáshoz kapcsolódik.                                                                                                                                    
– A Magyar Mountainbike Szövetség tagjaként 
különböző szakágak országos bajnoki futamai-
nak adhattunk otthont, az extrémnek mondha-
tó Downhill versenyektől a 3-400 fős maraton 
versenyekig. Az elmúlt 22 év közül egy sem telt 
verseny szervezése nélkül. Az utóbbi tíz évben 
a Kőszegi Citycross belvárosi mountainbike kör-
versenyünk és az Írottkő Hillclimb hegyikerék-
páros és terepfutó versenyünk az, amit minden 
környékbeli bringás izgatottan vár évről évre. A 
Citycross szerves része lett az autómentes nap-
hoz is köthető Minicitycross versenyünk, amivel 
egyre több fiatalt sikerül nyeregbe ültetni.
– Ferenc nyitottságának köszönhetően voltak évek, 
amikor a helyi paintballosokat vettük a szárnyaink 
alá, önálló szakosztályként. 2002-től Horváth And-
rás vezetésével 15 fős testépítő szakosztályunk is 
van, melynek a Lóránt Gyula Sporttelep ad otthont. 
A bringás része is eléggé sokoldalúnak mondható. 
Az elmúlt években volt, hogy a versenysport domi-
nált, de voltak évek, amikor inkább a szabadidős 
tekerés és a turizmus kapott nagyobb hangsúlyt.
– Bárkit szívesen fogadunk tagjaink sorába. Az iga-
zán aktív tagok száma 10-20 fő között mozgott, de 
nagyon sok olyan bringás van, akik bár hivatalosan 

KÁVÉSZÜ
N
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Kávészünet Katona Szilveszter hegyi kerékpározóval
 A Kőszegi Kerékpáros Egyesület alelnöke 

A sportág gyorsan meghonosodott Kőszegen 
is. Általa egy sor olyan fogalommal ismerke-
dett meg az a réteg, amelyik tekeri a pedált, 
melyek idegenül hangzanak és a jelentésü-
ket inkább csak ők ismerik. A hillclimb az a 
versenyszám, ahol szinte csak felfelé tapo-
sás van. A cross country pedig a legklasszi-
kusabb, ebben vegyesen van felfelé és lefelé 
menet egy 10 km-es körpályán a kategóri-
áknak megfelelő számú köröket teljesítve. 
A freeride napjaink talán legnépszerűbb 
szakága, ez már viszonylag nagy rúgóúttal 
rendelkező bringát igényel a nehezebb te-
repviszonyok miatt, de még itt is van felfelé 
mászás és lejtőzés egyaránt. A downhill a 
leglátványosabb, legextrémebb műfaj, ahol 
a lejtőzésé a főszerep, épített akadályokkal, 
kanyarokkal, ugratókkal tarkított pályán 
kifejezetten erre a célra épített bringákkal. 
Persze ezzel akad a legtöbb „probléma” a 
hatóságok részéről, mert jelenleg legálisan 
a közelben szinte csak Ausztriában űzhető! 
A bringázásnak hódol Katona Szilveszter és 
csapata. Kőszegen született és nőtt fel, anyai 
ágon kőszegi, apai ágon hegyaljai felmenők-
kel. A kerékpározás már óvodás korban be-
szippantotta és azóta fontos része az életé-
nek. Az erdő és a Kőszegi-hegység szeretete 
pedig valószínűleg a génjeiben van. Apai 
dédapja Klee Vendel erdőőrként szolgált a 
húszas évektől a hegység minden fáját, zu-
gát ismerve. Anyai dédapja pedig 1925-ig a 
Szabóhegy tulajdonosaként gazdálkodott és 
látta vendégül a hegységben túrázók, kirán-
dulók sokaságát. A Balog Ádám Általános 
Iskolában Szilveszterék voltak az utolsó vég-
zős osztály a régi épületben. A szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Ipari Szakközépiskolában 
érettségizett, utána gépjármű villamossá-
gi műszerész lett, a szakmában dolgozik a 
testvérével közös műhelyükben. A Kőszegi 
Kerékpáros Egyesület alapító tagja és alel-
nöke. Lassan 12 éve, hogy megnősült, egy 
kilencéves kislány büszke apukája.
– Gyerekkoromban a városban a bicajozás in-
kább a közlekedés része volt, sportként nem volt 
jelen. Legföljebb édesanyámmal kerekeztünk a 
Hegyalján. Igazából bármelyik hobbi, vagy sport 
drága manapság, de meg lehet találni benne az 
örömöt bármilyen felszereléssel...
– A hegyi kerékpározás a 90-es évek elején jelent 
meg Magyarországon. Mivel Kőszeg adottságai, 
főleg a vasfüggöny megszűnését követően kitű-
nőnek bizonyultak, gyorsan elterjedt itt is. Komoly 
életre szóló barátságok alakultak ki a hegyen átélt 
kalandok során, felfedezve a gyermekkorunkban 
ismeretlennek számító területeket is.

nem tagok, mégis aktívan alakítják a térség kerék-
páros fejlődését és segítenek, amiben kell.
– Ha a vírushelyzet végre megengedi, akkor 
2021-ben szeretnénk újragondolni az egyesü-
let működését. Sok változás és új lehetőségek is 
adódtak. Az utánpótlás nevelés egyre növekvő 
igényét is, meg az országúti szakág iránti érdeklő-
dést is szeretnénk kielégíteni. Egységes csapatmez 
létrehozása is régóta tervben van. A bringákat 
mindenki maga szerzi be az ízlésének, stílusának, 
anyagi lehetőségeinek függvényében. Akadnak, 
akiknek akár három-négy is van. Richárd testvé-
rem is a kezdetektől tagja az egyesületnek.
– Évekig a Csónakázótónál lévő Kerékpáros 
Centrum adott otthont, ami egy Nyugat-dunán-
túli regionális kerékpárkölcsönző hálózat része-
ként valósult meg akkoriban. Azonban a kerék-
párok bérbeadása még a csónak és vizibicikli 
kölcsönzéssel együtt sem fedezte, akár egy em-
ber bérét sem. Az épület fenntartása, vagy más 
jellegű hasznosítása pedig meghaladta az egye-
sületünk lehetőségeit. Jelenleg az egykori síház a 
fő bázis, kicsit nomád, de hangulatos formában.
– Belekezdtünk egy legális downhillpálya en-
gedélyeztetésébe is, de átütő sikert nem sikerült 
elérnünk....eddig. 2019-ben Kőszeg város felké-
résére a Veloregio program keretében elkészítet-
tünk egy masterplant a térségben megvalósít-
ható mountainbike túraútvonalak kijelöléséhez. 
Ennek során újból egyeztettünk a hatóságokkal 
és az erdészettel, és ha nem is minden ponton 
találkoztak az álláspontok, de talán közeledtek. 
Ugyanennek a programnak részeként az egyesü-
letből négyen elvégeztünk egy kerékpáros túra-
vezető-képző tanfolyamot sok hasznos ismeretet 
szerezve az osztrák VAVÖ szakoktatóitól. Érdekes 
fejezet volt a speciális igényű emberekkel való 
túraszervezés elsajátítása is. Idén újabb feladat 
vár ránk! Tervben van egy közös osztrák-ma-
gyar mountainbike régió létrehozása a Kőszegi-
hegységben a Tatzmannsdorf-Rohonc-Kőszeg-
Lockenhaus-Bernstein által közrezárt területen. 
Magyar oldalon kapcsolódásként egy Vasfüggöny 
trail elnevezésű ingergazdag nyomvonal lét-
rehozását szeretnénk nagyrészt a régi 100-as 
rendszer nyomvonalán összekapcsolva Bozsokot, 
az Írottkőt és Kőszeget. Ennek előkészítése is a 
Veloregio program keretében kezdődhet meg.
– Nagyon jól sikerült tavaly augusztusban a 
Gyárfütty Kupa. Városunk felkérésére elvállal-
tunk egy szemléletformáló kampány sorozatot 
az újonnan megvalósult kerékpárutak és kerék-
pározható útvonalak népszerűsítésére. Ennek 
a fénypontja volt a rendezvény, ami felülmúlta 
minden várakozásunkat. Az, hogy lesz-e valami 
folytatása, még a jövő zenéje...

Kiss János
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Utcák felújítása kezdődik
A Kormány Kőszeg Város Önkor-
mányzata közlekedésfejlesztési fel-
adatainak támogatására 2 milliárd 
805 millió Ft támogatást adott. 
Básthy Béla polgármester decem-
berben jelentette be, hogy hazai for-
rásból finanszírozott felújításokhoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
első üteme lezárult. A kivitelezői 
munkákat a Swietelsky Magyaror-
szág Kft., a Small Consulting Kft., 
valamint a BIT-ÉP Bt. valósítja 
meg. A munkaterület átadását kö-
vető 6-8 hónapon belül a beruhá-
zások elkészülnek, így a 2021. év 
első félévében a kivitelezői munkák 
nagyobb része befejeződik.
Közreadjuk: melyik utak épülnek 
meg az első ciklusban:

Panoráma körút és Felsőerdő út 
Megújul a Szabóhegyre felfelé 
vezető út egészen az erdei torna-
pályáig, illetve a hegyről levezető 
útszakasz. A turisztikai szempont-
ból is jelentős beruházás keretében 
az útburkolat több mint 2800 m 
hosszban erősített padkával ké-
szül. A meglévő vízelvezető árok 
tisztítása, javítása is megtörténik. A 

burkolat felújítása előtt elöregedett 
vízbekötéseket cserélik.

Hunyadi utca és a parkoló 
A tervezett burkolatfelújítás több 
mint 600 m hosszban, kétoldali új 
kiemelt szegély építéssel történik. A 
gimnázium előtti gyeprácsos parko-
ló helyett megépül a térköves par-
koló. A kivitelezés során az utcában 
lévő vízbekötéseket, csomópontokat 
és tűzcsapok bekötéseit is cserélik. 
A beruházást követően a városlakók 
és kirándulók megújult és jó minő-
ségű úton érhetik el a Látogatóköz-
pontot, a Királyvölgyet. 

Alsó körút és Strand sétány
A tervezett felújítás hossza több mint 
700 m, mindkét oldalon erősített 
padkát alakítanak ki az építők. A 
Strand sétány alsó szakaszán a víz-
elvezetési rendszer felújítása érdeké-
ben új beton folyókákat, vízelnyelő 
aknákat alakítanak ki. A csapadékvíz 
elvezetése az út többi részén válto-
zatlan formában, a meglévő vízelve-
zető árokban lesz zöldterületi szik-
kasztással. Az építés során elvégzik 
az árkok tisztítását és karbantartását.

Károlyi Mihály utca, 
Sigray Jakab utca,
Űrhajósok útja, 
Sigray Jakab utca 28. szám 
előtti parkoló 
A tervezett burkolatjavítás 800 
méternél hosszabb, mindkét oldalt 
padkával erősítik meg. A vízelveze-
tés lokális problémáit új víznyelők 
kiépítésével oldják meg. Az Űrha-
jósok útján térkő burkolattal építik 
meg a járdát. A Sigray Jakab utca 
28. számú társasház parkolójának 
felújítása régi problémát szüntet 
meg. A bekötőút aszfaltburkola-
tot kap, míg a parkolók gyeprácsa 
térkőburkolatra cserélődik. A beru-
házás során a bontás miatt szüksé-
ges a járda felújítása is.

Deák Ferenc u. 3. 
A beruházás a társasház előtti te-
rület felújítását célozza. Megújul az 
út aszfaltburkolata, a parkoló gyep-
rácsos felületét térkőburkolatra 

cserélik, a felújítás során a ga-
rázsbejárók előtti járda felújítása is 
megtörténik.

Balog iskola előtti parkoló. 
Az iskola előtti parkolók megépíté-
sét sokan várják. A 67 db + 3 db 
mozgáskorlátozott parkoló és 106 
m hosszú kiszolgáló út kiépítésével 
az iskola és óvoda látogatói részére 
kulturált körülmények között lesz 
lehetőség a parkolásra. 

Kiss János lakótelep parkoló
A lakótelepen lezajlott parkolófej-
lesztés második üteme valósul meg 
további 26 db parkolóhely kiépíté-
sével. Az új parkolók a szolgáltató-
ház mögött, az úttest ívét követve 
kerülnek kialakításra, csak a leg-
szükségesebb mértékű zöldfelület 
felhasználásával. Az új parkolóhe-
lyek újabb segítséget jelentenek a 
lakók számára parkolási problémá-
juk megoldásában.

Dózsa György utca felújítása
A Dózsa György utca felújítása a 
Magyar Állam 100 millió forint 
összegű, vissza nem térítendő tá-
mogatásából valósul meg. Az utca 
egészét érintő teljes vízvezeték re-
konstrukció januárban befejeződött, 
amely előfeltétele a tavasszal kez-
dődő út-, járda- és Malomárok-híd 
felújításának. Az építési munkák 
eredményeként a Malomárok-híd 
szinte teljesen megújul, és ezzel 
együtt a gyalogos közlekedés is 
biztonságosabbá válik. A csapadék-
víz-elvezető rendszer tisztítása és 
szükség szerinti szakaszos felújítása 

is része a projektnek. A Bajcsy-Zsi-
linszky Endre utcai kereszteződésig 
az utca új aszfaltburkolatot kap, 
mellette térköves járda épül. A to-
vábbi – a „nagy” Gyöngyös-hídig 
tartó – kétirányú szakaszon új meg-
erősített útalap is készül, a szakaszt 
érő nagyobb terhelés miatt. 
A felújítás után az intézmények és a 
lakóingatlanok, valamint közvetet-
ten a 87-es számú főút megközelíté-
se jó minőségű úton valósulhat meg 
a jövőben.  A kivitelezési munkálatok 
várhatóan kora tavasszal kezdődnek 
és nyár elejére befejeződnek.

Évértékelés 
Az első szó mindenképp a köszöne-
té. Jó volt megtapasztalni az ösz-
szefogást és az egymás iránti oda-
figyelést. Nehéz évünk volt, nagy 
kihívásokkal. Az ország vezetésével 
összefogva folytatnunk kellett az 
építő munkát az itt élők érdekében. 
Orbán Viktor támogatásával be-
jelenthettük, hogy hazai forrásból 
2,8 milliárd forintért újulhatnak 
meg városszerte utak, parkolók, 
6,2 milliárd jut a templomok reno-
válására és 800 millió forint egy új 
temető kialakítására. 
Elkészült egy sor fejlesztés: a ha-
tár felé vezető új út, a Pogányi út, 
a kőszegfalvi kerékpárút, a piac, a 
Koronaőrző emlékhely, a hotelként 
újjászülető bencés rendház, a Ha-
rangtorony szálló, a tangazdaság 
és egy új szőlőfeldolgozó. Megújult 
a Várkör első üteme, a Kiss János 
utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca és 
elindult a Dózsa utca újjáépítése is. 
Számos beruházás került átadásra, 
többnek az előkészítése, kivitelezé-

se van folyamatban: így mindent 
összeszámolva, kimagasló értékű, 
több mint 13 milliárdos fejlesztés 
érintette 2020-ban a várost. Közös 
célunk Kőszeg fejlődése idén is!
Az országgyűlés decemberi ülésén 
a térséghez kötődően ezt mond-
hattam: „Mindenekelőtt kifejezzem 
tiszteletemet Dumovits István plé-
bániai kormányzó előtt, aki 50 éve 
szolgálja papi hivatásában a horvát 
és magyar híveit Észak-Vas megyé-
ben. Másrészt szeretnék tisztelegni 
Bakos György előtt is, aki leköszönt 
Kőszeg Város Koncert Fúvószene-
kara elnökségéről. Köszönettel tar-
tozunk neki több évtizedes munká-
jáért, Kőszeg kulturális elismerését 
is növelte. Isten éltessen minden 
olyan helyi közösséget, szervezetet, 
amely idén a múltjához kötődő év-
fordulóra emlékezett!” 
Bízom abban, hogy 2021-ben le-
győzhetjük a járványt és közös mun-
kával elérjük, hogy tovább épülhes-
sen, szépülhessen Észak-Vas megye, 
benne pedig Kőszeg és vidéke! 

Ágh Péter
országgyűlési képviselő
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A zöldhulladékok elszállításáról
 Napjai nk életviteléhez tartozik a 
rettentően sok hulladék képződé-
se. Kora hajnalban dübörögnek 
a kukásautók, és a tiszteletet ér-
demlő dolgozók elviszik a mindig 
nyitott Hulladékudvarba a lakosság 
szemetét. Hogy minél kevesebb 
hulladékhegyet hagyjunk utóda-
inkra, fontos, hogy a szelektív és 
zöldhulladékgyűjtésben mindenki 
végezze el a feladatát. 
Az STKH tájékoztatója szerint janu-
ár 1-től bevezetésre került a ház-
hoz menő zöldhulladékgyűjtés. 
Évente 10 alkalommal történő 
gyűjtés igénybevételére az ügyfelek 
akkor jogosultak, ha megfizették a 
hulladékgazdálkodási díjat. 
Áprilistól novemberig havon-
ta egy-egy alkalommal történik 
előre meghirdetett időpontban a 
házhozmenő szállítás.
Az ügyfelek által az ingatlanok 
elé kihelyezett edényt szállítják el, 
amely a következő lehet:
• legfeljebb a kommunális 
edény méretével megegyező, 
szabványos, barna fedővel vagy 
barna testtel rendelkező (kom-
munális és szelektív edénytől jó 
megkülönböztethető) hulladék-
gyűjtő edény. (Csak lakossági 
ügyfeleinktől.) Az szelektív gyűjté-
sekben rendszeresített barna szín 

alapján  az edény beszerzése az 
ügyfél feladata. 
• 170 literes STKH emblémá-
val ellátott zöldhulladékgyűjtő 
zsák. A zöldhulladékgyűjtő zsákok 
ára: 220 Ft/db. Beszerzését keres-
se az stkh.hu honlapon. Viszont-
eladói hálózatát bővíti az SKTH. 
Várják gazdálkodók jelentkezését: 
koordinacio@stkh.hu címen.
A zöldhulladékgyűjtő zsák Kő-
szegen a Hulladékudvarban meg-
vásárolható. A tervek szerint az 
STKH Kft. zsákjait a későbbiekben 
a COOP kőszegi üzleteiben is meg 
lehet vásárolni.
Az edényekbe és zsákokba fák, 
bokrok nyesedékeit (maximum 5 
cm átmérő), lenyírt füvet, lehullott 
levelet lehet betenni. 
Az egyéb zsákban, vagy zsák nél-
kül kötegelve kihelyezett, illetve a 
zsák méreteit meghaladó zöldhul-
ladékot nem szállítják el.

Karácsnyfákról:
A fentieken kívül januárban és 
februárban két alkalommal a 
kidobott karácsonyfákat gyűjtik 
össze. A karácsonyfákat ne tegyék 
zsákba, a díszeket és talpakat ve-
gyék le. Karácsonyfa gyűjtéskor  
zsákban kihelyezett zöldhulladékot 
nem szállítanak el. 

Zöldhulladékot a szerződött ügyfe-
lek meghatározott mennyiségben 
szállíthatnak be ingyen a kőszegi 
telephelyre, a Hulladékudvarba.
Cím: Kőszeg (9730 Kőszeg, Csep-
regi út 1.) Kapcsolat: 94/200 255.
Nyitva tartás: Kedd: 8.00-15.30 

 Szerda: 9.00-16.30
 Péntek: 8.00-15.30

Minden hónap 2. és 4. szombatja 
8.00-15.30-ig.
Téli üzemszünet: december 15-től 
március 15-ig.
A beszállítható zöldhulladék meny-
nyisége és díja:
Lakossági ügyfeleink évente hat-
szor, alkalmanként legfeljebb 300 
kg zöldhulladékot rakhatnak le in-
gyenesen, ezen felül a díj 12,5 Ft/
kg. Az üzleti ügyfelek díjszabása: 
20.320 Ft/tonna.
A szolgáltatást csak az STKH mű-
ködési területén bejelentett lakcí-
mű, hulladékszállítási díjtartozás 
nélküli lakos veheti igénybe.

ZÖLD 1. körzet
Alsó krt., Bem József u., Faludi F. u., 
Forintos M. u., Fő tér, Gábor Áron 
u., Jurisics tér,  Kelcz A. u., Kórház 
u., Kossuth L. u., Liszt F. u., Mun-
kácsy u., Petőfi tér, Piac, Posztó u., 
Posztógyár u., Rákóczi F. u., Sánc 
u., Sáncárok u., Schneller u., Strand 
sétány, Szt. Lénárd u., Szűk u., Táb-
laház u., Táncsics M. u., Téglás köz, 
Tüskevár u., Városháza, Velemi u. 

ZÖLD 2. körzet
Ady E. u., Arborétum u., Bercsényi 
u., Berkenye u., Bormonostori u., 
Borostyánkő u., Chernel u., Diófa 
u., Fenyő u., Festetich I. u., Gyöp 
u., Győry J. u., Hegyalja u., Her-
mann O. u., Hermina u.,  Hunyadi 
u., Károlyi M. u., Kethelyi u., Király-
völgyi u.,  Köböl dűlő,  Kökény u.,  
Park u.,  Pék u., Rohonci u., Rómer 
Floris u., Rőti völgyi u., Sigray u., 
Szabóhegyi u., Szeder u., Szt. Imre 
herceg u.,  Temető u., Űrhajósok u., 
Vámház u., Várkör. 

ZÖLD 3. körzet
Bajcsy-Zsilinszky u., Bertalan E. u., 
Bezerédy u., Deák F. u., Dózsa Gy. u., 
Dr. Ambró Gy. u., Felső krt.,  Írottkő, 
Kálvária u., Lakótelep (társashá-
zak), Lehmann G. u., Mecséry F. u., 
Munkás u., Puskapor u., Rohonci, 
Tanító képző u., Űrhajós,  Velemi.

ZÖLD 4. körzet
Árpád tér, Auguszt J. u., Bechtold u., 
Bersek J. u., Csőszház út, Erdészház 
u., Erdő u., Feketeföldi-dűlő, Felső-
erdő u., Forrás u., Gesztenyefa u., 
Gyöngyös u., Hadik A. u., Hegyalja 
u., József forrás u., Kankalin u., Kiss 
J. u., Köböl út, Kőszegfalvi u., Lékai 
u., Libaszőlő utca, Lócserélő dűlő, 
Malomárok u., Mélyút u., Meskó u., 
Mohás u., Napsugár u., Nemezgyári 
major, Óház u., Ólmodi u., Panoráma 
krt., Postásrét, Szelestey u., Sziget u., 
Szombathelyi u., Szőlőskert u., Szt. 
Anna u., Szt. György u., Tölgyes u., 
Vadvirág u., Vaihingen u., Vasút u.Ragassza!!!

Ne halassza, mert akkor nem viszik 
el a kukát. 2021 márciusától elő-
fordulhat, hogy az STKH nem üríti 
az edényazonosító matrica nélküli 
kommunális kukákat. 
Az NHKV Zrt. januárban újra kiküldi 
ügyfelei részére az edényazonosító 
matricákat. A korábbi évekhez ha-

sonlóan a matricát a kukaedényre 
kell ragasztani, hogy a hulladékszál-
lítást igénybe vehessék az ügyfelek. 
További fontos tudnivalók a matri-
cával kapcsolatban a www.stkh.hu 
weboldalon található.

Ő

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám február 16-án jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a 2. oldal alján megadott 
elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni! 
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KARÁCSONYFA gyűjtése: 
január 22-én 3. körzet; janu-
ár 29-én 4. körzet. 
Február 5-én 1. körzet – feb-
ruár 12-én 2. körzet – febru-
ár 19-én 3. körzet – február 
26-án 4. körzet.

SZELEKTÍV 1. körzet (hétfő)
Alsó krt., Bem u., Faludi F. u., 
Felsőerdő u., Forintos M. u., 
Forrás u., Fő tér, Gábor Áron u., 
Írottkő Szálló, Írottkő u. 1-5., Ju-
risics tér,  Kelcz A. u., Kiss J. u., 
Kórház u., Kossuth L. u., Köböl 
u. Kőszeg szigetek, Liszt F. u., 
Mohás u., Munkácsy u., Napsu-
gár u., Óház u., Panoráma krt., 
Petőfi tér, Piac, Posztó u., Posz-
tógyár u., Rákóczi F. u., Sánc u., 
Sáncárok u., Schneller u., Strand 
sétány, Szt. Lénárd u., Szűk u., 
Táblaház u., Táncsics M. u., Tég-
lás köz, Tölgyes u., Tüskevár u., 
Városház u., Velemi u. 

SZELEKTÍV 3. körzet (szerda)
Árpád tér, Auguszt J. u., Bajcsy-
Zsilinszky u., Bertalan E. u., 
Bezerédy u., Deák F. u.,  Dózsa 
Gy. u., Dr. Ambró Gy. u., Erdész-
ház u.,  Erdő u., Feketeföldi-
dűlő, Felső krt., Gyöngyös u., 
Írottkő, Kálvária u., Kőszegfalvi 
u., Lakótelep (társasházak), 
Lehmann G. u., Lóránt Gyula 
u., Malomárok u., Mecséry F. u., 
Meskó u., Munkás u., Nemez-
gyári major, Ólmodi u., Pus-
kapor u., Rohonci u., Rohonci 
u. 50-felfelé,  Sziget u., Tanító 
képző u., Űrhajós, Vadvirág u., 
Vasút u., Velemi, Vízmű u.

SZELEKTÍV 4. körzet
(csütörtök)
Gyári major, Gyógy major, 
Hegyalja u., Szigetek – Kiss J. 
u.,  Tömbbelső.
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Mérgező gázokat bocsátanak ki az égetéssel
Ez ellen háborog egyik Kedves Olvasó

Az önkormányzatok a veszélyhely-
zet végéig az égetésre vonatkozó 
rendeleteiket fenntarthatják. Alap-
esetben az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat és a levegővédelmi 
kormányrendelet a külterületen 
végzett égetést tiltja – kaptuk a 
tájékoztatást a Vas Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság szóvivőjétől.
Ennek értelmében továbbra is 
belterületen a kerti zöldhulladék 
elégetésére csak ott van lehető-
ség, ahol az önkormányzatnak van 
olyan rendelete, amely szabályoz-
za, mely napokon, milyen időinter-
vallumban szabad a kertben zöld-
hulladékot égetni. Ilyen rendelet 
hiányában tilos ez a tevékenység. 
A növények égetése bejelentéshez 
kötött, amit a munkálatok előtt öt 
nappal kell megtenni a kataszt-

rófavédelemnél. A bejelentő lap 
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság honlapjáról letölthető. 
A szabadban meggyújtott tűz soha 
ne maradjon felügyelet nélkül, és 
minden esetben gondoskodni kell 
megfelelő mennyiségű oltóanyag-
ról. Mindig legyen előkészítve a tűz 
oltására alkalmas szerszám.
A biztonságos fűtési szezon érdeké-
ben el kell végeztetni a tüzelő-fűtő 
berendezések ellenőrzését. A jó mi-
nőségű tüzelőanyag használatával 
megelőzhető a kéménytűz. A szén-
monoxid-érzékelő felszerelése véd 
a gázmérgezéstől. 
Kiemelten fontos, hogy a fűtést 
szolgáló kazánokban TILOS a ház-
tartási és veszélyes hulladékot, 
lakkozott, festett fát, autógu-
mit, bútorlapot tüzelni. 

Ezek mérgező gázokat bocsátanak 
ki. Nemcsak a szomszédot, aki ta-
lán szólni sem mer, hanem a tüze-
lő személy saját magát és csa-
ládját is mérgezi. Különösen így 
van ez szélcsend idején, amikor a 
fekete füst, a korom, a kibocsátott 
méreg ott marad a ház közelében. 
Ez utóbbiak tapasztalata érdeké-
ben nem kell nagy sétákat tenni 
Kőszegen.
W. Ferenc írta Lukácsházáról le-
velében, hogy a középkorban füs-
töléssel védekeztek a járványok 
ellen. A COVID időszakában ezzel 
sokan próbálkoznak Kőszegen és 
a környék falvaiban. A levélíró az 
elmúlt év vége felé a füstbe borult 
falujából bekerekezett Kőszegre. Az 
emlékeit így rögzítette: „A töltés 
tetejéről sokkoló látvány tárult a 

szemem elé. A hegy szinte eltűnt 
a füstben”.
A kőszegi, a közeli falvak szubalpin 
levegőjének a mérgezése kizárólag 
az itt élőkön múlik. Igaz, hogy a ki-
bocsátott füst előbb-utóbb elszáll, 
de a beszívott levegő itt marad a 
lakosságban, abban is, aki kibocsá-
totta a füstöt. Csak életünk vége 
felé érdemes elgondolkodni: ho-
gyan mérgeztük meg magunkat! A 
füstméreg is öl, mint a COVID, és 
azért a COVID ellen sokan, nagyon 
sokan védekeznek. Tegyék ezt meg 
a mérgező füst ellen is! 
A közérdekű kérést tekintse min-
denki szívügyének!
TILOS a háztartási és veszélyes 
hulladékot, lakkozott, festett fát, 
autógumit, bútorlapot tüzelni!

Összeállította: KZ 

Kerti hulladék
égetése
Kőszegen
Kőszegen 2021. január 16-tól 
belterületen, valamint külterületen 
egyaránt tilos avart és kerti hul-
ladékot égetni. Kivételt képeznek a 
külterületi és zártkerti szőlőterületek, 
amelyeket Kőszeg és Környéke – Vas-
keresztes és Környéke Hegyközség 
Kőszeg város közigazgatási területén 
tart nyilván. Ezeken a területeken a 
veszélyhelyzet fennállásának ide-
jéig hétfőn, 7.00-19.00 óra között 
szélcsendes időben, a tűzvédelmi 
szabályok betartása mellett enge-
délyezett a nyesedék égetése azért, 
mert a térségben megjelenő szőlő 
fitoplazmás betegség terjedésének 
megakadályozása érdekében a Kör-
nyezetvédelmi Hatóság is elsősorban 
ezt a megoldást javasolja. Külterületi 
ingatlanok lévén az irányított égetést 
az ingatlan tulajdonosának, haszná-
lójának továbbra is az égetés meg-
kezdése előtt 5 nappal írásban kell 
bejelenteni a Katasztrófavédelem 
területi szervéhez. A bejelentő lap a 
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság honlapjáról letölthető.

SZELEKTÍV 2. körzet (kedd)
Arborétum u., Bechtold u., Ber-
csényi u., Berkenye u., Bersek 
u., Bormonostori u., Borostyán-
kő u., Chernel u., Csőszház u., 
Diófa u., Fenyő u., Festetich 
I. u., Gesztenyefa u., Gyöp u., 
Győry J. u., Hadik A. u., Her-
mann O. u., Hermina u., Hu-
nyadi u., Kankalin u., Károlyi 
M. u., Kenyérhegyi út, Kethelyi 
u., Királyvölgyi u.,  Köböl dűlő,  
Kökény utca, Lékai u., Libasző-
lő utca, Lócserélő dűlő, Mélyút 
u., Park u., Pék u., Postásrét 
u., Rohonci u., Rómer Floris u., 
Rőti völgyi u., Sigray u., Szabó-
hegyi u., Szeder u., Szelestey 
u., Szőlőskert u., Szt. Anna u., 
Szt. György u., Szt. Imre herceg 
u., Temető u., Űrhajósok útja, 
Vaihingen u., Vámház u., Várkör 
– Ady E. u.

Szelektív hulladékszállítás
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladékok elszállításának napján viszik el. 

KŐSZEGEN: 2021. FEBRUÁR 1-jén (1. körzet), 2-án (2. körzet), 3-án (3. körzet), 4-én (4. körzet).
 2021. MÁRCIUS 1-jén (1. körzet), 2-án (2. körzet), 3-án (3. körzet), 4-én (4. körzet).  
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Ft/db

SZUPER ÁR
189189

Ft/db
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Ft/db

Ferrosüt Zsemle, Kifli
Ferrosüt

 Félbarna Kenyér 1kg 

Szatmári 
Finomliszt  BL-55 1kg 

499 Ft/db

Coop 
Napraforgó 

Étolaj 1l

29 Ft/db299 Ft/kg

149 Ft/db

Privát Hús 
Parasztmájas 

Priváthús Sült 
Császárszalonna 

3499 Ft/kg 1899 Ft/kg

Coop A Rizs 
Állótasakos 1kg

429 Ft/db

 Hell 
Energiaital

 Classic vagy 
Strong Apple 

vagy  Red Grape Strong 
vagy Focus  vagy 

Banán-Vanília 0,25l, 716 Ft/l 

179 Ft/db

Szentkirályi
 Ásványvíz

 Szénsavas vagy
 Szénsavmentes 

vagy Enyhe Pet 1.5l, 79 Ft/l 

119 Ft/db

Zewa Deluxe 
Papírzsebkendő

Normál vagy Kamilla 
3 rétegű, 90 db, 3,30 Ft/db

299 Ft/db

Kristálycukor 1kg  

249 Ft/db

Raffaello 
T15, 150g, 5 993 Ft/kg

899 Ft/db

Eduscho
 Kávé 
Õrölt 

Dupla vagy 
Wiener Extra 

250g, 1996Ft/kg 

499 Ft/db

Magyar 
Tejföl 20% 

330g, 785 Ft/kg 

259 Ft/db

Magyar Trappista Sajt 

1699 Ft/kg

Tutti Juice 
Koffeinmentes

 Vitaminital 
Cukorral és

 Édesítőszerrel 
0.25l, 756 Ft/l  

KoszegiHirdetes_202101_01.indd   1 2021.01.12.   13:13:25
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Ahogy a decemberi cikkben is már jeleztük, az 
utóbbi időben egyre több a bejelentés közterüle-
ten gazdátlanul kóborló ebekről, vagy ebet póráz 
nélkül sétáltató gazdákról. Januárban ismét több 
bejelentés érkezett kiszökött kutyákról, amelyek 
a sétálókat vagy éppen a sportolni vágyókat 
veszélyeztették. Ismételten felhívom az eb és 
egyéb kedvtelésből tartott állatok gazdáinak fi-
gyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályok 
maradéktalan betartására, hiszen 2021. január 
7-től az állatvédelmi bírság alapösszege 75 000 
forintra emelkedett, a korábbi 15 000 forintról.
Ez alapján a kutya kiszökése esetén a hatóság 
minimum 60 000 Ft összegű bírságot szabha-

Kutyatámadások és a bírság
tott ki úgy, hogy 15 000 Ft alapösszeggel szá-
molt, míg január 7-től a 75 000 Ft alapösszeg-
gel számolva ez az összeg: 300 000 Ft.
Nemrég zárult le hatóságomnál egy kutyatáma-
dásos ügy, melyben az állat tartója 450 000 Ft 
megfizetésére lett kötelezve, mely összeg már 
befizetésre is került. Elgondolkodtató, hogy ha 
a szabályszegés január 7-e után történt volna, 
mekkora lett volna ez az büntetési díjtétel.
A legfontosabb: mindenki úgy tartson állatot, 
hogy az ne veszélyeztethesse más állatok, illetve 
az emberek  biztonságát.

Dr. Zalán Gábor s.k.
  jegyző

Megtalálták
A COVID betegség sok mindent elvitt, de hozott 
is sok munkát a 37 fő kőszegi polgárőrnek. Ők 
azok, akik önkéntesen dolgoznak mások érdeké-
ben. Évente egymillió Ft-ból gazdálkodnak, tan-
kolják a benzint az autójukba, és kifizetik a többi 
költséget is. Van egy használhatatlan irodájuk, 
de oda úgysem mennének be, mert a munka-
területük a város utcái, a hegyi utak – kaptuk a 
tájékoztatást Méhes Attila parancsnoktól. – A ví-
rus az ő munkájukat is átformálta. A városvezető 
kérte meg a polgárőröket először még tavasszal, 
hogy az idős kőszegiek számára tegyék könnyeb-
bé a karantén időszakot. Részt vettek – mint 
több más kőszegi is – házi segítségnyújtásban. 
Mentek sokfelé, végeztek ellenőrzéseket, parkok-
ban, utcákon, tereken, üzletekben a szabályok 
betartása érdekében. Kimentek a falvakba is.
A bozsoki erdőben este tévedt el egy idős férfi, 
akit csak másnap találtak meg a több helyről 
riasztott polgárőrök. 
A zsidányi erdőben süllyedt el novemberben az 
esti szürkületben egy autós férfi, a telefonja le-
merült, segítséget kérni nem tudott. Az apja hív-
ta fel a rendőrséget a fia indokolatlan távolléte 
miatt. A riasztás után a hatóságokkal együtt a 
horvátzsidányi, peresznyei polgárőrök is indul-
tak a keresésre. A teljes sötétség beállta előtt a 
csepregiek találták meg a bajbajutott férfit.

KZ

Zötyögött
Az elmúlt év nyarán naponta zötyögött fel a 
Szabóhegyre a DOTTO, aminek minőséget jelző 
elnevezése: Kőszegi Kisvonat. A hepe-hupás út 
riasztó volt az alkalmanként negyven turistának. 
A Panoráma körút felújítása után, idén pompás 
út vezet fel a hegyre.  
A kisvonat üzemeltetője, Tóth Péter vállalkozó 
szavai szerint az elmúlt év júniusától szeptem-
ber közepéig óriási volt Kőszegen a turistafor-
galom, amely „a rövidített időszakban minden 
rekordot döntött”. A karantén után tömegesen 
érkeztek a vendégek. Elmondta: Kőszeg ritka 
turisztikai értékkel rendelkezik, amely nincs még 
teljesen kihasználva. A város évek alatt a prog-
ramok szervezésével, a felújításokkal sok pénzt 
tett bele ebbe az üzletágba, de az önkormány-
zatnak ebből alig lehet valamennyi bevétele, 
talán csak az idegenforgalmi adó. A vendégjárás 

előnyét érezhetik a szolgáltatók, akik a COVID 
második hullámának kezdetétől újra elveszítet-
ték a bevételüket. A városnak ténylegesen az a 
haszna, hogy az itt élők vállalkozása biztosítva 
van, ha nincs éppen karantén. 
Tóth Péter vitte be tavaly a köztudatba az ame-
rikai buszt, mint járműkülönlegességet, amely 
csak a nyári táborokban váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket. Péter elfogadta azt, hogy a 
turistáknak több órás programokat, aktív pihe-
nést szolgáló ajánlatokat kell tenni. Ezek egyike 
a rendszerbe állított Kőszegi Kisvonat, amelynek 
útja sokszor a Fő téri zenés esetéken ért vé-
get. Tóth Péter szerint sokféle programmal kell 
készülni az idei nyárra. Alig hihető, hogy a téli 
hidegben is többen beülnének a gokart autóba. 
Tavaly nyáron a vendégek egymásnak adták a 
kormánykereket. Idén különleges városi utazásra 
hívja meg partnereivel együtt az érdeklődőket.

Kámán Z
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4 gyermek
Szilágyi Miklós karnagy és felesé-
ge, a szintén zenész Eszter négy 
gyermeket nevelnek. Márton 2017 
áprilisában született, 2018 végén 
Vince, majd az elmúlt év szept-
emberében az ikerpár, Júlia és a 
két perccel fiatalabb Péter. Kőszeg 
Város Koncertfúvószenekarának 
karnagyi feladatát Miklós 2009 de-
cemberétől látja el. Eszter 2010-től 
fuvolázik a zenekarban, később vál-
lalta az ifjúsági zenekar karnagyi 
szerepét. 2014 számukra nem csak 
az Ostrom Opera bemutatása miatt 
érdekes, hiszen a premier után kér-
te meg Miklós Eszter kezét.
– Az nem jó szó, hogy terveztük a 
gyerekeket. Inkább szerettünk vol-
na gyermekeket. Először Márton 
gondolta úgy, hogy minket választ. 
Mostanra Vince után már itt vannak 
velünk az ikrek is – kezdte a be-
szélgetést Szilágyi Miklós. – Igen, 
vannak nehéz napok a gyermekek 
nevelésében, de megadják a szép 
pillanatok értékét. A születésük 
előtt nem tudtam elképzelni milyen 
lesz velük, voltak félelmeim, féltet-
tem Esztert, a gyerekeket. Eszter 
nyugodtan, már-már lazán vette a 
várandósság akadályait, és édes-
anyaként is ügyesen „menedzseli” 
a hattagú családot.
– Kialakult a napirendünk, de 
minden nap más – vette át a szót 
Szilágyiné Gasztonyi Eszter. – A ki-
csik még többnyire sokat alszanak, 
a nagyoknál változatosak a napok.
– A zenélés vagy az anyaszerep 
szebb, és melyik a nehezebb? – 
kérdésre először Miklós válaszolt: 

„Eszternél a kettő egymás nélkül 
nem működik”.
– Nem tudom összehasonlítani – 
folytatta Eszter. – Tudatosan készül-
tem arra, hogy az ikrek születése 
után januárig nem tudok majd ze-
nélni. Mostanra egyre jobban meg-
visel, hogy rajtam kívülálló okok 
miatt megszűnt a közös zenélés 
öröme, a próbákat csak tervezzük, 
de a vírus mindent ellehetetlenít. Jól 
érzem magam az anyaszerepben, 
de feltöltődést a zenekari próbák 
adják meg. Ha ügyes vagyok, tudok 
időt szakítani a fuvolázásra. Néhány 
egészséges hang után Márton és 
Vince szeretne segíteni, és ezért 
játék következik. Rossz érzés, hogy 
így nehezebben tudom visszanyerni 
a szülés előtti formámat.
– A karmester szerep vagy a fu-
volázás a szimpatikusabb?
– Kényszerből vállaltam a „kisze-
nekar” karnagyi feladatát, hogy 
Miklós kiegészíthesse a gyerekek 
körében nem túl népszerű, de nél-
külözhetetlen mélyréz szólamot. 
Nehezen barátkoztam meg az 
irányító szereppel, és amint lehet, 
visszaülök a „mentori” szerepkörbe.
– Milyen lesz az Ifjúsági Zenekar 
idei éve?
– Jó lenne nyáron újra megtartani 
a zenei tábort, mert az összeková-
csolja a csapatot. Az elmaradt kon-
certeket bepótolni nem tudjuk. Azt 
szeretném, ha legkésőbb szeptem-
bertől próbálhatnánk, és bővülhet-
ne a zenekar. 
–  A fiatal zenészeknél is a legfon-
tosabb cél, hogy ne szűnjön meg a 
zenekar, benne maradjon a köztu-
datban. – fogalmazta meg Szilágyi 
Miklós. – A nyári tábor pedig a kö-

zösség megteremtésében nélkülöz-
hetetlen. Náluk ez a fontos feladat, 
hiszen a felnőtt zenekar egyik nagy 
ereje éppen a közösségben van. A 
pandémia okozta nagyon hosszú 
„nyári szünet” gondjaival küzd a 
Concordia-Barátság Énekegyesület 
is. A kórustagok még nem a digi-
tális világ gyermekei és már az első 
vírushullám után volt némi lemor-
zsolódás. Nehezebb a digitális kap-
csolattartás, megoldhatatlan volt a 
fúvósokéhoz hasonló videó készíté-
se. A kórusban is erős a közösség, 
hiszen régi barátságokról van szó, 
épp ezért bízom az újrakezdésben 
és abban, hogy újra gyarapodni tud 
majd a tagság. Nagyon nagy kérdő-
jelek vannak, de bizakodó vagyok.  
Miközben Miklóssal beszélgettünk, 
Márton és Vince a fúvósok Youtube-
on közzétett zenés adventi kalendá-
rium felvételeit hallgatta sokadszor.  
A két gyermek figyelt a zenére, 
amely az ünnepnapok elmúltával is 
élményt nyújt a hallgatónak. 
– Hogyan hoztátok létre a zenés 
kalendáriumot? 
– Rengeteget dolgoztunk a rövid 
idő alatt. Meg kellett kérdezni a 
vezetőséget, aztán felmérni a zené-
szek részvételi hajlandóságát. Csak 

ezek után lehetett tervezni a mű-
sort, amit fel is kellett venni, aztán 
megkeverni a hangot, összevágni a 
videókat.
– Milyen zenei alkotásokon dol-
gozol jelenleg?
– Csak távlati terveim vannak, 
a fúvószenekarral ismét egy di-
gitális projekten gondolkodom. 
Bár a kóruspróbák nem csak Kő-
szegen, hanem Sopronban és 
Deutschkreutzban is szünetelnek, 
tervezni, tanulni folyamatosan kell. 
A répcelaki zeneiskolában nem állt 
meg az élet, az ottani hét növendé-
kemmel rendszeresen találkozunk. 
Sokat vagyok itthon, jobban részt 
tudok venni a gyermekek nevelé-
sében. Nagycsaládos szülőkként 
nagy köszönettel tartozunk kőszegi 
barátainknak. Bármikor számítha-
tunk a zenekar és a kórus tagjai-
ra, ha segítségre van szükségünk. 
Szüleink ugyan messze élnek, de 
néha ők is be tudnak segíteni, a 
gyerekeknek pedig pótnagyszüleik 
is vannak itt Kőszegen. „Beamami” 
és „Dettymama” is rengeteget segí-
tenek, már-már saját unokáikként 
szeretve gyermekeinket, amiért 
nem lehetünk eléggé hálásak. 

Kámán Z

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján versenyeztetési eljárást hirdet az önkormány-
zat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában: 
 Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 21. sz. alatti 43 m2 

nagyságú lakás
 Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 4. fszt. 3. sz. alatti 86 m2 nagy-

ságú lakás
 Kőszeg, 2959/4 hrsz kivett épület és udvar, valamint 

2959/2 hrsz kivett lakóház, udvar együttes értékesítés
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal fa-
liújságján, Kőszeg város honlapján, valamint a Városüzemelte-
tési Osztályon (Tel: 94/562-517, 94/562-529).

Bokszolók 
A Fitt-Box Ökölvivő Egyesület az 
elmúlt évben 750 ezer Ft támo-
gatást kapott az OVB Tanácsadó 
cégtől. Tóth Attila területi vezető 
Kőszegről származik, rendszeresen 
segíti a bokszolók rendezvényeit. 
Az egykori hobbibokszoló ragasz-
kodik a városához. Az egyesület a 
támogatásból vásárolt melegítőket 
a sportolóknak, és jutott pénz az 
edzőterem kifestésére is. 
Varsányi Áron január elején arról 
beszélt, hogy az idei évben har-
mincnál több versenyen küzdenek 

meg a kőszegi bokszolók az érme-
kért, vagy sokkal inkább a világ-
versenyeken, valamint a Tokióban 
rendezendő olimpiai részvételért. 
Hámori Ádám, Hámori Luca és 
Ambrus Viktória olimpiai keretta-
gok harcban állnak a világbajnok-
sági és az olimpiai részvételért. Az 
ifjúsági Európa, valamint világbaj-
nokságon való részvételért küzde-
nek a Búza fivérek, Búza Rafael 
és Rómeó. Jó eséllyel célba érhet 
Lukács Tifani is. „Készülünk, haj-
tunk, hogy minél jobb eredményt 
érjünk el” – fogalmazta meg  Var-
sányi Áron.

KZ



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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Lukácsháza
Az elmúlt év végén az önkor-
mányzat minden lakóingatlanba 
eljuttatott egy ajándékcsomagot, 
amelyben naptár és kézfertőtlení-
tő mellett sok mást is elhelyeztek. 
Virág János polgármester papíron 
küldött köszöntőjében beszámolt 
az önkormányzat 2020-as évéről.
A Falu tv adásai átkerültek a vir-
tuális térbe, mivel a Greencom a 
helyi hálózatot eladta a Vodafon 
Magyarországnak, amely nem tu-
dott adni  külön csatornát a helyi 

tv-nek. A www.9724falutv.hu hon-
lapon tekinthetők meg a további-
akban az adások.  
Decemberben megérkeztek a 
Magyar Falu Program 7,5 millió 
Ft támogatásából beszerzett gé-
pek. Egy vontatható Honda mo-
toros ágdaráló, STIHL magassági 
ágvágó, sövénynyíró, fűkasza és 
egy motoros, önjáró gyomeltávo-
lító gép.
December 22-én véradás volt a 
Közösségi Házban, amelyen 35 fő 
jelent meg. A Vöröskereszt és az 
Önkormányzat is ajándékkal kö-
szöntötte az önzetlen véradókat.  

December 24-én a Közösségi Ház 
ablakában, az utolsó adventi ab-
lakban is felgyúltak a fények. Kö-
szönjük Csizmazia Nikolett szervező 
munkáját és az adventi ablakdíszí-
tést bevállaló ingatlan tulajdono-
soknak a közreműködést.
Január 6-án a SCHOTT Lukács-
háza SE felnőtt labdarúgó csapa-
ta megkezdte a felkészülést heti 
edzéssel, és edzőmérkőzéssel. A 
tavaszi szezon február 27-28-án 
kezdődik hivatalosan, de előt-
te pótolni kell az elmaradt 3 őszi 
mérkőzést is. Így február 6-án 
bérelt műfüves pályán zárt kapus 

keretek között már megkezdődik a 
pontvadászat.
Január 12-én megkezdődött a 
Bölcsőde bővítése. A kivitelező a 
Szárnyas Kft, amely az első ütem 
építését is végezte. A munkavég-
zés alatt is zavartalanul és teljes 
kihasználtsággal működik a böl-
csőde. A második csoporthoz kap-
csolódó napelemeket elhelyezték, 
és összekötötték a meglévővel.
Január végén a kiviteli tervek mó-
dosítását követően indulhat a TOP 
4.1.1 projekt keretében megvaló-
suló Egészségház komplett felújítá-
sának közbeszerzési eljárása. 

Együtt többet elérünk!
Cák: A képviselőkkel lendülettel 
kezdtük az elmúlt évet, megter-
veztük a költségvetést, a fejlesztési 
területeket. A fiatalok kezdemé-
nyezésére és közreműködésükkel 
jól sikerült a farsangi és a nőnapi 
rendezvény. A március 15. ünne-
pét megtartottuk, majd a kialakult 
vírushelyzet kizökkentett bennün-
ket a megszokott életvitelünkből. 
Számos rendezvényt halasztottunk, 
lemondtunk, az új helyzet az ön-
kormányzat működését alapjaiban 
megváltoztatta.
Gyorsan alkalmazkodtunk a meg-
változott körülményekhez, amely 
a testület rugalmassága és a la-
kosság megértő hozzáállása nélkül 
nem alakult volna zökkenőmente-
sen. Egyre nagyobb hangsúlyt  fek-
tettünk a vírus okozta betegségek 
megelőzésére, amelyben a közös-
ségek is szerepet vállaltak. A tűzol-
tók az önkormányzati ingatlanokat 
fertőtlenítették, a sportegyesület a 
község tereinek rendben tartásán 
dolgozott. A lakosságnak adtunk 
szájmaszkokat, fertőtlenítőket, és 
naprakészen tájékoztatást. Az első 
vírushullám lecsengését követően 
több rendezvényt sikerült megtarta-
nunk. Együtt ünnepeltük a tűzoltók 
125. éves jubileumát, zenés rendez-
vényt tartottunk augusztus 20-án, 
majd sportnappal zártuk le a nyarat.
A második vírushullám újabb óva-
tosságot követelt. A kockázatok 
csökkentése érdekében a hagyo-
mányos őszköszöntő rendezvé-
nyünket három hétvégére húztuk 
szét, és bemutatkoztak a helyi ter-

melők és kézművesek.
A nehézségek ellenére sikeres évet 
zártunk, számos beruházás való-
sult meg. Közvetlen kormányzati 
segítségből megújult a műemlék 
pincesorunk. TOP és Magyar Falu 
Program támogatásaiból kor-
szerűsítettük a Közösségi Házat. 
Megépült a szabadtéri sportpar-
kunk, és elkezdődtek a csapadékvíz 
elvezetését szolgáló munkálatok. 
TOP-projekt keretében megvaló-
sult beruházások összértéke közel 
90 millió Ft. A műemlék pincesor 
is megnyithatta kapuit az ősz vé-
géig. Az egyhónapos csúszása nem 
okozott visszaesést a forgalomban 
az előző évhez képest, amelyhez 
hozzájárult a Kőszegi Kisvonat 
rendszeres érkezése, és fogadtuk a 
csoportokat. 
Megtörtént mindkét önkormányza-
ti álláshelyünk betöltése. Somogyi 
Árpád falugazdaként, míg az év 
közepétől Fehér Csabáné pincesori 
tárlatvezetőként és közösségszer-
vezőként segítette a napi munkát.
Örömmel tölt el az, hogy közösségi 
összefogásból több rendezvényünk 
megvalósult, megtöltve élettel 
vagy éppen ünnepi hangulattal.
A 2021-es évre tekintve nem va-
gyunk bizakodóak. Azt biztosan 
tudjuk, mert a tavalyi év bizonyí-
totta: vírus ide, válság oda, a kö-
zösség ereje, a cáki lakosok tenni 
akarása óriási közösségi érték. 
Együtt többet érünk, együtt többet 
elérünk!

Tóth Szabolcs
polgármester

Házhoz megy
Bozsok: A COVID nem kímélte az 
év végére tervezett rendezvényeinket 
sem. Így a Mikulás házhoz ment, a 
párkányokon, a bejáratoknál elhelye-
zett cipőcskékbe rakta le – a Kerekes 
Cukrászda finomságaival töltött – 
csomagokat. Köszönet az ajándéko-
kért a Banga családnak! A házhoz 
járó Mikulás sikert aratott, a vissza-

jelzéseket köszönjük, ígérjük, hogy 
jövőre ismét házhoz hívjuk a nagy-
szakállút. A hagyományokat követve, 
de a vírushoz igazodva, a lakásuknál 
köszöntöttük a falu idős polgárait.   
A 60. életév betöltésétől kezdve 90 
éves korig a kerekévfordulós asszo-
nyokat virággal, a férfiakat üveg bor-
ral köszöntöttük. A 15 hölgynek, és 
a hét férfinak ezúton is gratulálunk. 
A közös vacsorát és dalestet pótoljuk.

Darabos Béla

Kőszegpaty
December 6-án délután a gyerme-
kek örömére Mikulás járta a falut. 
A pandémia miatt a találkozót a 
hagyományos módon nem lehetett 
megtartani, így a Mikulás védő-
maszkban, kesztyűben az ablakon 
keresztül adta be a sterilizált aján-
dékokat. A gyerekek hálájukat vers-

sel, énekekkel fejezték ki. 
A faluban a közmeghallgatást online 
tartották meg. a vírushelyzet miatt. 
Rendkívüli volt az év, mert a nőnap 
után sok-sok rendezvény elmaradt. 
2020-ban szinte az összes megszo-
kott rendezvény elmaradt a nőnap 
után. A szigorítások enyhítésekor az 
első közös főzőnapot megtartották, 
amelyből lehet hagyomány.

Gyűjtés 
Lukácsháza: A Páduai Szt. Antal 
templom freskóinak felújítására, 
belső festésre gyűjtés kezdődött, 
és tart 2021. március 31-ig. A 
freskók helyreállítását többen 
kezdeményezték. Január 15-ig 
az adományok összege 280 ezer 
Ft volt. A várható összes költség 

eléri a 480 ezer forintot.
Az adomány átutalható a Gyön-
gyösfalui Plébánia Takarék-
banknál vezetett 72100330-
10041352 számlára. Kérjük, írja 
be: Adomány a Szt. Antal- temp-
lom belső felújítására. Az ado-
mány átadható: Albert Józsefné, 
Csizmadia József, Kovács Gábor, 
Balaton Tihamér részére is.

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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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

Határozott a szándéka
Gyöngyösfalu: Porpáczy József plé-
bános úr sajnos lebetegedett, kór-
házba került. Tisztelendő úr aka-
ratának és hitének  köszönhetően 
sikeresen gyógyul, január közepén 
Szombathelyen a papok otthoná-
ban erősödik, a visszatérésre hatá-
rozott a szándéka. Távollétében Óra 
Krisztián atya tartotta a miséket, 
köszönet érte, a helyettesítés folya-
matosan biztosított lesz.
Az önkormányzat szerződést kö-
tött a hóeltakarításra, a munkagép 
három méter széles, ezért kérem a 
lakosságot, hogy ne az út szélén 
parkoljanak, hanem a hídon vagy 
az udvarban, így nem akadályozzák 
a hóeltakarítást.  
Az év végén a képviselők döntöt-
tek, hogy a kulturális keret pénz-
maradványát a Közösségi Ház 
fűtésrendszerére fordítják. A drága 
konvektoros fűtés kiváltása komoly 

megtakarítást jelent. A projektet 
Virág János polgármester is tá-
mogatta, a szükséges radiátorokat 
támogatásként kaptuk. Köszönjük!
A falu területén a közvilágítás 
gyakran meghibásodik, de a javítá-
sa lassú. Kérem a lakosságot, hogy 
az ingyenesen hívható számon 
0680/533533 jelentsék a hibát.
A Magyar Falu Program keretében 
nyert támogatásból az orvosi ren-
delőbe a bútor és más eszközök 
beszerzése megtörtént. Jó hír a 
családoknak, hogy Gyöngyösfalu-
ban is lehet igényelni a Falusi Csok 
támogatást. Remélem ez a lehető-
ség is hozzájárul ahhoz, hogy a falu 
megtartó ereje növekedjen, és a 
fiatalok helyben maradjanak.
Az STHK. bevezeti a zöldhulladék 
elszállítását is, erről minden ház-
tartáshoz küldünk tájékoztatást.

Tóth Árpád

Falubusz, falugondnok
Peresznye: A veszélyhelyzet miatt 
nem tartották meg az idősek napját, 
ezért a szépkorúaknak a település-
gondnok vitte el az ajándékot.
Advent első vasárnapján meggyúj-
tották az első gyertyát, amelyet 
László atya áldott meg szűk körben.
A tavalyi év vége jelentős eseménye 
volt, hogy a Magyar Falu Program 
keretében kapott támogatásból (15 
millió Ft) Volkswagen Transporter 
kisbuszt vásárolhatnak. Ugyancsak 

pályázati támogatásból működhet a 
falugondnoki szolgálat. Az új jármű 
két hónap múlva érkezik meg, de a 
falugondnok, Orbán Balázs addig 
ellátja a szolgálatot, nemcsak a 
gyermekek és az idősek érdekében. 
Az új év adománygyűjtéssel kez-
dődött a horvátországi földrengés 
sújtotta testvér települések részére. 
Ehhez a lakosság nagyvonalúan 
hozzájárult, tárgyi és pénzbeli ado-
mányokkal. 

Horvátzsidány önkormányzata a Magyar Falu Program pályázaton 
49,8 millió forintot nyert iskolaépület felújítására. Mindezt – a falu 
fejlődése érdekében – Ágh Péter országgyűlési képviselő fontosnak 
tartja, mert növeli a település megtartó képességét. 

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A

VI
D

ÉK



 

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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Niste sami!
Ostal i smo na secunde prestrašeni, potreseni, 
kada smo po Božići 29. utorka po objedi čuli visti 
na internetskimi mrižami da si Zemlja u svojoj 
5 km-skoj dubini išće mjesto svojih pločica. Ovo 
gibanje naše planete ali kroz minutu  uništi člo-
vičja ognjišta, stane i većkrat potribuje i život 
ljudski. To se je dogodilo ovoga dana u Petrinji 
u Hrvatskoj, kade je zemljotres u jačini 6.3 po 
Richteroj skali u 50 km krugu rušio zgrade, hiže i 
potribovao je smrt od sedam ljudi. Prve šokirane 

minute su se ali hitro prominile u ljudsku soli-
darnost, u stvarnu pomoć. Najprvo spasiti ljude, 
očistiti od ruševine ulice i organizirati ponudjenu 
pomoć iz svih kraja Hrvatske i drugih orsagov. 
Bezbrojne udruge,organizacije, poduzeća, pri-
vatniki, bezimeni volonteri/dobrovoljni pomačači 
nudu svoju pomoć. Kontejneri, šatori za smješće-
nje ljudi, hrana, oprava, pokrivači…se dilu. Čuda 
kimi  ne kanu ostaviti svoje dome  jer  moraju 
čuvati svoje životinje i zemljište. „Goru” internet-
ske mriže s  adresami  (traženimi i ponudjenimi) 
prebivališća, stanovanja. Hrvatski Crveni križ or-
ganizira donacije humanitarne i materijalne po-
moći. Za novčanu/pineznu pomoć objavu se broji 

bankovnih računa. U Mađarskoj  veleposlanstvo 
RH, Hrvatska državna samouprava isto nudi mo-
gućne pute za podupiranje zemljotresne krajine. 
Krenu se pomoćne akcije i u hrvatski seli i varoši  
Gradišća, Crikva  isto ponudi skupljanje pinezne 
pomoći vjernikov. Za cijelu obnovu od Petrinje 
do Siska (Glina, Križ, Brest, Strašnik, Hrastovica, 
Mošćenica, Nova Drenčina, Majska Poljana, Hra-
stovica, Cepelis) ali potribno će biti dugotrajno 
podupiranje, humanitarne i duševne pomoći od 
svih nas. Ljudi ki su pretrpili zemljotres nek  zna-
ju i osjećaju da nisu sami! 
Horvátországban a  Petrinja – Sisak területén történt 
6.3 erősségű földrengés 7 emberi áldozata mellett 
hatalmas károkat okozott a térségben. A összefogás 
azonnali gyors segítségben jelentkezett a hazai, de 
a szomszédos és környező országok részéről is. Az 
újjáépítés költségeihez megindult a pénzügyi ado-
mánygyűjtés.

Marija Fülöp Huljev

moći. Za novčanu/pineznu pomoć objavu se broji 

Geschenke für die Kindergärten und der Balog Schule 
Ajándékokkal lepték meg az ovisokat, iskolásokat
A 2020-as évben elmaradtak az adventben a 
német nemzetiségi rendezvények, ezért a Kő-
szegi Német Nemzetiségi Önkormányzat a fel-
adatalapú támogatásként kapott összeg egy 
részét oktatási intézményeknek ajánlotta fel. A 
korosztályoknak megfelelően kártya, társas- és 
memóriajátékkal, legóval, könyvekkel, logikai 
játékokkal lepték meg a gyerekeket.
Karácsony közeledtével játékokat vásároltak, 
amelyekből jutott a Kőszegfalvi Német Nemzeti-
ségi Óvodába, a Kőszeg Meseváros Óvoda és Böl-
csőde német nemzetiségi „Maci”csoportjának. A 
Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskolában 
dec. 12-én német projektnap zajlott, melyen az 

adventhez ill. a karácsonyi időszakhoz kapcsoló-
dóan izgalmas délelőttöt töltöttek el a gyerekek. 
Minden alsó tagozatos osztály játékot kapott és 
a felsős osztályok jutalmazását is támogatta a 
német önkormányzat.

                                   Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnöke 

dec. 12-én német projektnap zajlott, melyen az 
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A KRAFT-program fejlesztései
új röppályára állították Kőszeget
Ötéves lett a kőszegi Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete, amely al-
kalomból Miszlivetz Ferenc-Takács 
Laura szerzőpáros gondozásában, 
Sellyei Tamás Ottó grafikusművész 
közreműködésével Képeskönyv-
Images of Kőszeg Kraft kötet jelent 
meg. Az impozáns kötet magyar és 
angol nyelven, rengeteg fotóval, 
gazdagon illusztrálva, közel 200 ol-
dalban foglalja össze az Intézet ed-
digi és várható jövőbeli fejlesztéseit. 
A könyv nemcsak a beruházások 
katalógusszerű felsorolása, hanem 
egy olyan kiadvány, amely lapjain 
keresztül elénk varázsolja a felújí-
tott terekből áradó hangulatot.
Az évforduló és a könyv megjelené-
se kapcsán beszélgettünk Miszlivetz 
Ferenccel, a Felsőbbfokú Tanulmá-
nyok Intézete főigazgatójával. 
– Mi ösztönözte Önöket egy ilyen 
könyv megjelentetésére?
– Immáron negyed évszázada va-
gyunk jelen Kőszegen. 1994. volt 
az Európa Ház megalapításának az 
éve, és már akkor megfogalmazó-
dott küldetésünk, hogy legyen Kő-
szeg közép-európai találkozóhely. 
Kőszeg az iskolák és a történelmi 
műemlékek városa, amelynek 
földrajzi helyzete, egységes épített 
öröksége, páratlan történelmi és 
polgári hagyományai, illetve isko-
lavárosi múltja alkalmassá teszik 
arra, hogy új típusú tudásközponttá 
váljon.
A „Kreatív város, fenntartható vidék 
- Kőszeg város példáján” (KRAFT)-
program volt az, amely az első két 
évtized elképzeléseit, törekvéseit 
és eredményeit hatékony és átfo-
gó fejlesztési projektté alakította, 
és a múltat a jelennel és a jövő-
vel összekötő szemléletet elkezdte 
megvalósítani. Kezdetektől fogva 
kiemelt célunk volt Kőszeg épített 
örökségének megmentése, és az, 
hogy Kőszeg példáján induljon el 
egy átfogó fejlesztés, amely nem-
csak megment patinás épületeket, 
hanem funkcióval is felruházza 
azokat, és így újra bekapcsolja őket 
a város életébe. A fejlesztési tervek 
kidolgozásánál még az ISES (Tár-
sadalom-tudományok és Európa-

tanulmányok Intézete) Alapítvány 
kutatásai szolgáltak alapul, ame-
lyeket aztán a Miniszterelnökség 
kérésére egy megvalósíthatósági 
tanulmányban foglaltunk össze 
2014-ben. Ezt a kormány elfogad-
ta, így folytatódhattak kormányzati 
támogatással Kőszeg KRAFT néven 
az ISES Alapítvány által az ezred-
forduló után elindított felújítások, 
bekapcsolva új épületeket, és ezzel 
párhuzamosan 2015 telén meg-
alakult a Felsőbbfokú Tanulmányok 
Intézete.

Közeledve ötéves évfordulónkhoz – 
egyúttal enyhítve a pandémia okoz-
ta helyzetből adódó kényszerű be-
zártságunkat – munkatársaimmal, 
kutatóinkkal számba vettük eddigi 
eredményeinket. Láttuk, hogy az el-
múlt évek megfeszített munkájának 
első gyümölcsei beértek, látványos 
fejlődési ívet jártunk be az elmúlt 
esztendőkben. Ez büszkeséggel töl-
tött el bennünket, és szerettük volna 
eredményeinket a külvilág elé tárni. 
– Bemutatná pár szóval az eddig 
megvalósult beruházásokat?
– Ahogy említettem, kezdettől fog-
va az Európa Ház adott otthont 
először az Alapítványnak, majd 
az Intézetnek, felújítása egyúttal 
bővítést is jelentett: a tetőterében 
(korábban megközelíthetetlen pad-
lástérben) létrehoztunk egy hetven 
fő befogadására alkalmas auditó-

riumot, és helyreállítottuk a több 
mint száz fős, fogadások, kisebb 
koncertek, táncházak, színielőadá-
sok befogadására is alkalmas, ad-
dig víz alatt álló pince-helységet, 
most Sigray Jakab-termet.
A Szemző Ház – Görög Sándor 
holokauszttúlélő, akadémikus 
nagyszüleinek háza – a maga 
helyreállított polgári eleganciájával 
minőségi és tiszta szellemi műhely-
nek teremtett helyet: kutatóhelyek 
létesültek, és a Pannon Egyetem 
kőszegi kampuszának adminisztrá-

ciós irodáit fogadta be. Az épületek 
közül is kiemelkedő az ódon Öreg 
Zwinger középkori bástyája belső 
tereinek innovatív, modernista át-
alakulása. A Festetics Palota mű-
emléki helyreállítása a méltatlan 
állapotából egy fejlődő oktatási 
és kulturális életbe repíti azt, aki 
falai közé belép. A Jurisich téren 
álló Sgraffitós-ház - mint a város 
ékszerdoboza - restaurált homlok-
zatával és tetőterének új hasznosí-
tásával teljességgel megújult, már 
az Intézet könyvtárának ad helyet. 
De itt említendő a Bencés Rendház 
impozáns épülete, amely a felújí-
tásnak köszönhetően újra a belvá-
ros emblematikus épületévé vált, 
XXI. századi szálláshelyként Hotel 
Benedict néven fogadja a városba 
érkezőket. Kőszeg zenei örökségé-
nek feltárása is elkezdődött, ezzel 

párhuzamosan pedig elindult a 
Hangzó Város Nyári Zeneakadémia. 
2020 nyarán adtuk át a Hangzó 
Városkutat, ezt a páratlan, inter-
aktív műtárgyat, amely harang-
játékával különleges atmoszférát 
teremt a Jurisics téren. 
Láthatjuk, hogy a felújítások ered-
ményeképpen a történelmi örök-
ség romos építészeti maradványai 
fokozatosan újjáépülnek, tudomá-
nyos, kulturális emlékei újjászü-
letnek. A folyamat elkezdődött, a 
fejlesztések újabb és újabb terek, 
épületek újjászületését hozzák ma-
gukkal és ezzel együtt magát az 
embert, az újraéledő közösségeket. 
– Milyen újabb fejlesztések van-
nak előkészítés alatt?

– Hosszú évtizedek mulasztá-
sát pótolva, tavaly év végén 
elindult – a második világ-
háború után gazdátlanná vált 
és nagyon leromlott állapotú 
– zsinagóga rehabilitációja: 
első ütemben a főépületét, a 
másodikban a rabbiházakat, 
az udvart és a zöldfelületeket 
újítjuk fel. Szerintem méltó 
dolog, hogy egy ilyen kis ha-
társzéli városban is bemutas-
suk, hogyan élt és dolgozott a 
kis létszámú zsidó közösség, s 
hogyan vetettek véget ennek 
a holokauszt még nem telje-
sen feltárt itteni eseményei. 
Terveink között szerepel az 
evangélikus haranglábnál a 
„Torony-élmény” fejlesztése, 

illetve egy zenei intézet létreho-
zása. A volt Bálházat – amelyben 
még Liszt Ferenc is koncertezett 
– teljes külső és belső felújítását 
követően rendezvényközpontként 
szeretnénk működtetni. Mindezek 
mellett terveink között szerepel 
a volt MÁV-gyermekotthon teljes 
körű építészeti és funkcionális fel-
újítása, amely teljesen új dimenziót 
ad mind a mi munkánknak, mind 
Kőszegnek. Erről majd akkor sze-
retnék részletesebben beszélni, ha 
a tendert valaki megnyeri.
– A Képeskönyvben ismert vagy 
kevésbé ismert kőszegi történe-
tek is helyet kaptak.
– Ez fontos volt számunkra. Úgy 
gondoljuk, hogy minél jobban is-
meri az ember azt a helyet, köze-
get, ahol él és dolgozik, annál job-
ban érti a jelenét és látja a jövőjét. 

AKTU
ÁLIS
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Ezért tárjuk fel és mutatjuk be a 
város korábbi aktív szereplőinek 
életét és rendkívüli eredményeit – 
például a genetika törvényszerűsé-
geit felfedező Festetics Imréét, vagy 
éppen a zsinagógát építtető Schey 
Fülöpét –, azokat az épületeket, 
amelyekben mindezek a sorsok 
lejátszódtak, és keressük a kapcso-
latot a jelennel is, hiszen az elődök 
mai leszármazottai köztünk élnek, 
és rengeteget lehet tőlük tanulni. 
Említést érdemel még az a feje-
zet, amelyet Ekler Dezső építész 
írt Hankiss Elemér egyik utolsó kő-
szegi látogatásáról – Elemér nagy 
szeretettel látogatta ezeket a kő-
szegi épületeket. A Képeskönyvben 
megelevenített történet a Festetics 
Palotában játszódik, ahol törté-
netünk szereplői találkoznak és 
beszélgetnek egy mélyszegénység-
ben még ott élő bácsival, és erről 
a beszélgetésről mindkettejüknek 
Ottlik Géza Minden megvan című 
novellája jut eszébe.
– A Felsőbbfokú Tanulmányok 
Intézete otthonra talált Kősze-
gen?
– Ahogy Intézetünk neve is mutatja, 
mi az új „felsőbbfokú tanulmány” 

(advanced study) jellegű interdisz-
ciplináris intézet vagyunk, amely a 
doktori iskolák utáni kutatási szintet 
célozza meg. A létesítményeink és a 
mögötte lévő szakmai, tudományos 
programok bizonyítják, hogy a szel-
lem és a hely harmonikus egymásra 
találása kreatív energiát teremt, 
ami mindkettőjük tartós fenntartá-
sának és megújításának záloga.
Az Intézet számára mindig is fontos 
volt, hogy kivigye a tudományt az 
emberek közé: rendezvények, kez-
deményezések formájában bevonva 
a kőszegieket – és ezeket a helyiek 
nagyon szeretik. A fejlesztéseink 

kisvárosok reneszánszának egyik 
lehetséges útját mutatja meg. Az 
igényesen szerkesztett, szépséges 
fotókat remek szövegekkel magya-
rázó kötet látványosan illusztrálja 
ezt az újszerű, egyben innovatív 
város- és térségfejlesztést.

KZ
A Képeskönyv-Images of Kőszeg 
Kraft megvásárolható a Zwingerben 
és a Sgraffitós Házban, illetve meg-
rendelhető a www.iask.hu oldalon 
vagy az info@iask.hu e-mail címen 
január 31-ig 6.500,- Ft-os kedvez-
ményes áron (a teljes ár 7.990,- Ft).

ösztönzik a minőségi turizmust, és 
a privát beruházások számára is fel-
 hajtóerőt jelentenek. Már a kulturális 
intézmények részéről is van egy ide-
áramlás, sőt azok körében is kere-
setté vált Kőszeg, akik húsz éve még 
nem értették, rosszabb esetben kine-
vették, hogy mit akarok itt. Mindezek 
együtt már képesek olyan környeze-
tet teremteni, amelyek a városi és a 
vidéki élet előnyeit egyszerre kínál-
ják bármely generációnak.
A Képeskönyv egyedülálló kiadvány 
abból a szempontból is, hogy – Kő-
szegről szól ugyan, de – nem korlá-
tozódik Kőszegre: a közép-európai 

AK
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Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából:
Gizcy József (90 éves), Tőke Pé-
terné Kiss Terézia (93 éves), Rá-
kosi Györgyné Fazekas Edit (91 
éves), Lausch Kálmánné Bujtor 
Angéla (96 éves), Döbrősi Lajosné 
Bruckner Franciska (95 éves), Csizy 
Szabolcs Alajos (90 éves), Nagy 
Lajos (92 éves), Kovács Antalné 
Bauer Ilona (90 éves)
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KV – évszakról évszakra
A Kőszegi Vonósok újévi koncertje 
idén nem melengethette a vonós 
muzsikát kedvelő közönség szívét. A 
zenekar és a vezetői nem csügged-
tek, bíznak a jövőben, a zene vala-
mint a csapat összetartó erejében. 
Megtesznek mindent, hogy a ter-
vekkel teli 25. jubileumi évet méltó 
zenei programokkal ünnepeljék. 
Hangversenysorozatuk a négy 
évszak tematikájára épül. A de-
cemberi online adventi koncerten a 
tél, 2021-ben a tavasz, a nyár és 
az ősz jelenik meg a programban. 
Vivaldi Négy évszak című művében 
Sebestyén Ernő hegedűművész 
professzor játszik szólót. A zenekar 
ezúton is köszöni az általa nyújtott 

szakmai és emberi segítséget.
A március 20-ra tervezett tavaszi 
hangversenyen  J. S. Bach – szüle-
tésnapjának közelsége apropójából 
– a szerző kettősversenye társul a 
tavasz témához. A tervek szerint 
a június 6-i és egy októberi zenei 
esemény között, a nyáron izgalmas 
koprodukciós csemegével szóra-
koztatják a közönséget. A zenei 
anyaga legyen meglepetés! 
Ősszel, október 2-án, egy ősbemu-
tató tanúi lehetünk. A koncertek ér-
dekessége, hogy a három előttünk 
álló évszak összeállításához is társul 
egy-egy kőszegi darab. Tóthárpád 
Ferenc Tücsök Prücsök verses mesé-
it Scheer Uwe zenésítette meg. Eze-

ket is hallhatja a közönség: Tücsök 
Prücsök a csónakos, Tücsök Prücsök 
tüzet ugrik és Szüretelnek Tücsök-
falván. Ez utóbbi először szólal meg 
közönség előtt. 
A sorozat záró előadásán a 25. 
jubileumát ünneplő együttes 
Bach Brandenburgi koncert-
jével (Nr.3), Mozart Sinfonia 
Concertante (Esz-dúr, K. 364.) 
és Benjamin Britten Simple 
Simphony című műveivel, meghí-
vott vendégzenekarokkal teszi fel a 
koronát a 2021-es és a 25. jubile-
umi esztendőre. (A műsorváltozta-
tás jogát fenntartják.)
Mindannyian elszenvedjük e nehéz 
időszak terheit, miközben felérté-
kelődik a közösségi terek jelentő-
sége, és várjuk az „újrakezdést”. 

Kérdezhetnénk bárkit arról, hogy 
milyen most vendéglátósnak, uta-
zásszervezőnek, gyári munkásnak 
vagy – mondjuk – zenésznek lenni?
– Szomorú, magányos – szólt a vá-
lasz. – De a zene gyógyít, és nem 
hagyja, hogy teljesen lesüllyedj! A 
cél, hogy az embereknek dolgo-
zunk, a késztetés, hogy magunk-
ból adjunk, erőt ad a folytatáshoz! 
Hálás vagyok a zenekarnak, a ta-
goknak, akik a nehézség ellenére is 
kitartanak. A gyerekeknek, a Tücs-
köknek, akik még most is összetar-
tanak, pedig együtt nem találkoz-
hatnak! Köszönöm az életet, amit 
a zene és az emberek szolgálatába 
állíthatok – mondta Scheer Berna-
dett, az együttes egyik vezetője.

TáF.

BE-JÓ sikerek – online
„Ugyan a Covid-19 lehetetlenné 
teszi a közös táncpróbákat, a ha-
gyományos országos táncverse-
nyek közül jópárat online formában 
is meghirdettek a szervezők. Ezek-
re készített a BE-JÓ lányok közül 
Baranyai Katalin – önszorgalom-
mal – otthon, a lakásban egy ko-
reográfiát” – tudtuk meg Horváth 
Mártától a táncegyüttes művészeti 
vezetőjétől. 
Katát számos alkalommal láthat-
tuk már csoportos és szóló koreo-
gráfiákkal. A kreatív fiatal „nem 
tud nyugodni” a járvány időszaka 
alatt sem. A Magyar Látványtánc 
Sportszövetség online versenyén és 
a XXXIX. Zuglói Táncfesztivál – Or-
szágos Amatőr Tánc-
versenyek Mikulás 
Kupáján is ezüstmi-
nősítést ért el a profi 
kategóriában. „Az 
utóbbi versenyen 
a twirling bottal 
táncolt igen magas 
technikájú mazso-
rett produkcióját a 
zsűri még egy Zugló 
Bajnok különdíjjal is 
jutalmazta.” 
Baranyai Katalin – 
mazsorett táncokta-
tó szakon – a debre-
ceni Pozitív Centrum 
Oktató Központ 

diákja. Sikerei és ragaszkodása a 
városunkhoz, reményt ad a követ-
kező kőszegi generációk mazsorett 
táncsikereihez is.
A BE-JÓ Történelmi Táncegyüt-
tes lelkesen készült a 25 pluszos 
jubileumi bemutatójára, de már 
látható, hogy ez a rendezvény is 
elmarad. Abban azonban bíznak, 
hogy az augusztusi „Ostromna-
pokat” megrendezik, és akkor újra 
közönség elé léphetnek, a rene-
szánsz utánpótlás csoport pedig 
bemutathatja az új fellépő ruháját 
is, amelynek megvásárlását az ön-
kormányzat támogatta, még a múlt 
esztendőben.

TáF.

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.
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Statisztika: Kőszegen 2020-ban 65 fiú és 54 leány született, össze-
sen 119  gyermek. Tavaly 106 pár kötött házasságot, míg egy évvel 
korábban 90 pár mondta ki a boldogító Igen-t.

Önzetlen felajánlásokkal, igazi összefogással vált szebbé a gyer-
mekek karácsonya. A támogatásokért köszönetét fejezi az Összefogás 
Kőszegért Egyesület, amelynek kabalája, a SalaMandel 250 ajándék-
csomagot adott a rászorulóknak, és Noelnek, számítógépet a kerekesz-
székben ülő Zsoltnak. tartós élelmiszert intézményeknek.
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Anyakönyvi hírek
Születések: Horváth Ádám és Körbei Gabriella fia Áron, Skrabut Ing-
rid és Bönditz István lánya Tamara, Pungor Dénes és Bilics Dóra lánya 
Luca.

Házasság: Virág Borbála – Dr. Tarsoly Ádám, Szilágyi Szandra – 
Csernoch Gergő, Berzsenyi Anett – Kálmán Péter.

Halálozás: Vercz Gyuláné szül. Buús Judit Mária, Dóra Tiborné szül. 
Lendvai Éva, Kemenes Mihályné szül. Herold Mária Magdolna, Bolla 
Ernő, Dr. Budaker Tamás Vilmosné szül. Riegler Anna Éva, Simon Gé-
záné szül. Mészáros Mária Anna, Klafszky Rezsőné szül. Marhold Éva.

Múzeumi és könyvtári hírek
2021. január 1-jétől a városi múzeum és a könyvtár összevont intézmény-
ként, Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár néven látja el kulturális felada-
tait. A múzeum és a könyvtár facebook-oldala mellett elkészült a 
közös facebook-oldal is (Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár). Az 
új információk, hírek egyelőre mindhárom oldalon követhetők. Kí-
sérjék figyelemmel!
Magyarország Kormánya 484/2020. (XI. 10.) és 3/2021. (I. 8.) Korm. 
rendelete értelmében az intézmény múzeumi telephelyei és a könyvtár 
2021. február 1-ig nem látogathatók.
A könyvtár a kölcsönzési határidőket meghosszabbítja, késedelmi díjat 
nem számol fel a majdani nyitáskor.
Továbbra is a beiratkozott olvasók rendelkezésére áll a „Kapualja köl-
csönzés”. Az óhajtott könyveket, folyóiratokat, hangoskönyveket, zenei 
CD-ket, DVD-ket, diafilmeket a 94/360-259 telefonszámon, vagy a 
chernelkonyvtar@gmail.com címen rendelhetik meg, majd keddtől pén-
tekig, előre egyeztetett időpontban vehetik át a könyvtár bejárata előtt. 

 On-line rendezvény
2021. január 22. - „Dallamok az ékszerdobozból”
A Magyar kultúra napján díjmentes online vonósnégyes koncertet tekint-
hetnek meg a kőszegi és Kőszeg környéki óvodás és alsó tagozatos gyere-
kek a fenti címmel. Jelentkezni a  muzped@koszegimuzeumok.hu e-mail 
címen vagy a (94) 360 240 telefonszámon lehet.
A program a múzeum gyűjteménye jelentős kőszegi vonatkozású kottái-
nak feldolgozásához kapcsolódik.
A rendezvény a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011 – Sokszínű együttélés – 
helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztési módszerekkel című 
projekt támogatásával; Kőszeg Város Önkormányzata, a Pannon Vidék-ért 
Kft. és a Kőszegi Városi Múzeum együttműködésével valósul meg.

Kőszeg – anno 2021
Könnyen felismerhető az erre az esztendőre is megjelenő 2021-es naptár, 
amelynek áttetsző előlapja mögül ismerős kép, a kőszegi Fő tér 1920-as 
látványa szüremlik át. Sokan már karácsonykor kihelyezték otthonukban. 
Helybéliek és elszármazott kőszegiek számára egyaránt kedves ajándék.
A korábbi évekhez hasonlóan minden hónaphoz egy-egy régi kőszegi fel-
vétel, képeslap kinagyított jelenete társul. A két legrégebbin, az 1867-es 
esztendőből, az Arany Strucc Vendéglő és a régi Alsó kapu is szerepel. 
A falinaptár a Kegytárgyboltban beszerezhető. 

Művészeti Szemle
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2021-ben is szeretné 
megrendezni a Művészeti Szemle döntőjét tanulók részére.
A járványhelyzet befolyásolhatja a megvalósulást, a tervezett időpontok:
március 2., március 3., március 4.
Kategóriák: vers-próza, ének, hangszeres zene
Elsősorban egyéni, illetve maximálisan 4-5 fős produkciókat várunk, ami 
megkönnyíti az egészségügyi előírások betartását. A táncos bemutatókat 
várhatóan nem tudjuk megtartani.
Reméljük sikerül személyesen találkoznunk. Ha van javaslatuk, észrevéte-
lük kérem, jelezzék. Tervezett nevezési határidő: 2021. február 24. (szerda)

PZ

Ön is kiállíthat!
Karantén alatt készült alkotásokot vár a Művelődési Központ.
Örömmel láttuk, hogy többen alkotni kezdtek a karantén alatt. Ezért úgy 
gondoltuk, hogy – amikor majd lehet – megmutatjuk másoknak is! Ha 
Kőszegen élsz és szeretnéd, hogy a Jurisics várban egy kiállításon szere-
peljen a műved, akkor jelentkezz nálunk! 
Először csak fotót küldj a gelencser@koszeg.hu email címre, és amikor 
majd újra kinyithatunk, értesítünk a kiállítás napjáról. Bármilyen kézmű-
ves alkotássa l (fotó, festmény, horgolás, varrás stb.) jelentkezhetsz!  Maxi-
mum  három művel nevezhetsz! Február végéig várjuk a jelentkezéseket!
További információ: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Tel.: 94/360-113, email: gelencser@koszeg.hu

Receptek
RecepTúra néven indult el gaszt ro 
oldalam a Facebookon, ahol sa-
ját, kipróbált és továbbfejlesztett 
receptjeim sze-
repelnek ételfo-
tóval. Ez a recep-
tem csirkemell 
prosciutto son-
kával, besamel 
mártással három 
nap alatt 753 
megtekintést ért 

el. Hamarosan sorozat indul, ahol 
nemzetiségi konyhával ismerke-
dünk, így kérem a Kedves Olvasót, 
hogy like-kal kapcsolódjon be!

Alexandra
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Futsal: Haladás zökkenőkkel

Zökkenőkkel halad a regionális futsal bajnokság. Az elmaradt mérkőzé-
sek pótlása továbbra is bizonytalan. Az 5-7. fordulókat sikerült lejátszani. 
Pázmándfalu ellen kétgólos előnnyel fordult a Kőszeg. A második félidő az 
ellenfélé volt, de egy góllal a végén is a KLFC volt a jobb. Répcelakon a 
Kőszeg volt a pályaválasztó, de a Répcelaké volt a hazai pálya. A második 
játékrészben el is döntötték a maguk javára a derbit. Sárváron a 2. perc-
ben megszerezte a vezetést a kőszegi gárda. A házigazda még a szünet 
előtt fordított. Innen sajnos mindig a KLFC futott az eredmény után. A 31. 
percben két kőszegi találat is született, de az egyik sajnos a saját kapunk-
ban landolt, így a Sárvár előnye kitartott a lefújásig.

Eredmény: 5. forduló: Kőszegi Lóránt FC-Auto-Szoft Pázmándfa-
lu 4:3 (3:1) gólok: Fehér Dániel (2), Fehér András, Prán Adrián, 6. 
forduló: Kőszegi LFC-Répcelaki SE 2:4 (2:2) gólok: Fehér Dániel, 
Lintner, Sárvár FC Futsal-Kőszegi LFC 5:4 (3:2) gólok: Prán Adrián, 
Fehér Dániel, Toldi, Gyurácz.

SPO
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Labdarúgás: Megszakadt ősz, korai tavasz

Őri Gáborral a Kőszegi Lóránt FC edzőjével Hani Tibor beszélgetett.
– Kérem, értékelje az ősszel lejátszott 13 mérkőzés alapján a csapat 
teljesítményét!
– Az 5. helyen állunk, ami az elmúlt 7 év legjobb teljesítménye. Utoljára a 
2012/2013-as szezonban végeztünk előrébb. Akkor Neudl Gábor vezeté-
sével az első helyen teleltünk, nyáron pedig bajnoki címet ünnepelhettünk. 
Jelenleg a bajnoki cím elérése nem realitás, de a megyei amatőr fociban 
bármi megtörténhet. Minél fényesebb éremnek szeretnénk örülni a baj-
nokság végén. Nem lesz könnyű: több jó csapat is pályázik a dobogóra. 
Most a 3. helyezettől egy pontra vagyunk, de a 9. helyezésig nagyon sűrű 
a mezőny.
A csapat egyértelműen fejlődött. Nyoma sincs az elmúlt évek vergődésé-
nek, meghatározó tényezővé váltunk. 32 találattal a harmadik legtöbb 
gólt rúgtuk, de a 23 kapott találat sok. A védekezés terén javulnunk kell, 
pontosabban a támadásból védekezésbe átmenetekben kell jobban össz-
pontosítanunk! Lendületesen, támadó felfogásban játszik a csapat. Amíg 
több gólt rúgunk az ellenfelünknél nincs baj, és a közönség is jól szóra-
kozik. „Játszó” csapatnál a hibalehetőség is nagyobb. Az utolsó passzok 
pontosságát és a gyors visszarendeződést javítanunk kell!
Összességében elégedett vagyok. A játékosok ebben a nehéz és bizonyta-
lan időszakban motiváltan és elszántan végezték a dolgukat. 
A bajnokság elnevezésében szerepel az amatőr jelző, ami már nem teljesen 
igaz: a megyei I. és II. osztályban is megjelentek a pénzért játszó félprofi 
játékosok és csapatok. Nálunk az utánpótlás nevelésen van a hangsúly. 
Hosszú távon tervezünk: komoly szerepet szánunk saját nevelésű fiatalja-
inknak. Dicséret illeti az idősebb korosabb játékosokat. Sokszor erőn felül 
teljesítenek hétről hétre, család és munka mellett, esőben, szélben, hóban, 
fagyban. A sérülés folyamatos kockázatával a megélhetőségüket kockáz-
tatva. A foci iránti szeretet, elhivatottság vezérli őket.
Vannak ígéretes képességű játékosaink. Büszke vagyok rájuk. Remélem, 
minél előbb nézők előtt is megmutathatják tehetségüket!
– Hogyan, milyen formában, mikor folytatódik a bajnokság a pillanat-
nyi állás szerint?
– A bajnokság őszi szezonjában a vírushelyzet miatt halaszthatóvá vált 
az utolsó négy forduló. A csapatok dönthettek: játszanak vagy sem. Ré-
szünkről megvolt a szándék a folytatásra, az ellenfeleink a halasztást 
választották. Pótolni a tavaszi szezon kezdete előtt kell, várhatóan zárt 
kapuk mögött. Február 6-dikai kezdettel három mérkőzést kell lejátszani 
a második kör rajtjáig.
– Mikor, hol, milyen formában kezdődik a felkészülés?
– Január 12-én kezdtünk, heti három edzéssel egy hétvégi edzőmérkő-
zéssel készülünk. A korai rajt miatt az „alapozási” időszak 6-ról 3 hétre 
csökkent. Edzés lehetőségeink behatároltak. Kőszegen, a pandémia mi-
att nincs termi edzésre lehetőségünk. Valamennyi terem iskolához kap-
csolódik: csak az iskolai foglalkozásokra engedélyezettek. Keddenként 
futóedzéseket tartunk. Söptén és Bükön műfüves pályát bérlünk, amit az 
U19-es csapatunkkal közösen veszünk igénybe. (A téli időben a valódi 
fű még alkalmatlan a játékra.). A felkészülést Rácz Bence (az egyesület 
futsal-csapatának edzője) és Kiricsi Berill erőnléti edző segíti. (A büki csar-
nok nem iskolai létesítmény. Önkormányzati tulajdon: utánpótlás csapata-
inknak biztosítunk ott felkészülési lehetőséget.)
– Érintette a csapatot közvetlenül is a járvány?
– Igen. Szeptember közepén szinte az egész csapat karanténba került. 
Egy mérkőzést (Sárvár ellen) halasztani kellett. A csapat jó formában volt 
a leálláskor, ezért siettette a visszatérést. Anyagi áldozatot is hozott, hogy 
meglegyen a „szabadulást” jelentő két negatív teszt. Mégsem kellett volna 
annyira kapkodni. Három nappal a karantén után, Répcelak ellen sima 
vereség lett a sietség vége.
– Kik ellen tervezik az edzőmérkőzéseket?
– Január 16-án az U19-es csapattal egymás elleni játék volt. 23-án a 

Haladás megyei másodosztályú együttese (Zanat-Haladás VSE) és 31-én 
Sopronban SVSE-GYSEV (megyei II.) lesz az ellenfél. Valamennyi mérkő-
zésre műfüvön kerül sor.
– Mik a csapat céljai a bajnokság folytatásában?
– Most az egészségünk megőrzése után a legfontosabb a motiváltság 
megőrzése. Kitartásban, lelkesedésben hullámvölgyek jelentkeztek. Há-
rom hét alatt rendezni kell a sorokat, a játékosoknak vissza kell szerezniük 
a következetes, kemény edzésmunka értelmében. Célunk egyértelműen a 
dobogó.
– Várható-e változás a csapatban?
– Nagyobb változás nem várható. Távozási szándékról nem tudok. Egy-
két a kőszegi labdarúgásban már ismert játékos érkezése elképzelhető. 
Érkezésük attól függ, hogyan változik ausztriai csapatuk játékos-politikája. 
Néhány volt játékosunk pályafutását figyelemmel követjük. A nyári átiga-
zolásokkor lehet nagyobb mozgás.
– Hogyan alakul a futsal bajnokság?
– Egyesületünk idén is indult a Regionális futsal-bajnokságban. Hazai 
mérkőzéseinket Répcelakon tudjuk lejátszani. A csapat a nagypályás ke-
retre épül, így a szabadtéri felkészülést is jól szolgálja a sorozat. Halasz-
tások és pótlások mellett zajlik a bajnokság. Csorna és a Baráti Futsal 
szereplése állítólag erősen kérdéses. Még nem játszottak mérkőzést. (A 
Baráti azóta bekapcsolódott: lejátszotta az első mérkőzését./A szerk. meg-
jegyzése.) A folytatás bizonytalan. Akivel lehet, mi játszunk.
– Mi várható az utánpótlás bajnokságok folytatásánál?
– A nagypályás utánpótlás bajnokságok téli szünetet tartanak. Folytatás 
várható, de zárt kapuk, kézfertőtlenítés, érkezés-távozás maszkban. 
Köszönöm a beszélgetést!
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Szili István hosszabb ideje Svájcban él, 
de Kőszegen mindig „kőszegiként” te-
kintenek rá. Februárban, Ausztráliában 
szerezte meg a WBO (World Boxing 
Organisation) Oriental övét nagyközép-
súlyban. Ezúttal idehaza, Budapesten, 
a Vasas Sterbinszky Amália csarnoká-
ban küzdött meg az IBO (International 
Boxing Organisation) szabad övéért. 
Ellenfele a szegedi Kis Máté 17-0-2 
(győzelem, döntetlen vereség) muta-
tóval (melyekből 11 KO) várta a mér-
kőzést. Szili úgy nyilatkozott, hogy fel-
készülésében a megszokott, bevált utat 
választotta. 16 hetet, kicsivel többet 
készült, mint máskor. A végére elfáradt, 
de a mérkőzést bizakodva várta. Mint 
mondta: „Győzni jöttem haza”. Végig 
érezte, hogy erősebb, rutinosabb Kiss-
nél. A 7. menetben technikai KO-val 
vetett véget a mérkőzésnek. A pontozó-

lapokon meglepődött: Mindhárom versenybírónál ellenfele állt jobban. Sze-
rencsére ez a kiütéssel jelentőségét vesztette. Szili 11-dik éve profi (2009-
ben lépett a hivatásosok közé). Győzelmével 25-re növelte sikereinek számát 
(2 döntetlen és 2 vereség mellett). 14 mérkőzésén knockautolta ellenfelét. 
Szili 38 éves: érez még magában erőt a folytatáshoz, de a Covid járvány 
szűkíti a lehetőségeket és bizonytalanná teszi a folytatást. 

xxxxx

Lakotár Hanna edzőtáborban
Lakotár Hanna, az Alpokalja Küzdősport Alapítvány ökölvívója a karácsony 
előtti héten a Tatai Olimpiai Edzőtáborban készülhetett. Az edzések kere-
tében magyar versenyzőtársai mellett, szlovák ellenfelekkel is kesztyűz-
hetett. Lakotár Hanna trénere, Finesz Ernő, a női válogatott edzőjeként 
működött közre. Nyilatkozata szerint az elvégzett munka remek lezárása 
volt a 2020-as évnek.

Síugrás: Az év sportolói
Az év vége általában a számvetések időszaka. A Magyar Távirati Iroda 
Sportszerkesztőségének felkérésére a sportági szövetségek 1964 óta ne-
vezik meg legjobb sportolójukat. Síugrásban nem okozott meglepetést, 
hogy az elismerést a Kőszegi SE két fiatal versenyzője érdemelte ki. A 
hölgyeknél Vörös Virágé a cím, aki az elmúlt években sérülései ellenére is 
sporttörténeti eredményeket ért el. Sportágában úttörő. Ő az első magyar 
síugró nő, aki részt vett EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok), 
Ifjúsági Olimpián, ahol a magyar csapat zászlóvivője volt, felnőtt világ-
bajnokságon, s Magyarország első női világkupa pontjait is ő szerezte. A 
férfiaknál Molnár Flóriánnak ítélték a címet. Januárban a középmezőny-
ben végzett a Lousannei Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon. Több jelentős 
síugró nemzet versenyzőjét is megelőzte. Eredménye elismeréseként a 
záróünnepségen ő vihette Magyarország zászlaját. Márciusban a Junior 
Világbajnokságot 52-dikként zárta. Flórián valószínűleg utoljára része-
sült az elismerésben, mert mostani álláspontja szerint visszavonult  a 
versenyszerű síugrástól.

Vörös Virág, aki még márciusban súlyos sérülést szenvedett Lille-
hammerben, a lelkiismeretesen elvégzett rehabilitáció után újra edzés-
be állt és december 17-én újra versenyen ugorhatott. Ramsau am 
Dachsteinben (Ausztria) 63 méteres ugrása 56,1 pontot és 61. helyezést 
ért. A forma még nem az igazi, de ilyen hosszú kihagyás után a legfon-
tosabb a versenyterhelés megszokása. Virágot ismerve: a formajavulás is 
jönni fog.

Snapszer VB Magyarországon
Szombathelyen a Deck Bistróban tartott sajtótájékoztatón jelentette be a 
kőszegi székhelyű Magyar Snapszer Szövetség, hogy 2021-ben Magyar-
ország rendezi a Snapszer Világbajnokságot. A várakozás szerint VB több 
fontos eseményének, fordulójának is Kőszeg lehet a házigazdája, remélhe-
tőleg résztvevővel, résztvevőkkel az asztaloknál. A szövetség megkezdte az 
előkészületeket. Fő céljaik: A verseny színvonalas megrendezése, a játék 
népszerűsítése. A versenyzők jó felkészítése az eredményes szereplés ér-
dekében. Minél több külföldi versenyző ide csábítása. A játék klasszisainak 
megtalálása.

xxxxx
Táncsics Péter újra vezeti az online snapszer világranglistát. 265 ranglista-
pontjával 60-nal előzi a második helyezettet. A listán 565 versenyző sze-
repel. (Az kerülhet a listára, aki legalább 10 ellenféllel minimum 30 partit 
játszott és elért 1250 a sakkozókéhoz hasonlóan számított  Elo pontot.) Az 
első 100-ban 7-en regisztráltak magyar zászló alatt.

Tekeverseny függőben
A Kőszegi SE Teke Szakosztálya új tervekkel vág neki a 2021-es évnek.  
Első lépésként nyílt versenyt hirdettek négy ausztriai helyszínre. Szép 
számban regisztráltak az indulni szándékozók. A Covid-19 vírus miatti 
korlátozó intézkedések a versenyek megtartását az eredetileg tervezett 
időpontokban megakadályozták. Az új időpontokról, a mindenkori aktuális 
rendeletek figyelembevételével, később születik döntés.

ET 48 éves Vannak a sportnak olyan részt-
vevői, akik nem játszanak fontos 
szerepet egy-egy csapat életében, 
de nélkülük szegényebb lenne a 
játék, a foci, a sport. Ilyen alakja 
a kőszegi focinak Forgó Gábor. 
Legtöbben csak „ET”-ként ismer-
jük. Nélküle nincs mérkőzés. Némi 
túlzással a játékvezető is megvárja 
a kezdő sípszóval. Rendező, lab-
daszedő és a mérkőzések lelkes 
krónikása. December végén ünne-
pelte 48. születésnapját. A Lóránt 
FC egyesületi szájmaszkkal (a ví-
rushelyzetnek megfelelően) és egy 
egyesületi pólóval köszöntötte.

Ökölvívás
Szili újabb öve
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