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SEGÍTSÉGET KAPTAK
Február 2-án 15 órakor a két szolgálatban lévő men-
tőegység egyike, a „nappalos” betegellátást végzett. A 
24 órás szolgálatban lévők a riasztások közötti idejüket 
töltötték a kőszegi mentőállomáson. A műemlékké nyil-
vánított, megkopott, felújítást követelő, Hegyalja utcában 
lévő házat 1911-ben építették, 1940-ig a polgármester 
lakása volt, hetven éve mentőállomás.
A környező 13 településre csak a városon át tudnak el-
jutni – fogalmazta meg Gadó Gábor, a mentőállomás 
vezetője. Az új, magas felépítésű Mercedes mentőautók 
korszerű garázsépületben várják a következő indulást. Az 
egyik jármű négykerék meghajtású, azért, hogy a hegyen 
is biztonságos legyen a közlekedés – mondta az állomás-
vezető. Gadó Gábor 31 éve szolgál a kőszegi mentőállo-
máson, ahol a 12 fős csapat többsége már 15 éve látja 
el a szolgálatot. Számukra meghatározó a hivatástudat. 
A mindenre felkészült férfiak a mentési feladatokat meg-
határozott protokollok alapján végzik, és mindent a be-
teg állapota határoz meg. A gyermekmentés számukra 
is megrázó. A rendkívüli mentések egyike volt, amikor 
a Szent Vid melletti szakadékba zuhant személy életéért 
küzdöttek, vagy amikor 2018 szeptemberében a Kálvária 
hegyre hívtak helikoptert a betegért. Egy másik alkalom-
mal kiléptek az emeleti ablakon át az épület külső áll-
ványzatára egy sérült férfi ellátására. Többször szükségük 
volt a helyi tűzoltók segítségére, olykor a túlsúlyos beteg 
mentése érdekében.
Egy-egy feladat elvégzése után jó érzés tölti meg a szívü-
ket, még inkább, amikor az egykori beteg egészségesen 
vagy a hozzátartozó köszönő szavakkal visszatér hozzá-
juk. Karácsony időszakában többen vittek nekik saját ké-
szítésű süteményt, amit a bozsoki cukrászda rendszerint 
megtesz. Azon a februári napon ajándék tévén nézték a 
műsort. Az óriási méretű monitort január 2-án Ágh Péter 
országgyűlési képviselő ajándékozta a mentők elvégzett 
munkájáért járó köszönet kifejezésére. A COVID idősza-
kában kaptak ajándékba mosó- és szárítógépet, mikro-
hullámú sütőt, légkondicionálót, a kőszegi autómosóban 
rendszeresen lemoshatják a járműveket. Kiemelt támo-
gatójuk a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány. (29.o)
Gadó Gábor a társak nevében köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik bármilyen módon segítik a munkájukat. A 
kőszegi mentők feladata a COVID miatt megnövekedett, 
tavaly több mint 1600 alkalommal vonultak ki beteghez, 
és nap mint nap részt vesznek a vírus miatt szükségessé 
vált mintavételekben is.

Írta és fényképezte: Kámán Z

MENTŐSÖK A 110 ÉVES ÉPÜLETBEN
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Rendőrkapitány
Kőszeg Város Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján, a rendőrségről 

szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
8. § (2) bekezdése értelmében 
Maxim László r. alezredesnek a Kő-
szegi Rendőrkapitányság kapitány-
ságvezetőjének a kinevezéséhez 
hozzájárul.

Hulladékszállítás napjai
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladék elszállításának 
napján viszik el.
Kommunális hulladék gyűjtési napjai: Hétfő 1. körzet – Kedd 2. 
körzet – Szerda 3. körzet – Csütörtök 4. körzet. Körzetek utcák 
szerinti besorolása januári lapszám (koszeg.hu)

Karácsonyfa gyűjtése:– Február 19-én (péntek) 3. körzet – Február 
26-án (péntek) 4. körzet.
Zöldhulladék gyűjtés: ÁPRILIS
Április 2. (péntek) 1. körzet – Április 9. (péntek) 2. körzet  – Április 16. 
(péntek) 3. körzet – Április 23. (péntek) 4. körzet.

Szelektív gyűjtés Kőszegen: MÁRCIUS
Március 1-jén (hétfő) 1. körzet – 2-án (kedd) 2. körzet – 3-án (szerda) 
3. körzet – 4-én (csütörtök) 4. körzet.
Szelektív gyűjtés Kőszegen: ÁPRILIS
Április 5. (hétfő) 1. körzet – Április 6. (kedd) 2. körzet – Április 7. 
(szerda) 3. körzet – Április 8. (csütörtök) 4. körzet.

Gratulálunk!
Január 22-én, pénteken Körmen-
den az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Plébániatemplomban dr. Horváth 
Klára Test és a lélek orvosa – Bol-
dog Batthyány László-díjat vehe-
tett át. A kitüntetést átadta dr. Szé-
kely János megyéspüspök és Bebes 
István, Körmend polgármestere. 
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„Nyitni kék!” – a cinege daláról, a veszélyhelyzetről és 
a költségvetésről
÷Alszik a hóban a hegy, a völgy, 
hallgat az erdő, hallgat a föld. 
Egyszerre mégis rezzen a táj, 
hármat fütyül egy kis madár. (…) 
Nyitni kék! Ébred a hegy a völgy, 
tudom, mire gondol a néma föld.”

Szabó Lőrinc kedves versét való-
színűleg mindenki ismeri, ahogy 
mindenki ismeri a széncinegét is, 
a madáretetők velünk telelő, tü-
relmetlenül a tavaszt sürgető ven-
dégét. A cinege „Nyitni kék!” dala 
sosem aktuálisabb, mint most, a 
tél közepén, az év leghidegebb 
hete után. A tavasztól most nem 
csak megenyhülő időjárást, hanem 
a hosszúra nyúló járványhelyzet 
végét is várjuk. „Nyitni kék!” – 
érezzük a cinegével együtt, de 
tudjuk, hogy vigyázni kell, nehogy 
becsapjon minket az első tavaszi 
napsugár. Társas életünk újranyi-
tása meglehet inkább a tavasz 
derekára, végére, semmint első 
napjaira eshet. Örömteli hír, hogy 
megkezdődött a kőszegi időskorú, 
veszélyeztetett lakosság koronaví-
rus elleni oltása, de sok idő telhet 
még el, amíg életünk visszatalál 
megszokott medrébe. Addig csak 
a körültekintő távolságtartással, 
az előírások betartásával és a vé-
dekezést irányító szakemberek 
iránymutatásának követésével tud-
juk segíteni a normál hétköznapok 
visszatérését. Ehhez a megerőltető, 
de szükséges fegyelmezettséghez 
kérem minden kőszegi polgártár-
sam együttműködését!
„Nyitni kék!” A nyitás vágya nem 
csak személyes, hanem gazdasági 
és társadalmi életünket is követelő 
erővel feszíti. A gazdaság újraindí-
tását elsősorban az állami támo-
gatáspolitika tudja segíteni. Ön-
kormányzatunk lehetőségei ezen 
a területen szűkösek, hiszen hitelt 
nem vehetünk fel. Nagyon remé-
lem, hogy az állami intézkedések, 
különösen a kisvállalkozások által 
igényelhető 10 millió forintos ka-
matmentes kölcsön a kőszegi vál-
lalkozások újra indulását is haté-
konyan segíti majd. A kényszerűen 
zárva tartó vendéglátó és turisztikai 
vállalkozások közül kevés működik 

önkormányzati bérleményekben. 
A kormány döntése nyomán a ve-
szélyhelyzet elmúlásáig ezekért a 
helyiségekért nem kell fizetniük. 
A teraszok közterület-bérleti dí-
ját Kőszegen a téli hónapokban 
évek óta a normál havi díj 20 
százalékára csökkentettük, így az 
öt téli hónapra egy havi díj esik. 
Az ágazat újraindításáig a tavaszi 
hónapokban díjmentességet, majd 
a nyitás utáni időszakban a tava-
lyihoz hasonló halasztott befizetést 
tervezünk. A halasztással befizetett 
bérleti díjak visszaforgatásával na-
gyobb vendégforgalmat és bevételt 
szeretnénk elérni a nyári, őszi moz-
galmasabb időszakban.
A veszélyhelyzet utáni újra in-
dulásra való felkészülés a város 
költségvetésének elkészítésénél is 
fontos cél. Feladataink ellátásá-
hoz továbbra is meg kell őriznünk 
hivatalunk és intézményrendsze-
rünk cselekvőképességét, erejét. 
A járvány időszakában jelentősen 
csökkentek a város bevételei, kü-
lönösen a helyi, saját bevételek 
visszaesése okoz nehézséget. A 
vállalkozások alacsonyabb telje-
sítménye miatt mintegy 50 millió 
forinttal csökkent a város iparűzé-
si adó bevétele. Az iparűzési adó 
kiszabható mértékének központi 
csökkentéséből fakadó további 50 
milliós adóbevétel-kiesést váro-
sunk számára a Kormány megtéríti. 
A be nem fizetett iparűzési adó a 
vállalkozásoknál marad. Az idegen-
forgalmi adó, illetve a parkolási dí-
jak beszedésének tilalma miatt kb. 
40 millió forintos bevételkieséssel 
kell számolnunk, ezek az összegek 
a veszélyhelyzet idején városunkba 
érkező vendégeknél, illetve a város 
lakosságánál maradnak. A kor-
mányzati „elvonások” a rosszindu-
latú híresztelésekben hangoztatott-
nál jóval kisebb mértékben érintik 
önkormányzatunkat. Az egyetlen 
jelentősebb kormányzati elvonás 
a gépjárműadóra vonatkozik. A 
kőszegi utakra fordítható saját for-
rásunk ezzel az elvonással tavaly és 
idén is 34-34 millió forinttal csök-
ken. Mindeközben 2020 novembe-
rében a Kormány 2,8 milliárd fo-

rintos támogatásról döntött Kőszeg 
önkormányzati útjainak felújításá-
ra, melynek túlnyomó részét 2021-
ben használhatjuk fel. Ez az összeg 
és a temető kialakítására megítélt 
800 millió forintos támogatás már 
megérkezett önkormányzatunk 
számlájára, ennek köszönhetően a 
költségvetés kiadási oldalát nagyon 
jelentős, közel 7 milliárd forintos 
főösszeggel tervezhetjük.
Kőszeg tehát ismét ellentmon-
dásos költségvetési év előtt áll. 
Több, mint tíz folyamatban lévő 
fejlesztési és felújítási pályázatunk 
és programunk megvalósítása je-
lentős lehetőségek és feladatok elé 
állítja a várost. Ezek a fejlesztések 
és felújítások látványos fejlődést 
eredményeznek, és joggal vagyunk 
optimisták a további kapcsolódó 
magán, állami és egyházi beruhá-
zások tekintetében. Együttes hatá-
suk alapozhatja meg azt a fejlődést, 
amely elvezet a város saját bevéte-
leinek érezhető emelkedéséhez.
Mindeközben, és ezek megvalósu-
lásáig azonban a saját bevételekre 
épülő működési költségvetés to-
vábbra is nagyon szűk, így egyelőre 
a városi közszféra munkahelyeinek 
bérszínvonala nem tud a piacon ta-
pasztalható dinamikával emelked-
ni, és továbbra is csökkentett ösz-
szegekkel tudjuk csak támogatni a 
sport és a kultúra területén műkö-
dő önszerveződő közösségeinket és 
partnereinket. Kérem, hogy ennek 
ismeretében próbáljuk áldozatos 

munkájukat a társadalom részéről 
elvárható közmegbecsüléssel és 
együttműködéssel is segíteni!
Szimbolikus, de anyagilag is jelentős 
lépésként, és semmiképpen sem az 
érintettek munkáját leértékelő szán-
dékkal a költségvetés elfogadásával 
együtt döntöttem a veszélyhelyzet 
idején nem ülésező bizottságok 
tagjainak juttatásának átmeneti el-
vonásáról, és a képviselők tisztelet-
díjának átmeneti megfelezéséről. A 
polgármester és az alpolgármester 
juttatásait törvény szabályozza, így 
mi a tavalyi évhez hasonló módon 
havonta önkéntes befizetéssel fo-
gunk hozzájárulni a működési költ-
ségek csökkentéséhez.
„Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék, 
hinni és bízni kellenék” – a szén-
cinege dalát Szabó Lőrinc is nehéz 
időszakban, a tél derekán értette 
meg és fordította le nekünk bájos 
költeménnyé. Ha az etetőre érkező 
vendéggel fütyülni talán még nincs 
is mindig kedvünk, azért a nap 
sugaraival újra induló élet körfor-
gásától mi is joggal várjuk sorsunk 
jobbra fordulását.

Básthy Béla polgármester

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám március 22-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a 2. oldal alján megadott 
elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Ami elromolhat, az el is romlik!
Vállalom TV-k, híradástechnikai készülékek,
háztartási kisgépek (pl. villanysütő, főzőlap,
robotgép, kávéfőző, (robot)porszívó, stb.)
javítását rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24. 
+36 30/286-1363
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Elkészültek az M87-es út tervei
Kőszegfalvától távolabb került az út nyomvonala 

A 2021-es év végére elkészül az 
építésre vonatkozó engedélyes terv, 
amely a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. határozott szándé-
ka. A végleges változat érdekében 
hosszas tárgyalások zajlottak Kő-
szeg önkormányzata és a beruhá-
zásért felelős zrt. képviselői között. 
Kőszegfalva érdekei érvényesültek, 
lényegesen távolobb építik meg 
az utat a falutól. Nyert Pusztacsó 
és Kőszegpaty is egy bekötő utat 
Szombathely irányába. Február 
7-től a nyilvánosság számára is el-
érhető az M87-es főút nyomvona-
lának legfrissebb tervezete. A tér-
képet kifüggesztették a Városházán 
és megtekinthető a koszeg.hu hon-
lapon, valamint a város Facebook-
oldalán. Básthy Béla polgármester 
elmondta: több tárgyalási forduló 
előzte meg a jelenlegi, a végleges-
nek tűnő állapotot.
A tárgyalásokon célként szerepelt, 
hogy Kőszegfalvától a lehető legtá-
volabb legyen az M87-es útvonala, 
amit „sikerült elérnünk” mondattal 
nyugtázott a városvezető. A meg-
beszélések alapján kétszer történt 
meg az útvonal változtatása, amit a 
tervezést végző Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt az önkormányzat 
erős támogatásával lakossági ké-
résre tett meg. A nyomvonal első 
tervezete szerint Kőszegfalva utolsó 
házától 213 méter távolságra lett 
volna az M87-es. A február 7-én 
közzétett adatok szerint úttengely-
ben mérve 366 méterrel kerüli el az 
Erdészház utcát az új nyomvonal.
A polgármester kiemelte, hogy 
abban is megállapodtak a NIF Zrt-
-vel, hogy az Erdészház utca foly-
tatásában lévő, erdőhöz vezető utat 
– az igényekhez igazítva – a gyors-
forgalmi út felett külön szintben 
vezetik át. Ezzel lehet biztosítani  
a Kőszegfalva–Csepreg kerékpárút 
és a regionális vándorútvonalak 
folytonosságát. Olyan átjáró léte-
sül majd Kőszegfalvánál, amely a 
lehető legtöbb módon biztosítja az 
átkelést.
A NIF Zrt. tájékoztatása szerint épí-
tési engedélyt kap a 2x2 sávos – fi-
zikai elválasztással létesítendő – új 
út, amely Kőszeget köti majd össze 

a megyeszékhellyel. A Szombat-
hely-Kőszeg M87-es gyorsforgalmi 
út a két város összekötésén túl az 
osztrák S31-es autóúthoz való csat-
lakozással közvetlen összeköttetést 
biztosít majd a térségnek Béccsel.

Körforgalom a zsidányi úton
A tervezett útvonal 14 kilométeren 
teljesen elkerüli a két város közti 
kistelepüléseket. A Csepregi /Hor-
vátzsidányi utat a Gubahegyen éri 
el a tervezett új nyomvonal. A 2x2 
sáv itt csökken a jelenlegi 87-eshez 
hasonló 2x1 sávos főúttá, így halad 
a nemrég átadott új határátlépési 
ponton át az osztrák B61a főútig.
A csomópont helyéről a NIF Zrt. 
kommunikációs igazgatója, Hideg 
András adott tájékoztatást.
Az M87 gyorsforgalmi út, az új 87 
sz. főút, valamint a Horvátzsidány 
felé vezető (8627 j. összekötő 
út) csomópontjában, a Gubahe-
gyen   körforgalmat alakítanak ki. 
Ennek távolsága a jelenlegi 87. 
sz. főúttól 1430 méter. A forgalmi 
csomópont helyét a rendszeresen 
arrajáró könnyen felidézheti, hiszen 
a Hulladékudvar bejárata után, ha 
felértünk az út felső pontjára, akkor 
már csak néhány méter a távolság 

a leendő körforga-
lomig. A csomó-
pont elhelyezését a 
Wienerberger gyár 
bányatelke, annak 
telekhatára és vé-
dőtávolsága hatá-
rozta meg. A 8627 
j. összekötő utat 
az új körforgalmi csomópont és a 
jelenlegi 87. sz. főút közötti szaka-
szon a projekt keretében felújítják.
Az M87 projekt másik fontos pontja 
az, ahol az új 2x1 sávos 87-es út 
eléri a határt. A lakóházak közül a 
legközelebbiek 120-145 méterre 
lesznek az új nyomvonaltól, ezek 
jelenleg 15-30 méterre helyezked-
nek el a meglévő 87. sz. főúttól.

Bekötőút a „Postakocsi”-tól
Érdemes a Kedves Olvasónak 
alaposan áttekinteni a Kőszegtől 
Szombathely felé vezető M87–es 
útszakasz tervezett nyomvonalát. A 
térképen Lukácsházánál a „Posta-
kocsi”-tól induló út felénél létesül 
egy különszíntű csomópont, ahon-
nét Nemescsó felé lehet tovább 
haladni. Fellélegezhet Puszta-
csó és Kőszegpaty lakossága, 
mert a Gyöngyösfalunál lévő vasúti 

átjárótól (fotó) új pályaszakaszt 
építenek Kőszegpatyhoz történő 
csatlakozással. Régi vágya ez a két 
falunak, mert nem kell nagy kerü-
lőt megtenni Szombathely elérése 
érdekében.
A nyomvonal változása már nem 
várható, a szomszédos ingatlanok 
megközelítése és a csapadékvíz el-
vezetés tervei még elkészítés alatt 
állnak.
A nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházás tervei széleskö-
rű szempontrendszer figyelembe-
vételével készülnek. A Vas Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi és Kör-
nyezetvédelmi Főosztály Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi 
Osztálya előtt környezetvédelmi 
engedély módosítására hatósági el-
járás indult. A hirdetmény elérhető 
a Városházán és a hatóság oldalán.

B-Z
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kai programja. A kezdetek óta hazánkban is 
egyfajta márkanevet képviselő Kiváló Európai 
Desztinációk díjat eddig 27 különböző ország 
összesen 160 úticélja kapta meg. „Az Alpok le-
helete – az Írottkő Natúrpark természeti értékei” 
című pályaművel „Magyarország legjobban fej-
lődő ökoturisztikai desztinációja” címet nyertük 
el. Az elismerő cím mellett közel 2 millió forint 
marketing támogatásban részesültünk, de leg-
alább ilyen magas volt a díj eszmei értéke, hiszen 
egy egész térség, az Írottkő Natúrpark került fel a 
nemzetközi ökoturisztikai palettára. Brüsszelben 
európai társainkkal együtt vehettük át a ,,Kiváló 
Európai Desztináció” díjat.  

– Minden jeles évfordulóra emlékezetes ün-
nepséget szerveztek.
– A 20. évforduló kapcsán szakmai programokat 
szerveztünk a Magyar Natúrpark Szövetséggel 
karöltve, natúrparki kiállítást, ünnepélyes köz-
gyűlést, faültetést szerveztünk, 20 évesek lettünk 
címmel ünnepi kiadványt adtunk ki, amit Hor-
váthné Korom Zita kolléganőm állított össze, és 
ekkor indítottuk útjára az azóta hagyománnyá vált 
Országos Natúrparki Vetélkedőt. A 25. évfordulót 
úgy tűnik - 2022-ben - már „páholyból” követem.
– A Madarak és Fák Napja rendezvény egyik 
kiemelkedő programjuk.
– Gimnáziumi éveim alatt a Madarak és Fák 
napját a Mohás forrásnál ünnepeltük. 2008-ban 
Dr. Németh Csaba keresett meg bennünket, hogy 
ünnepeljük együtt az Őrségi Nemzeti Parkkal ezt a 
napot. Nagyszerű helyszínt ajánlott, a kőszegi Al-
só-rétet. Innen a program címe is: Miénk itt a rét.
– Hogyan foglalná össze a Natúrparki Vetél-
kedő lényegét?  
– Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2012-ben 
ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból nagyszabású vetélkedősorozatot 
hirdettünk, melyet a mai napig szervezünk. Az 
évek során rengeteg szellemi és gyakorlati felada-
tot állítottunk össze a többezer kőszegi, és natúr-
parki jelentkezőnek. Volt helytörténeti, turisztikai, 
kultúrtörténeti, állat- és növényismereti, geológiai, 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Somogyi Györgyné Kati Natúrpark titkárral
 Brüsszelben kaptak díjat

Szombathelyi születésű, 1983-ban ment férj-
hez a hivatásos határőrhöz, így a romantikus 
Hétforráson kezdhették közös életüket. Sose 
hallotta, hogy „gyüttment” lenne, kezdettől 
fogva kőszeginek érzi magát. A mai napig 
elvarázsolja, amikor a Jurisics térről nézi a 
Kálváriát, a tornyokat, templomokat, gyö-
nyörködik a csodaszép belváros egységes 
szerkezetében. A szombathelyi Hámán Kató 
Zenei Általános Iskola zenei tagozata után 
1979-ben érettségizett a Jurisich Miklós 
Gimnázium német tagozatán. Középiskolás 
korában a kulturális szemlék állandó sze-
replője volt, barátnőjével 4 éven keresztül 
kétszólamú orosz népdalokat énekeltek. Zon-
gorázni szeretett volna, de pici lakásuk miatt 
a hegedűt választotta. A zenei pályát célozta 
meg. A sors fintora, hogy a hosszas készü-
lődés ellenére abban az évben egészségügyi 
okok miatt nem nyert felvételt a főiskolára, 
de a Kőszegi Vonósoknak ma is tagja. 1982-
ben idegenforgalmi szakvizsgát tett. Dolgo-
zott az Expressz Ifjúsági- és Diákutazási iro-
dában és az IBUSZ-nál is. Aztán következett 
az Írottkő Natúrpark. Bő tíz évvel ezelőtt egy 
uniós díjat kaptak Brüsszelben. A nyertesek 
tiszteletére rendezett gálán hazánkat – a 
Magyar Turizmus Zrt. és az ÖM turisztikai 
szakállamtitkársága együttműködésében 
meghirdetett – „Magyarország legjobban 
fejlődő ökoturisztikai desztinációja” című 
pályázat nyertese, az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület képviselte. Kati akkor már titkára 
volt. Ebben a beosztásában 16 évig szolgált. 
A Natúrparkhoz érkeztével az egyesület élete 
felpörgött, kibővült, mára szinte projekt iroda 
lett, mert a pénz mindig kevés volt, így sok-
sok pályázatot kellett nyerni, hogy céljaikat 
megvalósíthassák. Bakos György társadal-
mi elnök gyakran mondogatta neki, hogy 
ő mindent tud az egyesületről, amit tudni 
lehet és kell, amit ő mindig szerényen hárí-
tott. Sajnos, a COVID vírus miatt a 2020-ban 
odaítélt Gayer Gyula díjat - melyet a Vas Me-
gyei Közgyűlés a megye érdekében kifejtett 
példaértékű szakmai tevékenységéért, Vas 
Megye környezet- és természetvédelméért 
kapta – csak postai kézbesítés útján vehette 
át. Somogyiné Kati az Írottkő Natúrparkért 
Egyesületnél zárja aktív éveit, 40 év szolgála-
ti idővel megy nyugdíjba. Ez alkalomból szü-
letett virtuális beszélgetésünkből ez az írás.
– Az EDEN volt a híres kitüntetés, melyért 
Brüsszelbe utaztak.   
– A Kiváló Európai Desztinációk (angolul Eu-
ropean Destinations of ExcelleNce, EDEN) az  
Európai Bizottság 2006-ban indított turiszti-

térkép-ismereti kérdésünk a sok-sok közösség-
kovácsoló gyakorlati feladat mellett. A verseny 
szervezése, a feladatok kitalálása a munkatársak 
feladata, ami a napi munka mellett nem kis terhet 
jelent mindenkinek. Nagyon sokat köszönhetek 
férjemnek, Somogyi Györgynek, aki nyugdíjasként 
sok szabadidővel rendelkezett és volt kedve szelle-
mes és játékos feladatok kitalálására. 
– Mit takar a Kőszegi Kulturális Kincskereső 
elnevezésű program?
– A Magyar Turizmus Zrt. 2009-et a Kulturális Tu-
rizmus évének hirdette meg, melynek szlogenje az 
„Itthon láss csodát!” volt. Éppen 4 hónapos táp-
pénz időszakomat töltöttem otthon. Akkor találtam 
ki ezt a városnéző sétát, melynek ezt a címet ad-
tam. Fontos szempont volt, hogy a főként diákok 
részére létrejött játék ingyenes és egyedi legyen. 
Azt szerettem volna, hogy a gyerekek önállóan 
fedezzék fel a várost. Közben feladatokat kellett 
megoldani, épületeket, tárgyakat megfigyelni.  
– A 16 év során megvalósult projektek felsoro-
lása sem egyszerű.
– Civil főzőverseny indítása, a horvát, német 
nemzetiségi önkormányzatok meghívása. Ízek az 
Alpokalján–sütemény, lekvár, szörp, gyümölcské-
szítmény, reform-konyhai termékek versenye a 
Natúrpark ízei, gasztronómiai fesztivál, az Orsolya 
napi vásáron. Tisztasági- és parlagfű mentesítési 
akciók, forrástakarítások, Fogadj Örökbe! akciók, 
Autómentes napok. Kiadványokat, térképeket, 
éves programajánlókat, prospektusokat adtunk ki 
Kőszegről, az Írottkő Natúrparkról, tanösvények-
ről, kézművesekről, kultúrtörténeti, turisztikai és 
ökoturisztikai értékekről, készítettünk diákok által 
összeállított kézműves mesterségek értéktárát.
Információs táblákat hoztunk létre a hegyen, és az 
összes natúrparki településen. Képzéseket szervez-
tünk: gombaismeret, gyógynövényismeret, falusi tu-
rizmus, német alapfokú nyelvtanfolyam, kosárfonás, 
bormarketing témakörökben. Szerveztünk tanul-
mányutakat, marketingakciókat, fotó-és rajzkiállítá-
sokat, Natúrparki Kézműves Hagyományok Napját.  
– Segítő háttér nélkül nehéz lett volna ezt a 
feladatot ellátni.
– Sok szép, érdekes, eredményes dolgot csináltunk 
munkatársaimmal, amihez hozzátartozik egy igen 
fontos dolog: köszönet a családnak a nyugodt hát-
térért, a nem velük töltött időért, a sok-sok túlóra 
és távollét megértéséért. Én nem voltam közéleti 
ember, csak egy civil szervezet titkára, de ez nekem 
nagyon sokat jelentett. Szerettem a munkámat, 
szerettem a szervezést, a kihívásokat. Megtaláltam 
a munka szépségét az egyesületnél. Az utóbbi pár 
évben már kissé elfáradtam, erre egészségügyi 
állapotom is többször figyelmeztetett. A kor nem 
múlik el nyomtalanul és nemrég elmúltam 60. 
Örülök, hogy az egyesületnél ennyi időt tölthettem, 
de most már jól fog esni egy kis lassítás, lazítás.

Kiss János
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Január végétől a Kromberg és Schubert kft. 
dolgozói az esti sötétségben kivilágított járdán, 
bicikliúton indulhatnak munkába, illetve haza-
felé, a nap mint nap közlekedő kamionok 2020. 
november végétől jó minőségű, aszfaltozott úton 
érkezhetnek a gyárba. A kft. évek óta a város 
egyik legnagyobb adófizetője. Egyik ok, hogy az 
önkormányzati választások után ismét elkezdték 
a tárgyalásokat a várossal a Cáki út felújítása 
érdekében. A gyár vezetése kérdésünkre el-
mondta: „A dolgozóink, a vevőink többször 
jelezték, hogy nagyon rossz minőségű úton 
tudják elérni a gyár területét. A Cáki út forgal-

mának jelentős részét a társaságunk részére 
történő szállítások, illetve a személyforgalom 
teszi ki. Ezért volt számunkra különösen fon-
tos az út felújítása”.
A beruházás előkészítését az önkormányzat vé-
gezte, a kivitelezési költségekhez hozzájárultak 
a területben érintett vállalkozások a rendelke-
zésre álló erőforrásaik szerint. A fejlesztés során 
elkészült a híd, valamint 103 méter hosszú út-
szakasz aszfaltozása, és hozzá kapcsolódóan a 
csapadékvíz elvezetése.
Az érintett dolgozók régi vágya volt, hogy legyen 
közvilágítás az egykori Kőszegi Ruhaipari Zrt. 
előtti járdán, a Gyöngyös-patak melletti bicik-
liúton. A fejlesztést az önkormányzat valósította 
meg egy év alatt, így januárban már világítottak 
a LED-es lámpák.

KZ

Út és fény a kábelgyárhoz

Kuzma-ház
A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollégigium nagy 
öröme, hogy a külső megújulás folytatódhat, 
azaz a 2019-es homlokzati felújítás után a 
szolgálati lakások épülete, az ún. Kuzma-ház 
is megszépülhet.
Ezzel az Árpád tér 1-es számot viselő épület-
együttes újra a 20. század eleji pompájában 
állhat áprilisra, ahova szeretettel – és már 
nagyon – várjuk vissza diákjainkat és ter-
mészetesen az újonnan hozzánk érkezőket is.
Hálásak vagyunk azért, hogy az épületfelújítást 
– a homlokzathoz hasonlóan – a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház támogatja.
Az előttünk álló két hónapban a munkavég-
zés az arra járók és a közelben lakók türel-
mét és megértését kérjük. Nyáron elindul a 
Zrínyi utcai kollégium felújítása is.

Mesterházy Balázs

Bicikliút 
Novemberben adták a körforgalomnak a határ-
átkelőnél lévő új útszakaszt. A markológépek  
februárban dolgoztak alapvetően az esővíz el-
vezető rendszeren. Az elmúlt év őszén az építők 
kitisztították az egykori vasútvonal alapját, új ka-
vicsréteggel borították be.  A vízmű előtt látható 
nagyobb változás, mert ott épül látványosan az 
új bicikliút, amely csatlakozik a szervízúthoz, ahol 
az elmúlt évben autók haladtak Ausztria felé. En-
nek célja csak az volt, hogy az építés időszakában 
is zavartalan legyen a közlekedés. Novemberben 
az autók elől lezárták, de új funkciót kap. Ezen 
a szakaszon folytatódik a vasúti töltésen épülő 
kerékpárút a határig. Így aztán az idei évtől ke-
rékpárral is biztonságosan, kényelmesen lehet 
Ausztriába kirándulni. Kőszeg Város Önkormány-
zata építi meg a kerékpárutat a területi operatív 
program turisztikai fejlesztéseként.

KZ
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A 2,8 milliárd forintból újabb utakat újítanak fel
„Egymásra épülő, szinte tolakod-
va egymást követő építési üte-
mek haladnak előre. Nagyon bol-
dog vagyok, hogy ez lehetséges. 
Mindezekhez továbbra is kérjük 
a képviselő úr együttműködését, 
a kivitelezőktől a legjobb minő-
séget, a lakosságtól a megértést, 
amikor az építési munkák zajla-
nak és kényelmetlenséget okoz-
nak. A felújított utakon sokkal 
jobb lesz a közlekedés” – fogal-
mazta meg Básthy Béla polgár-
mester január 21-én az útfelújí-
tások második ütemét bejelentő 
sajtótájékoztatón.
Az egyházi építmények felújítására 
6,2 milliárd Ft-os, illetve Kőszeg 
város útjaira fordítható 2,8 milliárd 
Ft keretösszegről szóló média hírek 
bejárták a megyét, és az országot. 
A sajtóhírek szóltak a „Sokmilli-
árdos kormányzati pénzesőről”, 
amit egy nagyobb város is meg-
irigyelne. „Az ekkora lélekszámú 

megyei városok közül Kőszeg 
tudja a legnagyobb fejlesztést 
megvalósítani” – kijelentést Ágh 
Péter fogalmazta meg.
Okkal feltételezhető, hogy nincs 
olyan városlakó, aki nem hallott 
volna arról, hogy „2021. év során 
jelentős, eddig soha nem látott 
nagyságrendű útfelújítási prog-
ram valósulhat meg”.  A város-
vezető által elmondott „soha nem 
látott” kifejezés első eredménye, 
a való világ már a nyáron látha-
tó lesz. Az elhangzottak szerint az 
első építési ütem kilenc blokkjának 
munkálatai a fagyok elmúltával 
megkezdődnek, az építő cégeknek 
6 – 8 hónap áll rendelkezésre az 
átadásig.
A második ütemben szintén azok az 
utcák kerülnek felújításra. amelyek 
tervezése már korábban megtör-
tént, így már februárban el lehet 
indítani az építő cég kiválasztásá-
hoz a közbeszerzést.

A II. építési ütemben felújítandó utak
Petőfi tér és környezete

Básthy Béla polgármester és Ágh Péter országgyűlési képviselő a sajtó-
tájékoztatót a Petőfi téren lévő parkolóban tartotta. A városvezető szavai 
szerint „ott, ahol még 18 db parkoló építésére van lehetőség”. Majd 
mindezekkel együtt megújulnak a parkolót körülvevő útszakaszok. Indok-
lásként elhangzott: a Petőfi téren megy keresztül a városba érkező és kife-
lé haladó autók sokasága a Kórház utca irányából. 
Korábbi sikeres BM pályázatból felújításra kerül a Szent Lénárd utca – 
Petőfi tér Ny-i ága és a kapcsolódó Rohonci utca egy rövid szakasza. 
A 2,8 milliárdos keretből pedig a sporttelepet és benzinkutat közrefogó 
Petőfi tér két ága a Rohonci utca és a Kórház utca irányába, valamint 
megépítésre kerül a Petőfi téri parkoló II. üteme.
A tájékoztatón részt vett Terplán Zoltán a körzet képviselője, Kőszeg alpol-
gármestere, aki – a városvezető szavai szerint – rendszerint hangsúlyozta 
a Petőfi tér felújításának fontosságát. Azért is, hiszen ott van a város sport-
létesítményének a centruma. 

Feketekert és környéke

Az elhangzottak szerint jelentős útfelújítás blokk, tekintve, hogy a belvá-
roshoz tartozó utakat tartalmazza. A Fekete kerti parkolók és a csatlako-
zó utak is felújításra kerülnek, így a Rómer Flóris utca (Velemi és Rákóczi 
Ferenc utca között), a Rákóczi Ferenc utca felső szakasza (Munkácsy 
Mihály utca - Rómer Flóris utca és orvosi ügyelet között - parkolókkal), a 
Munkácsy Mihály utca (út- és bal oldali járda) és a Kossuth Lajos utca 
(főpálya útburkolat)

A város északi része

Az útfelújítási program keretében új útburkolatot kap a Borsmonostori 
utca, Vámház utca és Herman Ottó utca. A területet a köznyelv 35 év 
távlatából is Barakként említi. (13. old) A mostanra már családi házas 
övezet megkívánja a 21. századi közlekedéshez való lehetőséget.
A városfejlesztésen dolgozó szakemberek a városvezetés érvei alapján 
ebbe a csoportba sorolták a Kőszegfalván lévő Erdészház utcát, amely 
ugyancsak új aszfaltburkolatot kap, és majd innét lehet elérni az M87-es 
átvezető felüljárót.
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Várkör keleti és északi részének felújítása

Ezzel folytatódik a 2020-ban befejezett Várkör felújítása, egészen a Károly 
Róbert térig. 

Folytatás a III. ütemben

Básthy Béla a sajtótájékoztatón beszélt az útfelújítási program III. üte-
mébe foglalt utcák felújításáról. Az elhangzottak szerint jelentős tervezési 
feladatot kell megoldani ahhoz, hogy az építési munkálatok is elkezdődje-
nek. A III. ütem az alábbi utcákat tartalmazza.

– Felső körút 
– Ólmodi út
– Hegyalja utca, 
– Várkör belső tömb parkoló, 
– Írottkő utca parkoló II. ütem, 
– Velemi utcában az Írottkő-Rohonci utca közti parkoló,
– Űrhajósok utcai parkoló.

A sajtótájékoztatón kiemelt mondatként szerepelt, Ágh Péter országgyű-
lési képviselő megfogalmazása alapján az, hogy „az elmúlt évek munkái 
alapján kijelenthető, hogy Kőszegen az építkezés éveit éljük”. A 2,8 
milliárd Ft keretösszeggel rendelkező útfelújítások mellett elkezdődött a 
bölcsőde bővítése és a Városháza felújítása is.
A képviselő visszatekintett 2020-ra, amikor Kőszegen 13 milliárd Ft értékű 
fejlesztések valósultak meg. Az Ft-ok érkezéséért sokat és sok embernek 
kellett dolgozni, a Kormány biztosította a támogatásokat.  Megfogalmazá-
sa szerint ezek a milliárdok azt a célt szolgálják, hogy 2028-ra a Kőszeg 
királyi várossá való nyilvánításának 700. évfordulóját méltóképpen tudjuk 
ünnepelni. (24.old) Mindez feladatot ad a történelmi örökség megőrzése, 
és a városlakók által elvárt fejlesztések okán is. A képviselő felhívta a 
figyelmet arra, hogy a Belügyminisztérium idei évben aktuális fejlesztési 
forrásait is meg kell pályázni. Elmondta azt is, hogy az önkormányzat 
egy újabb 300 millió Ft összegű pályázati forrás megvalósításán 
dolgozik.

Kámán Z

Bővítik a bölcsődét
Február 10-ét követő hétvégére 
megérkezett a mínusz tíz fok, így 
a lakosság nemcsak az éjszakai 
kijárási tilalom miatt húzódott be a 
lakásokba. A havas területet muta-
tó fotó a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
lévő óvoda és bölcsőde udvaráról 
készült. Az épületben már mű-
ködik egy bölcsődés csoport, de 
szeptemberre egy második csoport 
számára is elkészül az új épület. Ezt 
ígérte a tömördi székhelyű építési 
vállalkozó, Kollarits Gábor. A nyolc 
szakembert foglalkoztató férfi az 
elmúlt évben adta át a Peresznyén 
lévő óvodát a felújítás után. A kő-
szegi építkezés kezdéséről elmond-

ta, hogy novemberben vette át a 
munkaterületet, majd elkészítették 
az alapozást. A téli hidegben, a 
műhelyben az épület vasalatait ké-
szítették, és ha az időjárás engedi, 
elkezdik a kőműves munkákat is. A 
vállalkozó azt tervezi, hogy az épü-
let szeptemberig elkészül, csak a 
terület rendezése maradhat vissza, 
amit ha lehet, akkor a bölcsőde mű-

ködése mellett is el tudnak végezni.
Kőszeg Város Önkormányzata ered-
ményes pályázata szerint a Pénz-
ügyminisztérium Regionális Fej-
lesztési Programok Végrehajtásáért 
Felelős Helyettes Államtitkársága 
adta meg a vissza nem térítendő 
támogatást a bölcsőde fejleszté-
sére. A városnak nem kell önrészt 
fizetni. Elkészül a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcában lévő óvodához az új 
épületrész a második bölcsődei 
csoport elhelyezésére. A beruházás 
keretében elkészül az új, több mint 
50 négyzetméteres csoportszoba, 
amely 12 gyermek bölcsődei elhe-
lyezését szolgálja. 

A meglévő épületben egy fűtött 
babakocsi tárolót is kialakíta-
nak, és bővítik az akadálymentes 
mosdót is. A pályázat lehetőséget 
biztosít eszközbeszerzésre, amely 
alapján technikai berendezések, 
bútorok, játékok és egyéb felszere-
lések is az intézmény rendelkezé-
sére állnak.

KZ



AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2021.02.15 - 03.02.
AKCIÓ IDŐTARTAMA:
KŐSZEGI AKCIÓ

www.7forras.hu

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

126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090 

Szatmári 
Finomliszt  BL-55 1kg 

499 Ft/db

Coop 
Napraforgó 

Étolaj 1l

89 Ft/db

99 Ft/db

149 Ft/db

319 Ft/db

799 Ft/db499 Ft/db

1259 Ft/kg1149 Ft/kg

Tutti Juice 
Koffeinmentes

 Vitaminital 
Cukorral és

 Édesítőszerrel 
0.25l, 756 Ft/l  

Sertés  Karaj Csontos 
Szűzpecsenye  Nélkül Csirkemell  Filé Eh. Pick Sertés Párizsi 

2199 Ft/kg

 Sága 
Füstli 
 Classic 

vagy  Sajtos
Több Ízben

140g, 2279Ft/kg

Magyar Túró
 Rögös Félzsíros 450g, 1 464 Ft/kg 

 Zott 
Tejföl 20% 

330g, 876 Ft/kg 

659Ft/db 289Ft/db

359Ft/db

199Ft/db249Ft/db189Ft/db

 Arany Fácán Sör
 Dobozos 4% 0.5l, 398 Ft/l

 Soproni Sör
 Dobozos 4.5% 0.5l, 498 Ft/l 

 Coop 
Mentol Mix

 Töltött Vegyes
 Kemény  Cukorka

  220g, 1 632 Ft/kg 

 Perottino
 Croissant 

Eper vagy Kakaós Krémmel 
55g, 1 618 Ft/kg 

Tchibo Black 
& White Kávé 

250g, 1 996 Ft/kg 

Tchibo 
Black & White  Kávé

Instant 100g, 7 990 Ft/kg

Theodora 
Ásványvíz 

Kereki  Szénsavas
vagy Szénsavmentes

 vagy Kereki  
Szénsavmentes vagy 

Kereki Enyhe  vagy 
Kékkúti Szénsavas

 1.5l, 66 Ft/l

KoszegiHirdetes_202102_01.indd   1 2021.02.09.   10:23:56
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Illegális tűzgyújtás
A kőszegi önkéntes tűzoltókat az 
elmúlt évben 153 alkalommal ri-
asztották, vettek részt bevetésen. 
Katasztrófavédelmi szempontok 
szerint hozzájuk tartozik a város 
15 km-es körzete 13 településsel. 
A Liszt Ferenc utcában lévő új lak-
tanyában az ügyeletet ellátó sze-
mélyen kívül két fő tevékenykedik 
főállásban, a káreseményekhez való 
kivonuláshoz 45 fő rendelkezik az 
előírt kiképzéssel. Alig több mint 
egy éve vették át Vaihingen aján-
dékát, a létrás tűzoltó autót, amely-
nek kezeléséhez 19 fő tűzoltónak 
van érvényes vizsgája. A vezetési 
gyakorlatok a rendszeres feladatok 
közé tartoznak, mert nagyméterű 
autóval nem egyszerű feladat a 
szűk utcákban a közlekedés.
Egy-egy riasztás után minimálisan 
és kötelezően kivonuló személyzet 
létszáma 3+1 fő, a valóságban a 
helyszínre megy 5-6 fő tűzoltó. A 
szabályzat szerint a riasztás beér-
kezése után legkésőbb nyolc percen 
belül el kell indulni a helyszínre a 
tűzoltóknak. Schwahofer Károly tűz-
oltó parancsnok tájékoztatása sze-
rint átlagosan öt és fél percen belül 
a személyzet startra kész. Roppant 
kevés idő ez, mert az önkéntesek 
a város különböző pontjain laknak, 
ahonnét be kell érkezniük a tűzoltó 
laktanyába, hogy indulni tudjanak. 

A parancsnok szerint a szirénázó 
autó haladását segítik a közlekedők.
Az elmúlt évi 153 db riasztásból 
47 esetben vonultak tűzesethez. 
65 alkalommal végeztek műszaki 
mentést, és 47-szer téves volt a 
tűzjelzés. Ez utóbbi oka rendszerint 
az, hogy a nagyvállatoknál kiépítet-
ték a jelzőrendszert, amely esetleg 
egy hiba miatt riasztott. Az elmúlt 
év decemberében háromszor volt 
valódi tűz Kőszegen, kigyulladt 
egy kémény, egy pincében a kazán 
mellett a forgács, és a városban egy 
személyautó. Négyszer végeztek 
műszaki mentést, egyik Szilveszter-
kor, amikor háznak csapódott a bel-
városban egy autó, és beteg szállí-
tásában is segítettek a mentőknek. 
Súlyosabb eset volt januárban, 
amikor egy elhunyt személyt hoz-
tak le építési állványról. Az idei év 
januárjában kilenc riasztásuk volt a 
kőszegi önkéntes tűzoltóknak, egyik 
alkalommal bejelentés nélküli avar-
égetéshez vonultak ki. A távolból 
lángokat  látó, és a telefonon érte-
sítést adó személy veszélyes tűznek 
minősítette, a helyszíni ellenőrzést 
követően hatósági eljárás alá került 
a tűzgyújtás.
Schwahofer Károly tűzoltó pa-
rancsnok pozitívnak értékelte, hogy 
a körzetükben az elmúlt két évben 
nem volt karácsonyfatűz.

TEHERFUVAROZÁS
KISGÉPJAVÍTÁS
06 30 947 8688

Százezres kár
A Csónakázótó melletti kutyafut-
tató valakit vagy több személyt is 
nagyon zavarhatott. A fotó január 
30-án készült a lerombolt kerítés-
ről. A nagyon optimista emberek 
első gondolata az volt, hogy az 
erős szelek okozták a kárt. Aztán 
elfogadták a többség véleményét, 
amely szerint rongálás történt. A 
kőszegi kutyafuttatókért sokat dol-

gozó kutyások nem keresik a kár-
okozókat, ha megérkezik a tavasz 
kijavítják a lerombolt kerítést. A 
becsült kár értéke százezer Ft. Azon 
gondolkodnak: mi lehet a külön-
leges Buffy kutyafuttatóban, mert 
a sötétség leple alatt ott valami 
történik, ha más nem, akkor köddé 
változik egy-egy szolárlámpa. Ők 
arra nem is mernek gondolni, hogy 
éjszakára ott altassanak egy dogot 
biztonsági őrként.

KZ

Ciklámen utca, tér, forrás
A Szabóhegyen a volt Panoráma 
szállót elhagyva, az első bal leága-
zásnál Velem felé haladva található 
meg ez a régi utca. Az első Szabó-
hegyen található utcák egyike.
A ciklámen a kankalinfék család-
jába tartozik. A neve ógörög cyclos 
(kerek) szóból származik. Népies 
nevei: kanrépa, disznórépa arra 
utalnak, hogy egykor a makkol-
tatott kondák tápláléka volt. Szép 
és illatos virágaikért tartják szo-
banövényként. Magyarországon 
az őshonos faj az erdei ciklámen, 
amely leginkább az Alpokalján 
található. Természetvédelmi értéke 
szálanként 10 000 Ft. Virágzási 
ideje júliustól szeptemberig tart, de 
októberben is megtalálható. Nem-
csak utcanév, hanem tanösvény, 
forrás, turistaház is felvette a nevet. 
Ciklámen tanösvény 5 km hosszú, 
a Szent Vidtől a Stájer-házakig jut-
hatunk el rajta. Először kék körön a 
Hörmann-forrásig haladjunk, majd 
ott a kék sávjelzést követve az er-
dőn keresztül. 
A forrás a Stájer házaktól nem 
messze található, iható, bővizű. 

Vizének egy részét a Stájer házak 
hasznosítják. Közvetlenül a forrás-
mezőre egy bódét építettek, ebben 
kapott helyet a hidrofor, amely a 
vizet a házakhoz szállítja. Ez alatt 
található a betonból épített, kifo-
lyócsöves foglalás, ahonnan a víz 
csermelyként folyik el az erdőben. 
A forrás alatti erdőrészben virágzik  
a ciklámen, innen kapta a nevét.

Plechl Ildikó

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából:
Imre Margit sz. Laczkó-Győrffy 
Margitot (91 éves), Háni Ferencné 
Brückler Emíliát (91 éves), Szeitz 
Ernőné Vider Máriát (96 éves), Goda 
Lászlóné Gróf Máriát (94 éves), Rá-
kos Antalné Szabó Ilonát(97 éves) 
és Kovács Ferencet (92 éves).
A polgármester személyesen kö-
szöntötte Gamauf Lajosné Farkas 
Terézt és Horváth Istvánt 90. szü-
letésnapjuk alkalmából.
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Elkezdődtek a védőoltások
A COVID betegség okozta bezárt-
ság kifordította az életünket. Újabb 
fordulat lesz akkor, ha a vakcinát 
egyre több ember megkapja. En-
nek február 4. volt a kiemelt napja, 
amikor a kőszegi háziorvosok ren-
delőjében első alkalommal adták 
be a védőoltást. Ugyanazon a na-
pon a Markusovszky Kórházban is 
oltottak kőszegieket. 
A védőoltás vállalása önkéntes. A 
szociális intézmények ellátottjai, 

illetve a dolgozók elsőbbséget él-
veztek az oltási sorrendben. Her-
mánné Bedics Rita, a  Vas Megyei 
Egyesített Szociális Intézmény 
vezetője arról adott tájékoztatást, 
hogy két kőszegi telephelyén – a 
Kálvária utcában és a Munkácsy 
Mihály utcában – minden dolgozó 
és ellátott, aki igényelte, megkapta 
az első védőoltást. Eszerint janu-
árban 70 ellátott és 13 dolgozó 
oltakozása történt meg.

A COVID és a vállalkozások
Az egészségben élő lakosság vírus 
okozta napi gondjait túllépi a bete-
gek terhe. Talán akkor is, ha enyhe 
a betegség lefolyása. Sok vállalko-
zás is beteges állapotban tengeti 
az életét. Turizmus, vendéglátás 
területén tevénykedők tartalékait 
elvitte a COVID. 
Egyik vállalkozás családtagja szo-
morúan mondta, hogy több régi 
kollégáját kellett elküldeni, mert 
még a korábbi bevételük 20 %-át 
sem érték el. A kft. tevékenységi kö-
rét nem találta meg a kormányzati 
segítség. Kicsit bíznak abban, hogy 

a nyár kezdetétől talán jobb lesz 
minden. Talán azért, mert a rend-
szerváltás után szinte a semmiből 
építették fel a családi ’birodalmat’. 
A csendes magány helyett hosz-
szasan beszélt a vendéglátás hely-
zetéről Rátz Zoltán, a Vasi Fogadó 
tulajdonosa. A szakmában 42 évet 
töltött el, és 2011-ben lett kény-
szerből vállalkozó a vendéglátás 
és közétkeztetés területén. Tíz év 
távlatából arról beszélt, hogy több 
irányba is ki tudják szolgálni a 
„vevőt”, ha van. A vírus világában 
hetekre előre tervezni nem lehet, 

talán csak egy-két napra. Általá-
nos iskolások, óvodások és egyéb 
megrendelők számára készítik az 
ételt, szeptembertől indult iskola-
szezonban az étkeztetés többször 
is megtorpant a diákok változó 
létszáma miatt. Sokféle menüt 
főznek, az egyedi igények szerint 
is. Az akciók sem maradnak ki a 
listáról, keresik a lehetőségeket, 
mint minden más vendéglátós! 
Előnyként említette, hogy évek 
óta házhoz viszik az ételt, és ezt 
nem a vírus időszakában kellett 

elkezdeni. A vállalkozás indulá-
sától kezdve együtt dolgoznak a 
régi kollégákkal, akik mindany-
nyian elfogadták, és vállalták a 
csökkentett munkaidőt és a keve-
sebb fizetést. Előfordul, hogy napi 
öt-hat óránál nincs több munka. A 
vállalkozás legnagyobb gondja az, 
hogy felélték a tartalékokat. Janu-
ártól már gyorsabban megérkezik 
a dolgozók megtartását célzó kor-
mányzati támogatás, és ez segít a 
túlélésben.

KZ    

 Polgármester döntése
a maszk viseléséről
A tömegközlekedési várakozóhe-
lyeken, a kőszegi piac és temető 
területén, a vallási közösségek épü-
leteinél szertartásra, gyermekjóléti, 
köznevelési, egészségügyi és szo-
ciális intézményekbe, élelmiszer-
üzletekbe, postai épületekbe érke-
zés, valamint távozás ideje alatt a 
bejáratuktól számított 30 méteres 
körzetben a hatodik életévét be 

nem töltött kiskorú, valamint az 
értelmi vagy pszichoszociális fo-
gyatékossággal, illetve az autizmus 
spektrumzavarral élő személy ki-
vételével mindenki köteles orvosi 
maszkot, munkavédelmi maszkot, 
illetve textil vagy más anyagból 
készült maszkot oly módon viselni, 
hogy az az orrot és a szájat folya-
matosan elfedje. 
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Csendes, nyugodt, környezetben szabadon álló
új építésű épületben lakások vásárolhatók a 

Juhar I. lakókertben (Kőszegen, az SOS-Gyermekfalu szomszédságában)

Főbb jellemzők:
- Tartós, minőségi anyagok felhasználásával készülő 

épület
- Földszinti lakásokhoz saját kert, emeleti lakásokhoz 

fedett panorámás terasz tartozik
- Központi gépészet, megújuló energia, távleolvasó 

rendszer
- Lift
- A lakásokhoz térkövezett parkolóhely tartozik
- Épület körül parkosított zöldfelületek

Tel.: 06/70/398 3899

A Barakk – az egykori lakók visszaemlékezései
A régi kőszegiek tudják, hogy a 
felsővárosban volt egy lakótelep, 
ami a köznyelvben a Barakk ne-
vet kapta. A 80-as évektől családi 
házas övezet lett a Borsmonostori, 
Vámház, Herman Ottó, Kethelyi út 
által meghatározott terület. Az ott 
élőknek határozottan jó hír, hogy a 
Kormány 2,8 milliárd Ft támogatá-
sából ezek az utcák is megújulnak 
(8. oldal). A robosztus útfelújítá-
sokról sokfélét beszéltek. Az egyik 
ilyen alkalommal egy fiatalember 
kérdezte: mi volt a Barakk, még 
biztosan élnek olyan emberek, akik 
talán ott is születtek.
Akik a gyermekkorukat ott élték le, 
ők már a sokadik X-et tapossák, 
élményekkel megtöltve idézték 
fel az egykori életüket. Még most 
is sértőnek érzik azt, hogy az ott 
élőket „prolik”-ként emlegették. 
Többek szavai szerint azon a terü-
leten éltek szegény körülmények 
között, önmagukról, családjukról 
gondoskodó munkásemberek. A 
Barakk szóhoz kapcsolódó negatív 
jelzőket egykor is visszautasították, 
amely megtörtént egy tanári érte-
kezleten is.

13 gyermekek neveltek
A Barakk épületeit az I. világháború 
idején katonai kórháznak építették, 
és a harcok elmúltával a szegény 
emberek költöztek be. Egyik idős, 
most is jó fizikai állapotban lévő fér-
fi, aki 1943-ban született, elmond-
ta: a nagyszülei a Barakk egyik há-
zában 13 gyermeket neveltek fel, és 
ötéves korától ő is ott élt. A hosszú 
épületek többféle méretben, formá-
ban követték egymást, az oldalakon 
lévő ajtókon lehetett a lakásokba 
belépni, a lakóegységeket egymás-
tól vékony falak választották el. Az 
elhangzottak szerint a kétszobás la-
kások száma kevés volt, alapvetően 
komfort nélküli, négy méter magas, 
50-60 m2-es lakáshoz tartozott egy 
szoba, konyha, valamint kamra, 
amely kaphatott szoba funkciót. 
Egy-egy családban három, nyolc, 
vagy ennél is több gyermeket ne-
veltek. A Barakkban élő családok 
számáról az 1960-as évekből két 
adatról tudunk, egyik 85 db, amely 
egykoron a bérleti díj beszedéskor 
hangzott el. A másik 99 db, amely 

egy tanácstag lakónyilvántartásá-
nak adata. Az is igaz, hogy az oda-, 
és az elvándorlás óriási volt.

Alsó- és Felsőgyárban dolgoztak
Kik éltek ott a hatvanas években? 
Munkásemberek, akik a Téglagyár-
ban, vagy a textilgyárakban, Alsó- 
és Felsőgyárban dolgoztak, vagyis a 
Posztógyárban, a Bútorszövetgyár-
ban vagy a Nemezgyárban. Nem 
volt más, sok ember foglalkozta-
tására képes üzem a városban. 
Viszont volt konyhakert a házak 
között, és a mai 87-es út melletti 
területen, a már megszűnt vasút-
vonal mellett. A régi vasútra em-
lékeztet a Vámház utcai kanyarban 
most is meglévő romos épület, amit 
vámházként, vagy vasutasházként 
említettek a visszaemlékezők. Mos-
tanra az omladozó kert melletti te-
rület komposztálóként funkciónál.
Innét a Kethelyi út irányába, közép-
tájékon volt egykor az egyik ásott 
kút, és a másik a jelenlegi Bors-
monostori út felénél. Innét vitték az 
1960-as évek közepéig az ivóvizet 
a házakba, mert ott és akkor ve-
zetékes vízről nem is álmodtak. Az 
1960-es évek végén, már biztosan 
volt két db vízcsap a Kethelyi úton. 
Az is tény, hogy 1965-től a tanács 
elkezdte kiépíteni a cserépkályhás 
fűtést. Preininger Ferenc Tények és 
gondolatok Kőszegről könyvében 
leírta, hogy a tömblakások építése 

1960-ban kezdődött meg a Dózsa 
György utcában a 30 lakásos ház 
felépítésével, ezt követően folyta-
tódtak a lakásépítések. A beszélge-
tő partnereim megerősítették, hogy 
az 1960-es évek közepétől egyre 
többen költöztek be a városba, vagy 
az épülő lakótelepre. Ez utóbbit a 
köznyelv Újbarakként is elnevez-
te. Az egyik csaknem utolsó lakó, 
1974 novemberében költözött ki 
a Barakkból, a bejegyzett lakcíme 
szerint az Állami lakótelep 84-ből.
A költözéseket nem mindig kísérte 
osztatlan lelkesedés, mert fel kellett 
adni a saját birodalmukban kiala-
kult szabadságot. A lakáson túl is 
minden az övüké volt. Egyik beszél-
gető partnerem szerint a lakáskulcs 
a kert melletti láncon lógott, nem 
volt rá szükség, mert az ajtót nem 
zárták. Amikor egy-egy házban lett 
fekete-fehér tévé, a szoba rendsze-
rint megtelt tévénézőkkel.

A korlátlan szabadság és a 
kutya dolgok a lezárt határon

Az akkori gyermekvilág korlátlan 
szabadságot jelentett, az összetartó 
közösség erejével is. A megfogalma-
zások szerint azt a szabadságot nem 
lehet összehasonlítani a mostani, a 
védtelen emberekre zúdított sza-
badság ártalmaival. Nemcsak a sa-
ját maguk által kialakított játszótér, 
futballpálya jelentette az önállósá-
got, a szegénységben mindenkinek 

küzdeni kellett egymásért is. Való 
igaz, mondták a beszélgető part-
nerek, hogy éltek a Barakkban oda 
nem illő emberek, akik elvetették az 
íratlan szabályokat. Akik ott éltek, 
részesültek a történelem kicsi sze-
letéből. A Kethelyi úton keresztül, a 
sörgyár mellett mentek át a határon 
seftelni, üzletelni. Felidézték, amikor 
Koln….. fiú a tiltott hatátlépésnél 
megsérült. A menekültek 1956-
ban betértek a Barakkban lévő la-
kásokba, beszélgettek, és várták az 
útirány mutatását, az esti sötétséget 
a távozáshoz. A volt lakók a beszél-
getéskor felidézték, hogy a forrada-
lom leverése után az őrnagy egy tál 
ételért kért volna információkat a 
társakról, „kutya dolgok” voltak ak-
kor a lezárt határon.

Kámán Z 

Söptei Imre: Hadiegészségügy 
a hátországban, Kőszeg 1914-
1919 írása tartalmazza, hogy a 
hadikórházat 1915 júliusában 
kezdték építeni. A gerendavázas 
épületek betonalapzaton álló, kül-
ső falai 22 cm vastagok voltak, kí-
vül élére állított üreges tégla, belül 
bakula burkolat alkotta. 1920-as 
évek elején Kőszeg város bérbe 
vette a hadikincstártól, lakásokat 
alakítottak ki bennük. A népnyelv 
őrzi emlékét, a területet egyszerű-
en „barakk”-nak nevezik.

JUHAR
LAKÓKERT
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Felújítják a Zsinagógát
A Várkörön lévő Zsinagóga kettő-
ségre utal. Egyik az, hogy elkez-
dődött vagy inkább folytatódik a 
felújítása. Ennek évtizedes folya-
mata 2012. augusztus 25-én kez-
dődhetett, amikor Orbán Viktor mi-
niszterelnök prof Miszlivetz Ferenc 
kíséretében tett ott látogatást. Az 
első állagmegőrző munkálatokat 
2014-ben végeztek el a MNV Zrt. 
megbízása alapján. 
Az akkoriban közreadott tájékoz-
tatás szerint a veszélyesnek mi-
nősített szerkezet megtámasztá-
sára, dúcolására halaszthatatlanul 
szükség volt. A bemutatott fotó 
2014 februárjában készült, amikor 
a magára hagyott épület őrizte az 
építő zsidó kereskedő, Schey Fülöp 
emlékét. Kormányzati finanszíro-
zással a KRAFT-projekt keretében 
az elmúlt évben folytatódott a zsi-
nagóga és a rabbiházak felújítása. 
Az MNV Zrt. által közzétett tájékoz-
tatás szerint a munkaterületet au-
gusztus 6-án vette át a kivitelező, 

az elmúlt év végén még 
a gombamentesítést vé-
gezték. A kivitelezés vár-
hatóan 2022. I. negyed-
évében fejeződik be.
Kőszegen alig él né-
hány fő született zsidó. 
Ennek oka 1944. június 
18-ai tragikus nap, ami-
kor a kőszegi zsidókat 
vonaton szállították el 
a szombathelyi gettó-
ba. Hetvenhat év telt 
el azóta, hogy 1945. 
január 27-én felszaba-
dult Auschwitzban a koncertrációs 
tábor, ahova deportálták a kőszegi 
zsidókat. A kínszenvedésre ítélt 80 
fő kőszegi zsidó névsorát tartal-
mazza Horváth Ferenc – L. Kiss 
Csaba: Végjáték a határon, Kőszeg 
1944 –1945 című dokumentum-
könyve. Az adatok szerint Kőszeg 
környékén élő 22 fő zsidót is de-
portáltak. Az elhurcoltak közül 16 
fő tért vissza a koncentrációs tá-

borból. Az életét vesztette Deutsch 
Artúr, akinek gyermeke, János látta 
szülei deportálását, amikor a hon-
véd laktanya előtt vonultak el. A 
borzalmakat túlélt fiú akkor mun-
kaszolgálatosként volt besorozva. 
Az életben maradását segítette: a 
pléhdobozba csomagolt aranyóra. 
Az elhurcolt zsidók vagyonát elko-
bozták, a lakásokban, üzletekben 
hátramaradt tárgyakat lehetett 

igényelni, bérelni. A könyv adatai 
szerint erről több hirdetés is meg-
jelent a Kőszegi Hírekben. Egy idős 
férfi 2021 januárjában arról be-
szélt, hogy az egykori Schey Fülöp 
utcában lévő gettó lakásaiba a ké-
sőbb beköltözők az egyik aknában 
becsomagolt ékszereket találtak, 
amelyeket az akkori hatóság ma-
gához vett.

Összeállította: KZ
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Fejlesztések az Abért-tónál
A Sporthorgász Egyesületek Vas 
megyei Szövetségének pályázata 
alapján újul meg a Kőszeg kül-
területén található, két tóból álló 
kedvelt kirándulóhely és a hor-
gászvíz környéke. A 2010-ben lé-
tesült Abért I. és II. tó elnevezésű 
halgazdálkodási vízterület a sport-
horgászat mellett jelentős tömegek 
számára jelent kiváló és elérhető 
turisztikai, rekreációs helyszínt. 
A rendszeresen karbantartott tó 
környezetében egy nyertes pályázat 
eredményeként az alábbiak történ-
nek meg.
• 2 db zsindelytetős padgar-

nitúra - 6-8 fő elhelyezésére 
alkalmas asztal paddal és te-
tőzettel;

• 1 db 6x6 m-es szilárd aljzatú 
térköves esőbeálló - a tó dél-
keleti részén kijelölt rendez-
vénytérre;

• 12 db pad-asztal garnitúra a 
rendezvénytér környezetébe;

• 20 db támlás pad a tavak 
körül a horgászható szaka-
szokon;

• 2 db tűzrakó hely, betonozott 
alapozással;

• 1 db szelektív hulladékgyűjtő 
sziget;

• 1 db tábori WC;

• 2 db + 1 db nagyobb méretű 
információs tábla.

E mellett a tó és a rendezvénytér 
környékén a következő fejlesztések 
valósulnak meg:
• 1 db korábbi információs táb-

la felújítására;
• a horgászparkoló 545 m2-es 

felületének zúzalékkal történő 
felújítására, 15 cm vastagság-
ban;

• a kerékpárúttal párhuzamos 
szervizút 426 m hosszon 
(1278 m2 felületen) történő ja-
vítására, 10 cm vastagságban;

• 32 m2 nagyságban cserje-te-
lepítésre;

• 300 m2 felületen füvesítésre, 
gyepfelújításra;

• 880 m2 felülete tereprende-
zésre, előkészítésre;

• 2 db nagyméretű fa ültetésére. 
A pályázó Sporthorgász Egyesületek 
Vas Megyei Szövetsége 44 vasi és 
6 zalai horgászvízen gazdálkodó, 
napjainkra már 11 ezer horgászt 
összefogó közhasznú civil szervezet. 
A tervezett fejlesztések célja, hogy 
a megújuló horgásztavak és kör-
nyezetük az idelátogatók rekreációs 
igényeit minél jobban kiszolgálja, 
rendezettebb körülményeket bizto-
sítson a szabadidő eltöltéséhez. A 

horgászat célját szolgáló fejleszté-
sek sem kizárólag a tagság érdekeit 
szolgálják, hiszen a tavakat min-
denki szabadon látogathatja, és él-
vezheti a közcélú fejlesztések kere-
tében megújított vízpart szépségét. 

A TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00009. 
számú „Horgászturisztikai fej-
lesztések Vas megyében című 
pályázat keretében megvalósuló 
beruházás becsült összege 21 
millió Ft.  
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Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
9795 Vaskeresztes, 165/ 4 hrsz.

Horgászturisztikai fejlesztések Vas megyében TOP-1.2.1-15

Ezen terv a szerzők szellemi tulajdona, az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
A tervlapok engedély nélküli másolása és publikálása tilos!

Tervfajta: Kertépítészeti engedélyezési szintű terv

Kertépítészeti helyszínrajz - részletrajz
Rajz
megnevezése:

Tervszám:

Rajzszám:

Dátum:

Steier-Hegedüs Eszter
okl.tájépítész mérnök
K 18-0261

Tervező:

Munka tárgya:

Abért tó
Cím: Kőszeg külterület 0164/34 hrsz.

Lapméret:
ISO A3

KK-H-A-03

2020.július

K-3/2020

Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

Útvonal        Időpont
Szeder utca 15:50-15:53 
Fenyő utca 15:54-15:59 
Temető utca 16:00-16:05
Bercsényi Miklós u. 16:06-16:15
Károlyi Mihály utca 16:16-16:32
SOS-Gyermekfalu 16:33-16:39
Sigray Jakab utca 16:40-16:49
Rómer Flóris utca 16:50-16:59
Velemi út 17:00-17:25
Űrhajósok utca 13. 17:26-17:55
Írottkő utca 7-9.  17:56-18:04
Írottkő utca 11-13.  18:05-18:12
Deák Ferenc utca 18:14-18:20
Rohonci út 44.  18:22-18:30
Rohonci út 46.  18:31-18:36
Űrhajósok utca 21.  18:37-18:42
Űrhajósok 17.  18:43-18:47
Űrhajósok 15.  18:48-18:51 
Faludi Ferenc utca 18:52-18:57
Gyöp utca 18:59-19:04 

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
SZOMBAT kivételével naponta!
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Lukácsháza
Az intézményi és a hivata-
li 2021 évi költségvetésének 
egyeztetése megtörtént. A Közös 
Önkormányzati Hivatal, a Gyöngy-
ház Óvoda, Bölcsőde és Konyha 
állami feladatfinanszírozása is Lu-
kácsháza költségvetésében jelenik 
meg. A hivatal 2021. évi költség-
vetése 97.581.629 Ft. Az idei álla-
mi feladatfinanszírozás a 8 telepü-
lés számára kedvezőbb, mert saját 
forrásból nem kell kiegészíteni a 
hivatal költségvetését. Ennek elfo-
gadását, – a pandemiás helyzetben 
érvényes szabályozás szerint – Lu-
kácsháza polgármestere tette meg.
A Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha költségvetését az Óvoda-
fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
fogadja el alapesetben (Ennek 7 
település a tagja, Kőszegszerda-
hely külön megállapodás alap-
ján szerződik). Jelen helyzetben a 
társulási elnök Lukácsháza pol-
gármestere fogadta el a Társulás 
163.915.810 Ft bevételi és kiadási 
oldalú költségvetését elnöki hatá-
rozattal. Az intézmény költségve-
téséből 110.010.480 Ft az állami 
feladatfinanszírozás, 20.980.520 
Ft a települések gyerekarányos 
plusz finanszírozása, 32.851.000 
Ft a térítési díj bevétel és 73.810 
Ft a Társulás működési költsége. A 
költségvetés az óvodai, bölcsődei 
nevelést, étkeztetést és az iskolai 
étkeztetést foglalja magába a saját 
főzőkonyha és tálaló konyha, ebéd-
lő működtetésével együtt. 
A Gyöngyház Óvoda a 2021. áp-

rilis 20–21-én a fenntartói döntés 
alapján várja a körzethatáron kívüli 
gyerekeket is beiratkozásra.
Készül Lukácsháza település 
2021. évi költségvetése is, amely 
első olvasatban február 15-ig került 
egyeztetésre és várhatóan a továb-
bi egyeztetéseket követően február 
28-ig kerül elfogadásra. A kormány 
döntése értelmében a kis és kö-
zépvállalkozások a kormánydöntés 
miatt kieső helyi iparűzési adóbevé-
telét az állam támogatásként finan-
szírozza júniusban és novemberben. 
A SCHOTT Hungary Kft., mint nagy-
vállalat nem esik bele ebbe a kör-
be, továbbra is az adórendeletben 
megállapított százalék szerint fizeti 
a helyi iparűzési adót.
Január 12-én új fejezet nyílt Lu-
kácsháza életében. Kilenc éves 
küzdelem után a Magyar Közút 
illetékesei elfogadták érvein-
ket és megszüntették a település 
kettéosztottságát. Ettől a naptól 
Kőszeg és Szombathely között 
is Lukácsháza csak egyszer kez-
dődik és végződik. Az ominózus 
Szombathelyi úton a sebesség 70 
km/h-ra csökkent. Az első napok-
ban még sokan a régi megszokott 
formában suhantak, de a közleke-
dés szabálykövető része betartva 
a megváltozott körülményeket az 
előírt sebességgel közlekedik és ők 
lesznek remélhetőleg egyre többen. 
Február 18-án a Magyar Közút il-
letékeseivel a Közös hivatal és a 
Postakocsi bolt közötti biztonságo-
sabb átkelés körülményeinek meg-
teremtése érdekében egyeztetnek 
az önkormányzattal. Zebra sajnos 
nem várható, de egyéb átkelésre 

felhívó jelzések telepítésében part-
ner az önkormányzat.
Decemberben sok lukácsházi in-
gatlan tulajdonos kapott levelet a 
katasztrófavédelemtől, amelynek 
lényege, hogy az önkormányzat 
kezdeményezte a településen az 
elmaradt ivóvízvezeték és szenny-
vízcsatorna vezeték szorgalmi jo-
gainak bejegyzését 61 ivóvíz és 37 
szennyvízcsatornával érintett in-
gatlan kerül ezzel jogi rendezésre. 
Az ezzel kapcsolatos költségek 3.2 
millió Ft-ba került az önkormány-
zatnak.
A Magyar Falu Program orvosi 
eszköz pályázatára az önkormány-
zat felhívását követően a beérke-
zett ajánlatok alapján döntött. A 
legkedvezőbb: REXTRA Kereske-
delmi Kft. tette meg és nyerte el az 
orvosi eszközök és bútorzat beszer-
zését 3.082.750 Ft összegben. Az 
elnyert 2.995.322 Ft-ot az önkor-
mányzat saját forrásból egészíti ki.
A Magyar Falu Program óvo-
dai udvar játékainak fejlesztése a 
tervek szerint húsvétig kerül kiépí-
tésre a pályázatot elnyerő Játszótér 
2006 Kft. kivitelezésében közel 5 
millió Ft értékben.
Már állnak az új bölcsőde falai, 
betonozásra vár a födém a 2017 
decemberében átadott Bölcsőde 
mellett. Elkészült az udvari mel-
léképület alapja is. A tervek szerint 
február végén az eszközbeszerzés 
felhívása kiküldése is megtörténik.
Január 29-én a fenntartói dön-
tést követően az Orvosi rendelő 
építésére és felújítására megjelent 
a közbeszerzési felhívás. A ter-
vezői költségbecslés az építésre 

167.543.881 Ft. A tulajdonos ön-
kormányzatok döntése alapján – a  
tulajdoni arány változása mellett 
– az elnyert 105 millió Ft feletti 
pluszt forrást Lukácsháza biztosít-
ja. A pályázat beadási határideje 
február 15. A tervek szerint április 
1-én kezdődhet az építkezés. Ad-
dig a gyermekorvosi rendelés és a 
védőnői szolgálat a gyöngyösfalui 
orvosi rendelőbe, míg a felnőtt há-
ziorvosi rendelés a lukácsházi Kö-
zösségi Házba költözik. 
Lukácsházán is megkezdődött a 
legidősebb 80 éven felüliek koro-
navírus elleni védőoltása. Az oltó-
anyag érkezésétől függően történik 
a védőoltás beadása. 
Február 6-án egy remek Répcelak 
elleni 2:0-ás győzelemmel meg-
kezdte a május 29-ig tartó mene-
telését a megyei I. osztályú SCHOTT 
Lukácsháza SE felnőtt labdarúgó 
csapata. Március 6-ig Szombathe-
lyen a Király és a Haladás műfüves 
pályáin zajlanak a mérkőzések, és 
talán március 20-án már valóban 
hazai környezetben játszik a csapat, 
ki tudja: meddig nézők nélkül. A 20 
fordulóból két szerdai és két hét-
végi dupla forduló is vár (húsvét, 
pünkösd) a csapatokra. Amatőrök-
nek profi szintű lebonyolításhoz kell 
alkalmazkodni.
Várhatóan 2021. március 1-től 
a SCHOTT Hungary Kft. portás-
fülke felőli oldalán az UNICREDIT 
Bank készpénz felvételt lehetővé 
tévő automatát telepít. A cég és 
az önkormányzat megállapodott 
egymással, hogy a havi fenntartási 
költséget fele-fele arányban finan-
szírozzák. 

Ajándékoztak az ólmodiak
Ólmod: Az elmúlt év végén, Kará-
csony előtt az Ólmodi Önkormány-
zat minden szépkorúnak  csomagot 
ajándékozott. A COVID helyzethez 
igazodva a polgármester megke-
reste a gyermekes családokat, és 
minden gyermek kapott ajándékot. 
A Horvátországban történt földren-
gés, az iszonyatos pusztítás ada-
kozásra ösztönözte a lakosságot. 
A polgármester levelet küldött a 
családoknak, kérte a károsultak 
segítését. Várakozáson felüli volt a 

létfenntartáshoz összeadott aján-
dék mennyisége, olyannyira, hogy 
egy mikrobuszban nem fért el. A 
többit, egy jó adag tisztasági cso-
magot, szieszta gázkályhát és a 
lezárt könnyű csomagokat  sze-
mélyautóval vitték a szombathelyi 
gyűjtőhelyre, a Horvát Miloradić 
Óvoda és Általános Iskolába. Az 
iskolából kamion szállította tovább 
mindazt, amit a Vas megyében élő  
Gradistyei horvátok, és sokan má-
sok adakoztak a károsultaknak.

Voltak ajándéko-
zók, akik pénz-
a d o m á n n y a l 
kedveskedtek, az 
összegyűlt 300 
EUR, amit a Si-
sakba utazó plébá-
nos által vezetett 
szentpéterfai dele-
gációval küldtek el 
a  Püspök Úrhoz.
Hergovich Vince 
polgármester ez-
úton is köszönetét 
fejezi ki az ajándé-
kozónak.

VID
ÉK
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50 millió Ft
Horvátzsidány: A Sárvári Tanker-
ületi Központ a faluban lévő iskola 
épületének felújítására 50 millió 
Ft-ot nyert a Magyar Falu Program 
pályázati rendszerben. A 300 m2 
alapterület, és tetőzet felújítására 
szükség van, mert a beázás káro-
kat okoz – kaptuk a tájékoztatást 
Krizmanich István polgármestertől. 
A tervek tartalmazzák a belső tér 
felújítását, ezen belül a vizesblokk 
elsőbbséget élvez. A munkákat 
várhatóan nyáron végzik el. 
Az iskola az elmúlt években sokat 
változott, elsődlegesen a tanulói 
létszám növekedése miatt. Most 30 
diákot tanítanak négy osztályban, 
ebben fontos szerepet kap a horvát 
nyelv oktatása. A polgármester egyik 
vágya az, hogy nyolcosztályos legyen 
az iskola. A négy horvát nemzetiségi 
faluban évente mintegy húsz gyer-
mek születik. Ha mindegyik Horvát-
zsidányban tanulna, akkor meglenne 
a szükséges létszám.

KZ

Farsang
Nemescsó: A szépkorúak köszön-
tése tette szebbé a januárt Ne-
mescsóban. Avar Kálmánnét 94., 
Schlögl Istvánnét 96., Schrott Pál-
nét 91. születésnapja alkalmából 
köszöntöttem fel otthonában. Ez-
úton is kívánok nekik jó egészséget 
és sok boldogságot. Mindig nagy 
öröm számomra velük beszélgetni, 
felidézni a múltbéli emlékeiket.
A farsangon idén minden összejö-
vetel elmaradt, a rendezvény át-
költözött az online térbe. Jelmezes 
képekből készítünk összeállítást, és 
a beküldő gyerekek ajándékot kap-
nak, a felnőttek között kisorsolunk 
egy vacsora utalványt. 

Szerdahelyi-Bánó Irén

Az atyát felmentette a püspök
Gyöngyösfalu: Januárban elkészült  
a közösségi ház központi fűtése, és 
a próbaüzem után nagy örömmel  
tapasztaltuk, hogy az egész épület-
ben egyformán tudunk fűteni.
Debreceni Zsolt sajnos egyéb el-
foglaltságaira hivatkozva lemon-
dott a képviselői mandátumáról. 
Az eddigi munkáját és a segítségét 
köszönjük. A képviselő-testület 
is szomorúan szembesült ezzel a 
döntéssel. A testületbe így két új 
képviselő került be. A választási 
bizottság a következő két tagot: 
Tóth Emil Miklóst és Molnár Zoltán 
Tihamért nevezte ki képviselőnek.
A 2021-es év költségvetésének 
megtervezése elkezdődött, és a tu-
datos tervezés mellett fontos cél a 
falu fejlesztése. Ezek közé tartozik 
az ingatlanok fejlesztése, belterüle-

ti és külterületi utak karbantartása, 
korábbi pályázatok folytatása, csa-
padékvíz elvezetések karbantartá-
sa. Seregélyházán a Dózsa György 
utca végén lévő fahíd javítása, 
valamint a szegély megerősítése. 
A testület a közterület fejlesztés 
átfogó programjának kidolgozását 
fontosnak tartja, és ebben számíta-
nak a lakosság véleményére.
A Magyar Falu Program Orvosi 
Eszköz-2020 című alprogram  ke-
retén belül elnyert 2.996.939 Ft 
támogatás felhasználásra került, 
és így ennek köszönhetően,  a váró 
berendezése, az orvosi rendelő bú-
torzata és eszközparkja is megújult. 
Köszönöm  a támogatást, és remé-
lem, hogy az épület megújítására is 
sikerül majd pályázni.
Szomorú hír a hívők számára, 

hogy a mindannyiunk által szere-
tett Porpáczy József plébános urat 
egészségi állapotára való tekintet-
tel  február 28-tól felmentette szol-
gálata alól a Püspök Úr. Dr. Székely 
János Püspök Úr nem hagyta, hogy 
templomunk üresen maradjon, és a 
hívek elszéledjenek. Új lelkipásztort 
küld községünkbe Bokor Zoltán 
atya személyében.
Ha a pandémiás helyzet elmúlik,  
szeretnénk méltó módon megkö-
szönni  Porpáczy József plébános 
úrnak fáradhatatlan munkáját, 
amit 53 éven keresztül folytatott.
A papkert rendbe tételében Bala-
ton Tihamér  és Bende Csaba egy-
házközségi tagok példás munkát 
végeztek, és többen is részt vesz-
nek ebben a munkában. 

Tóth Árpád

Az összefogás erejével
December 29-én, Magyarországon 
is érezhetőek voltak a horvátor-
szági Petrinjából (Petrinya) induló 
földrengés hatásai. A nagy pusz-
títást okozó természeti katasztrófa 
károsultjaiért széleskörű összefogás 
alakult ki hazánkban is. 
A gyűjtések a földrengés után azon-
nal és spontán módon kezdődtek a 
magyarországi horvát falvakban. A 
megyei Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat vállalta az összegyűlt ado-
mányok tárolását, osztályozását és 
elszállítását a rászorulókhoz.
– A kőszegi horvát önkormányzat 
is csatlakozott az akcióhoz, január 
5-én indítottuk az adománygyűj-
tést. Elsősorban higiéniai, takarí-
tó-, fertőtlenítő- és tisztítószereket, 
ivóvizet kértünk az adományozók-

tól – tudtuk meg az egyik segítőtől, 
Harsányi Imrétől. 
Mintegy 65-70 kőszegi – nem 
csak horvát – család, valamint a 
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, a Baptista Szeretetszolgálat, a 
Domonkos Nővérek, a Polgárőr-
ség, a Kőszegi Önkormányzat, egy 
névtelenséget kérő gyógyszertár és 
a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat fogott össze. Volt, aki 
téli ruhaneműt is felajánlott.
Sok család pénzadománnyal járult 
hozzá a gyűjtéshez, ehhez a kez-
deményezéshez is csatlakozott a 
Kőszegi Horvát Önkormányzat. Az 
így összegyűlt pénzből az elnök, 
Petkovits Sándor, szervezésében 
hasznos műszaki cikkeket, villany- 
és olajradiátorokat, villany kon-

vektorokat, rezsókat, és egy áram-
fejlesztő aggregátort, valamint 
hálózsákokat, takarókat, főzőolajat 
és tartós élelmiszereket vásároltak. 
Az összegyűlt adományok becsült 
értéke meghaladta az egymillió 
forintot.
A rakományt a horvát önkormány-
zat tagjai és családtagjai szortíroz-
ták és csomagolták január 9-én. 
Három nap múlva a tűzoltók és 
Stefanich Mátyás járműveivel szál-
lították a szombathelyi gyűjtőpont-
ba, a Horvát Iskolába, ahonnan azt 
a földrengés sújtotta Sisak (Sziszek) 
városában kijelölt helyre, egy 40 
tonnás horvátországi kamion vitte 
tovább január 13-án. A szállít-
mányt Krizmanich István a megyei 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke kísérte, és Vlado Košić sisaki 
püspök vette át. (A megye horvát 
falvaiban tovább folytatják a gyűj-
tést. Kisebb tételekben juttatják el 
a rászoruló településekre.)

TáF.

Az új plébános
Bokor Zoltán atya 2021. február 28-tól 
Gyöngyösfaluban a Szent Márton-templom 
plébánosa lesz. Több alkalommal járt Rómá-
ban, ahol tanulmányokat folytatott. 
Sárvárról érkezik a Szent László Plébániáról. 
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Felhívás!
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben ebössze-
írást végez!  
Az ebösszeírás 2021. április 30-ig tart.  
A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Kőszeg Város köz-
igazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az 
„Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb 2021. április 30. napjáig az 
önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. 
Az ebösszeíró adatlap letölthető a www.koszeg.hu oldalról (ebösszeírás 
– adatlap). A kitöltött adatlapokat az alábbi módok valamelyikén lehet 
benyújtani: 
• papír alapon postai úton beküldve vagy a hivatali épület kapuján 

lévő postaládába bedobva,
• elektronikus úton e-papír alkalmazáson keresztül ügyfélkapus/

cégkapus azonosítást követően, vagy Önkormányzati Hivatali 
Portálon, vagy e-mailben a szigethyjudit@koszeg.hu címre.

Az ebösszeírásra felhívás és a beküldés módja bővebben olvasható a 
www.koszeg.hu oldalon.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kö-
telezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Tehát akik 
jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok is-
mételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a telepü-
lési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után, melynek legkisebb összege 30.000,- Ft.

Dr. Zalán Gábor sk.
                                         jegyző

A házi kedvenc kismalac röfög az 
ajtónál, ha védett helyre akar be-
térni. Január végén, amikor Nemes 
Bence pórázon sétáltatta a Fő téren 
a malacát, merthogy neki van ma-

laca, egyik ismerőse távolból szólt 
hozzá, hogy jó pörkölt lesz a röfiből. 
Aztán, amikor Bencével beszéltünk 
a rendkívüli hobbijáról, határozot-
tan mondta: a kedvencéből soha 
nem lesz pörkölt. Megerősítette, 
hogy bizony-bizony furcsán néznek 
rá a városban, de őt ez nem zavar-
ja. Nem tud arról, hogy Kőszegen 
lenne meg törpemalac házi ked-
vencként.
A kis állat a törpe fajták közé tarto-
zik, december elején hozta el az ál-
latbarát tulajdonos Náraiból, akkor 
még a kicsi öt kilót nyomott. Febru-

ár végén elérte a 13 kg-ot, de élete 
során a 40 kg-ot nem haladja meg. 
Pedig naponta kétszer kap minden-
féle finomságot, moslékot soha, a 
csokit nagyon szereti, és lehúzza az 

asztalról a terítőt, ha élelmet vél 
felfedezni. A háziaktól mindig kap 
valamit a tányérról.
A gépészmérnöki diploma megszer-
zése előtt álló Bence nagy állatba-
rát. Kutya, macska már régóta él a 
ház körül, a pincében, ahol a kis-
malac is helyet kapott. A cica, lehet, 
hogy féltékeny, de az biztos, hogy 
fél az új házi kedvenctől. Rendsze-
rint megtartja a biztonsági távolsá-
got, biztosan neki is a fülébe jutott a 
mindennapos elvárás, hogy a más-
fél méter megtartása kötelező. 

KZ

Röfög a kedvenc az ajtónál

Olvasó levél

A világ piciny csodája
Kőszegi csendes utcában lakunk. 
Rendszeresen söprögettünk a ház 
előtt, a kutyánk is velünk volt. Kicsi, 
fehér, szemünk fénye igazi család-
tag. Aztán ért bennünket egy szo-
morúság. Amikor elutaztunk, egy 
ismerősre bíztuk a kiskutyánkat, de 
az esti sétánál elszaladt, eltűnt. Az 
ismerősök egész éjszaka keresték, 
másnap találták meg a Fő téren. 
Amikor hazaértünk, csak annyit 
mondtak: volt egy kis gond a kis-
kutyával, de sikerült megoldani. Í gy 
utólag már tudjuk, hogy ők akkor 

nekünk nem akartak szomorúságot 
okozni. Egy későbbi időpontban az 
ablakon át kérdezte a szomszéd. 
„Nem a maguk kutyája veszett el a 
múlt hónapban?”. Aztán kérés nél-
kül folytatta: „a kutya egész éjjel ott 
ült a házuk kapujában, és ugatott”. 
Hazajött! Valami fantasztikus mó-
don hazatalált, ehhez több kilo-
métert meg kellett tennie. És meg-
kereste az utcát. És megkereste a 
házat. És megkereste az otthonát. 
Ez a világ piciny csodája!!!!

H.Zs.

SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

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

ugyfelszolgalat@microweb.hu

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

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
AGOK

KEDVEZMÉNYES ÁRA

30 Mbit/s
SEBESSÉG
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Farsangi jelmezpróba
Február 12-én a Rákóczi úton lévő 
Tóth Szalonban – kérésünkre – 
farsangi jelmez próbáját tartották. 
Megtették ezt már máskor is. Kati 
elmondta, hogy húsz éve részt 
vesz a mulatságban, mert a jókedv 
mindig örömet okoz. „Kell egy kis 
vigasság, a kedvünk és egészsé-
günk legyen a régi” – fogalmazta 
meg, és kívánta minden ember-
nek. A kezdet kezdetén egyedül, 
de később a kibővített csapatával 
maskarában vettek részt a Far-
sangfarkán. Egykoron gyakorolták 
ők a közös táncot a szalon mellett 
lévő kapuszínben. A mókát köve-

tendőnek tartotta, és örömmel fo-
gadta, hogy a vírus idén nem tudta 
elpusztítani a város hagyományos 
rendezvényét. Szandra kollégá-
ja otthon készítette el a virágos 
jelmezt, saját magának tulipánt 
választott. Katinak megformálta 
a napraforgót, hiszen ő mindig a  
nap felé fordul, jó irányba indul el. 
A szép virágok mellé kertészt vá-
lasztottak Márk személyében. Nem 
kellett érte messze menni, hiszen 
mindig ott van a lányok mellett. 
Azt ígérték, hogy február 16-án sü-
teménnyel várják a betérőket.

KZ

Farsangfarka 
A Művelődési Központ felhívta Kőszeg polgárait, hogy a nemes civil 
kezdeményezést folytassák és jelmezben búcsúztassák a FARSANGOT! 
2021. február 16-án, FARSANGFARKÁN több üzlet és munkahely 
jelezte, hogy jelmezben dolgoznak, ezáltal is hozzájárulva a farsangi 
hangulathoz. Mivel rendezvényt a járványhelyzet miatt nem tarthat-
nak, szeretnék azért a legjobb magánemberként beöltöző jelmezese-
ket is összegyűjteni egy fényképalbumba, és megosztani a lakossággal 
a város honlapján és facebook oldalán. 
Ehhez még 2021. február 16-án 10.00 és 17.00 óra között a Jurisics 
vár külső udvarán készítenek egy képet a jelmezesről, akit ajándékkal 
és forró itallal várnak. (Előzetes bejelentkezés szükséges a torlódás 
és a járványügyi előírások betartása érdekében.) A másik lehetőség, 
ha valaki lefényképezi magát egy FARSANGFARKA 2021. felirattal és 
beküldi 2021. február 15-én 16.00 óráig a jurisics@koszeg.hu email 
címre neve és telefonszáma megadása mellett, ő is bekerülhet az al-
bumba. 

Pandémia és farsang
A Kőszegi Béri Balog Ádám Általá-
nos Iskolában a 2020/2021. tanév 
első féléve ismét a pandémia árnyé-
kában telt. Míg az előző tanévben 
a tantermen kívüli oktatást leszá-
mítva csak közvetetten érintette 
intézményünket a járványhelyzet, 
az új tanévben, betegséget, sze-
mélyes tragédiákat is meg kellett 
tapasztalnunk. Biztosan állíthatom, 
hogy pedagógusaink, diákjaink a 
nehézségek ellenére is helyt álltak, 
ennek köszönhetően sikeres félévet 
zárhatunk. Külön öröm, hogy nyol-
cadik évfolyamos tanulóink kiválóan 
teljesítettek a központi felvételi vizs-
gán, így jó esélyük van bekerülni az 
általuk kiválasztott középiskolába.
Iskolai programjaink, rendezvé-
nyeink tervezésekor is figyelembe 
kellett vennünk a korlátokat, több 
programot elhalasztottunk, de a le-

hetőségekhez mérten biztosítottuk 
tanulóinknak a tartalmas elfoglalt-
ságokat. Minden osztály részt vesz 
a Natúrpark Klíma-programjában, 
tehetséges diákjaink online tanul-
mányi versenyeken, házi sportver-
senyeken mérettették meg ma-
gukat. Osztályszinten működnek 
a szakkörök, tehetségondozó és 
felzárkóztató foglalkozások. Kará-
csony előtt németes projektnappal 
készültünk az ünnepekre és az osz-
tálykarácsony sem maradt el sehol.
 Farsang időszakában kicsit lazí-
tunk, ugyan a hagyományos isko-
labál, farsang elmaradt, de osztály-
szinten megtartottuk, tartjuk meg a 
farsangi mulatságokat. Mindennek 
része volt a tradicionális cigenudli 
sütése, az osztálybulik, jelmezben, 
jókedvvel megtörténtek.

Nemesné Erdősi Tímea
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Az alsó tagozatosok a szövés ese-
tében élvezik a sokszínű textília ké-
szítését - tudtuk meg, kreatívan va-
riálják a színeket. Még csak néhány 
osztály kezdte el a „B” feladatrészt, 
mely egy nagy méretű falikép 
„A Kőszegi-hegység élővilága” 
címmel, kollázs jelleggel készí-
tendő, egyetlen kötelező eleme az 
alapanyagként biztosított kis színes 
filc-hulladék csomag, azon kívül 
bármilyen alapanyag felhasználása 
megengedett, de előnyt jelent az 
újrahasznosítás a majdani zsűri-
zésnél. A kapcsolattartók pozitívan 
nyilatkoztak a programról, többen 
megjegyezték, hogy újszerű a fel-
adat, amihez a gyerekek nagyon 
szívesen és kreatívan láttak hozzá. 
A felső tagozatosoknál a már nem 
használt otthonról hozott textí-
liák újragondolása is zajlik már, 
vannak diákok, akik egyénileg, míg 
mások csoportosan készítenek egy-
egy tárgyat. Minden osztály legfel-
jebb 5 elkészült alkotással pályáz-
hat majd, ők döntenek, melyek a 

legjobban sikerült tárgyak, amiket 
a zsűri elé bocsátanak majd. 
A középiskoláktól szintén pozitív 
visszajelzést kaptak a szervezők, 
de az ő helyzetük most sokkal ne-
hezebb, hiszen online térben zajlik 
az oktatás és a feladatmegoldás is. 
Ennek ellenére a diákok szívesen 
csatlakoznak a kezdeményezéshez, 
és igény esetén a textil termékek 
elkészítésére kaphatnak határidő 
kedvezményt. Az eredeti határidő 
egyébként február 15. az első fel-
adat beérkezésénél. 
Az ismeretterjesztő feladatokon 
túl a projekt keretében vándorki-

állítás is érkezik majd a kőszegi 
iskolákba: éghajlatváltozás témájú 
fotókiállítás, és az év első hónap-
jában készített, a gyerekek kéz-
műves tárgyainak bemutatója 
is része lesz az installációnak. Ezen 
túl, a vetélkedő során az ég-
hajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kisfilmeket is megismerhetnek 
a gyerekek, ezek megtekintése 
csoportosan és online módon zajlik. 
„Gyógyító klíma Kőszegen” c ímű, 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00090 
azonosító számú pályázathoz kap-
csolódóan, szemléletformáló akció 
megvalósítása.

Klímajáték
Szívügye a kőszegi iskolások-
nak a környezetvédelem – nép-
szerű az ismeretterjesztő klíma 
vetélkedő.
Izgalmasan indult az év a kőszegi 
iskolásoknak, a Gyógyító Klíma 
Kőszegen című projekt keretében a 
város önkormányzata ismeretter-
jesztő játékot indított a diákok-
nak. A vetélkedő, melyben többek 
közt kézműves feladatokat kell vé-
gezni, nagyon népszerűek, mind a 
négy általános iskola csatlakozott a 
felhíváshoz. A Bersek József Álta-
lános Iskola, a Béri Balog Ádám 
Általános Iskola, az Árpád-házi 
Szent Margit Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium, az Dr. 
Nagy László Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intéz-
mény diákjai is lelkesen végzik a 
kijelölt első feladatokat – számoltak 
be róla az intézmények vezetői és a 
kapcsolattartók. 

 
Sajtóközlemény

 „Mindenki a hegyre!”

2021. január 29.

A GesztenyeKék Természetbarát Egyesület 2,2 millió Ft vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00126 azo-
nosítószámú, ÷Mindenki a hegyre!” Tudatos természeti értékmegőrzés 
és nevelés Kőszegen című projektje keretében. 
A Széchenyi 2020 Program keretében megvalósult projekt során eszközö-
ket szerzett be az Egyesület.
Az Egyesület egyik fő tevékenysége, hogy a Kőszegi-hegység területén 
folyamatosan végzi a régi/új túraútvonalak, helyszínek megtisztítását és 
fenntartását, amely a most beszerzett eszközökkel - benzinmotoros fűnyí-
ró, kombinált többfunkciós kertigép, benzinmotoros láncfűrész, akkumu-
látoros szegély- és fűnyíró, többfunkciós létra - hatékonyabban és jóval 
gyorsabban megvalósítható. 
 Az Egyesület másik fő tevékenysége a mind a helyi lakosok, mind a tá-
volabbról érkező túrázók között is népszerű teljesítménytúrák szervezése, 
mely során kiemelt cél a várost körülvevő hegyvidéki területek természeti 
és kulturális értékeinek bemutatása, ismertségük növelése. Az eddig jel-
lemzően nappali, vezetett- és teljesítménytúrák mellett a most beszerzett 
eszközök (kerékpárok és tartozékai, kerékpártartó, túracipők, fejlámpák) 
segítségével éjszakai és kerékpáros túrák szervezését is meg tudja való-
sítani a szervezet.
A projektről bővebb információt a www.gesztenyekek.hu oldalon olvas-
hatnak.

További információ kérhető:
GesztenyeKék Természetbarát Egyesület

gesztenyekek@gmail.com 

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK



 XXX IV.ÉVFOLYAM, 2 . S ZÁM   2021 . FEBRUÁR  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

21

EG
YE

B
EK

50 éves a Kőszegi Rádióklub
A Kőszegi Rádióklub önerőből épí-
tette meg a Kendig-csúcson az 50 
millió Ft értékű versenyállomást, 
amely országosan is egyedülálló. 
Mindezért a klubtagok évek során 
több ezer órát dolgoztak, külső 
vállalkozóknál végeztek szakirányú 
munkákat, és az ebből származó 
bevételt a versenyállomás felépí-
tésére fordították. Amikor az el-
múlt hónapokban lehullott az első 
hó, országosan több ezren látták a 
kőszegi-hegy varázsát az itt lévő 
kamerák képe alapján. Innét szol-
gáltatják az időjárási adatokat is. 
A Kőszegi Rádióklub alapításá-
tól eltelt 50 év alatt több, értékes 
versenyeredményt gyűjtött be. A 
80-as években több mint 20 első 
osztályú sportolója volt a klubnak. 
Ötször szereztek csapat világbajno-
ki címet, többször nyertek országos 
bajnokságot, és az utóbbi években 

a 432 MHz-es sávban a nemzetközi 
versenyeken magyar viszonylatban 
mindig az első helyen végeztek.
A COVID-dal körbevett világunk-
ban szervezik és remélik, hogy az 
év második felében ünnepelhetik 
a rádióklub alapításának 50. év-
fordulóját. A vészhelyzet feloldá-
sa után várják az érdeklődőket a 
kedd esténként tartott klubnapo-
kon, addig is a telefonhívásokat 
(+3620/3641-273). A klubtagok 
szakmai fejlődése folyamatos, a 
konstruktőri munka részeként ké-
szítettek több antennát, nagytel-
jesítményű végfokokat, különböző 
segédeszközöket, és legutóbb egy 
számítógép vezérlésű, maró és gra-
vírozó gépet.
– Hogyan alakult meg a Kőszegi 
Rádióklub? 

Az elnök, Polgár József válaszolt:
– 1970 őszen költöztem Kőszegre, 
majd az MHSZ Vas Megyei Vezetője 
kinevezett a Kőszegi Rádióklub tit-
kárának. Akkor már az amatőr rá-
diózásban volt jártasságom, de egy 
rádióklub megszervezése, vezetése 
az egészen mást követelt. Mégis 
1971 elején néhány lelkes taggal 
létrehoztuk a rádióklubot.
– Hol volt az első klubhelyiség?
– A Jurisics vár színpadához tar-
tozó öltözőben. Majd Nagy Csaba 
szíjgyártó által használt jelenlegi 
műhelyt kaptuk meg, amit ha-
marosan kinőttünk. Beköltöztünk 
a Fekete-kertnél lévő egykori 
ÁFÉSZ-udvarba, aztán nagyon so-
kat dolgoztunk, hogy a helyiséget 
alkalmassá tegyük a működésre. 
Amikor 1985-ben minden kész 
lett, megkezdődött a terület át-
alakítása. Akkor elköltöztünk a 

KRESZ-parkba, az egykori strand 
öltözőjébe, amely folyton beázott. 
Innét továbbmentünk a Schneller 
utcába, az MHSZ székházába. A 
Honvédelmi Szövetség klubjai 
közül csak a rádióklub alakult 
át egyesületté, így miénk lett az 
épület. Aztán az örömünk meg-
rekedt, mert a pince omladozott, 
a javítása elvitte a megtakarított 
pénzünket, majd sorra bukkant 
elő a többi hiba. Újabb költözések 
után eljutottunk a Kossuth utca 
15. épületbe, amit részben cseré-
vel, részben vásárlással szereztünk 
meg. Hosszú utat, sok munkával 
tett meg a tagság, amíg 35 év 
után a rádióklub ideális működé-
si feltételét elértük. A kialakított 
infrastruktúra talán országosan is 
egyedülálló. 

Hazatért a Misszionárius

Lukácsháza, Nemescsó és Pusz-
tacsó templomaiban is ellátta az 
Isten szolgálatát Porpáczy József, a  
Gyöngyösfaluban lévő Szent Már-
ton-templom esperese. Az atyát 
betegsége miatt február 28-tól 
Székely János megyéspüspök fel-
menti a szolgálat végzése alól.
A fotó az atyáról 2017-ben készült, 
amikor megáldotta Lukácsházán az 
épülő bölcsödét.
Az újság kávészünet rovatában így 
nyilatkozott:
– A szombathelyi székesegyházban 
szentelt pappá Kovács Sándor me-

gyéspüspök 1965. június 20-án. 
Újmisémet a szőllősi szükségtemp-
lomban mondtam. Egy-egy évig 
Csesztregen és Pákán káplánként 
kilenc filiában láttam el a szolgála-
tot. Gyöngyösfaluba 1967. szeptem-
ber 15-ével helyeztek át káplánnak 
dr. Galambos Miklós apátplébános 
mellé. Ő korábban Mindszenthy 
bíboros titkára volt, ezért megjárta 
a börtönöket. Tüdőrákban halt meg 
1970-ben. Akkor az itteni hívek be-
mentek a püspökhöz, hogy ne he-
lyezzenek el engem. Akkor plébános 
helyettesi kinevezést kaptam. Azóta 

Gyöngyösfaluban szolgálok.  
Minél idősebbek vagyunk, an-
nál több a munka. 
Porpáczy József plébános be-
írta magát a falvak történe-
tébe. Mindig is büszke volt 
arra, hogy három papot – dr. 
Pergel Gyula, Bodorkós Imre, 
Bejczi Tibor – indított el Isten 
szolgálatára, a hívő emberek 
örömére. Az atya szavai szerint: 
„Ha minden plébánia három 
papot nevelne, nem lenne 
paphiány”.  

Porpáczy József atya
a papok otthonában

P. Hirth Vilmos SVD atya, az Isten 
Ige Társaságának missziós pap-
ja 2020. május 26-án ünnepelte 
pappá szentelésének 60. évfordu-
lóját, a megemlékező szentmisét 
szeptemberben tartotta. Fájdalom-
mal arról kell beszámolnunk, hogy 
2021. január 18-án visszaadta lel-
két az Úrnak. A misszionáriusoknak 
kalandos az életük, az övé viharos 
volt.
Tizenhat éves volt, mikor 1948-
ban, miközben ő a missziósház 
biztonságát élvezte, családját kite-
lepítették, így ő hazájában magára 
maradt. Két évvel később a társa-
ság is elvesztette a missziósházat. 
Istent azonban nem lehet elveszí-
teni, befogadta őt a pannonhalmi 
gimnázium. 1956 decemberében 
néhány v erbita társával csatlako-
zott az ausztriai rendtestvérekhez. 

A következő évben találkozhatott 
újra édesanyjával, akivel már ki-
lenc éve nem látták egymást. Mikor 
végre szemtől-szembe álltak, csak 
ölelni tudták egymást és sírtak.
Vilmos atyát 1960-ban szentelték 
pappá, majd két évet működött 
Münchenben, mint káplán, majd 
ez után indulhatott el a misszió-
ba, Paraguayba, ahol harminc évig 
szolgált. Helyreállította a főváros 
plébániáját, melyet iskolával is 
ellátott. „Pótpapa”-ként felnevelt 
három árva indián lánykát, akiket 
az ajtaja elé tettek. Hatvan évesen 
belevágott saját hazája újraevan-
gelizálásába. 1992-ben érkezett 
haza, vette át a tartomány irányí-
tását.
Köszönjük, hogy tudtál engedelme-
sen hallgatni az Isteni Igére!

TZ SVD 



 

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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Vjerska pomagala ÷Blažovanja“

Blagoslov sv. Blaža
Svetak sv. Balaža (vračitelja, biškupa, mučeni-
ka) svečujemo 3. februara. Točno se nezna da 
kada se je narodio ali datum njegove smrti je 
poznat (3. februar 316. ljeta). Sv. Blaž narodio 
se je u Sebasti (u ondašnjoj Armeniji), koji va-
roš se danas naziva Sivas (u Turskoj). U toj dobi 
Sebast je bio rimska provincija, kade su proga-
njali kršćane. Biškup Blaž zavukao, shranio se je 
med planine, živio je u špilji i samo navečer je 
van došal iz nje, da nudi vračenje i pomilovanje 

nesrićnim kršćanom. Betežne životinje je isto 
vračio, zač ga nisu bantovale. Rimski uprvanik 
ali dao ga je s katani ulovit i osudio ga je  na 
smrt. Mnoga čudnovita pripetenja su poznata 
koja su vezana sv. Blažu. Jedne majke sin se 
je davio od požrknute riblje kosti, od koje je 
dičaka sv. Blaž oslobodio. Nekoj udovici vratio 
je najzad prase-koje je vuk napadao- a ona, u 
znaku hvale nosila mu je u zatvor jila. Najveće 
čudo pred njegove smrti bilo je to, da su mu na 

vrat vezali mlniski kamen i kanili su ga 
hitit u jezero. Kod jezera Blaž je začel 
hodit po vodi, kot na zemlji, a na sre-
dini jezera je rekao: „Ako i vaši Bogi 
imaju istu moć, dojdite i vi!” Katani ki 
su prošli za njim – šezdesetpetimi – svi 
su se utopili u vodu. Srdit rimski uprav-
nik (Agrikolaus) je zatim odredio da mu 
odsiču glavu. Klečeće na stratištu/gau-
ga molio je Boga,da svim ljudem kim 
se zaboli grlo, molitvom prosu njegovu 
pomoć, a molitve da budu uslišane.

Szent Balázst (püspököt, orvost, vérta-
nút) február 3-án halálának évfordu-
lóján ünnepeljük. A keresztény vallás  

÷Balázs áldással” emlékezik szentjére, amely 
megvédheti az ebben részesülőket a torok 
betegségeitől. E hagyomány szellemében 
Dumović és Kolić atya február első hetében 
Balázs áldásban részesítette híveit.  

Huljevné Fülöp Mária  
Franiki u mirovini, Anton Kolić i Štefan Dumović

su pripravni diliti blagoslov sv. Blaža

Die Faschingszeit in Schwabendorf / Farsang Kőszegfalván
Kőszegfalván az egyik legnagyobb és legrégibb 
hagyomány a 3 napos farsang. A régi szokásból 
a gasztronómia területén az ételek hagyomá-
nyos elkészítési módja maradt meg leginkább pl. 
a fánk különlegesség: a cigenudli, a sváb disz-
nóvágás, a zsemlével töltött véres és májas hur-
ka stb. Most szeretném a már sokak számára is 
ismert cigenudli receptjét közölni, melyet a far-
sang utolsó napjaiban szokás az asztalra tenni. 

CIGENUDLI / Ziegenudeln
Hozzávalók: 
1 kg liszt, 5 dkg cukor, 4 dkg élesztő, 10 dkg 
vaj, 6 db tojás sárgája, 4 db tojás fehérje, 2 dl 
tejszín, ½ dl rum, 10 dkg mazsola, 4 csipet só, 
kb. 5-6 dl tej.
A sütéshez: 2 l étolaj.  A hintéshez: kb.½ kg por-
cukor, 2 cs. vaníliás cukor.
 
Elkészítése: A cukros, langyos tejben felfuttatjuk 
az élesztőt. Ezt a liszthez adjuk, és egy kis ideig 
hagyjuk még tovább kelni. Majd hozzáadjuk a 
már előre felolvasztott vajat, a tojás sárgáját, a 
tejszínt, a rumot, a mazsolát és a sót. Ezeket jól 
összedolgozzuk a megmaradt tejjel. Annyi tejet 
adjunk hozzá, amennyit a tészta felvesz. A tészta 
keményebb legyen, hiszen végül beledolgozzuk 
a felvert tojások habját, amíg a kezünktől el nem 

válik a tészta. Ezt követően kb. fél- egy órát me-
leg helyen kelni hagyjuk, amíg háromszorosára 
nem kel a tészta.
Meglisztezett gyúródeszkára egy evőkanállal 
kiszaggatunk kis tésztaadagokat, lágyan meg-
sodorjuk a kezünkkel, patkó ill. kifli formájúra 
meghajlítjuk. Az így kapott cigenudlikat egy 
belisztezett konyharuhára tesszük, letakarjuk, 
és addig kelesztjük, amíg nem szaggatjuk ki az 
összes tésztát. Ezután rögtön elkezdjük sütni a 
gyúródeszkán már jól megkelt cigenudlikat.
A sütést jól felforrósított étolajban végezzük fo-
lyamatosan. Hasonlóan sütjük ki, mint a fánkot. 
A cigenudlit mindkét oldalára átfordítjuk a for-
ró olajban. Akkor lesz szép, és mutatós, amikor 
sütés közben a cigenudli közepén kb. 1 cm-es 
világos szalag (ránfli) keletkezik körbe-körbe.
A kihűlt cigenudlikat vaníliával ízesített porcu-
korban meghempergetjük, és ezután tálaljuk. 

Nagyon mutatós és finom farsangi sütemény. 
A „túrós” változat receptje megtalálható a 
Kőszegfalva története és népszokásai c. könyv-
ben ill. a www.sulinet.hu/oroksegtar/data/
magyarorszagi_kisebbsegek_2009.php hon-
lapon. 

Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnök
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A fióklevéltár adatai
alapján Kőszegfalva ala-
pításának időpontját egy 
évvel korábbra, 1712-re 
kell tennünk. A Kőszegre 
érkezett érdeklődő telepe-
sek közül nem mindenki 
utazott vissza a hazájá-
ba. Biztosan itt maradt, 
és építkezésbe is kezdett 
Johann Georg Mayr (Ma-
yer). Erre egy tanácsülési 
jegyzőkönyvi bejegyzés-
ből következtethetünk. 1713. ja-
nuár 6-án tárgyalták az említett 
÷sváb” beadványát, amelyben egy 
ácsot (Kristóf nevű) panaszolt be, 
mert az egyezség ellenére még 
mindig nem építette fel a házát. 
Lehet azt gondolni, hogy ennek 
nincs köze az új faluhoz, ám a 
későbbiekben Johann Mayer lett 
Svábfalu első kocsmárosa, majd 
bírója. Erről bővebbet megtudhat 
az érdeklődő a Vasi Honismere-
ti és Helytörténeti Közlemények 
idén megjelenő számában”. 

A Titkos Levéltár 
A kőszegiek jól tudják, hogy a fiók-
levéltár patinás épülete az egykori 
városfalra támaszkodik. Ezen a 
helyen eredetileg egy mészár szék 
volt, amely fölé 1774-ben húztak 
oszloplábak ra támaszkodó felső 
szintet. Innen ered az épülettel kap-
csolatban ma is használt ,,Lábasház” 
elnevezés. Az akkoriban táncterem-
ként működtetett helyiségek ből idő-
vel lakóház lett, majd később ebből 
alakították ki a mai levéltári épüle-
tet, amelyhez ma egy külső rak tár 
járul, ahol többségében az 1950 

után keletkezett tanácsi és önkor-
mányzati iratokat őriznek.
Az iratok a 13. század utolsó harma-
dában alapított, majd Vas vármegye 
egyetlen szabad királyi város á-
nak közigazgatási és bíráskodási 
ténykedése során keletkeztek. Ma 
is ez a történeti szempontból leg-
értékesebb, leginkább adatgazdag, 
és egyedi része a levéltárnak, ben-
ne a nagyhírű Titkos Levéltárral. Ez 
utóbbiban őrizték meg a polgárok 
mindennapjait alap vetően befo-
lyásoló okleveleket, amelyek közül 
76 db az 1526 előtti. A legkorábbi 
eredeti oklevél 1335-ből származik. 
A Titkos Levéltárban található még 
a város mai címerét meghatáro-
zó 1445-beli ado mánylevél és az 
1532. évi török ostrom eseményeit 
és szereplőit – mindkét részről – 
utólag megörökítő Ostromnapló. 
A kiemelten fontos utasításo kat, 
bírósági ítéleteket, engedélyeket, 
adományozáso kat, amelyeket ma 
négy sorozatban tartanak nyilván, 
egészen a 19. század végéig gondo-
san elkülönítették. A Tit kos Levéltár 
okleveleit olyan neves történész-

levél tárosok kezelték, illetve dolgoz-
ták fel, mint Nagy Imre, Chernel Kál-
mán, Váczy Péter, Házi Jenő, Horváth 
Ferenc, Kiss Mária és Bariska István.
A fióklevéltár legértékesebb doku-
mentumai közé tar toznak Kőszeg 
város jegyzőkönyvei 1572-tő1. A 
köte tek máig őrzik a polgárok tevé-
kenységének nyomait, kapcsolatai-
kat a hatóságokkal, más települé-
sekkel és személyekkel.

Megsemmisítéséhez vezető 
meggondolatlan akció

A mindennapok, de főleg az életmód 
megismerésére kiváló lehetőséget 
kínálnak az adóösszeírások, vala mint 
a céhmesteri, kamarási, pincemes-
teri, sörházfelü gyelői elszámolások 
is. Ezek egy része német, más része 
magyar nyelvű, attól függően, hogy 
a beszámoltatott hivatalviselő mi-
lyen nemzetiségűnek tekintette ma-
gát. Kőszegen a 20. század ele jéig 
magas volt a német anyanyelvűek 
aránya. A jegyzőkönyveket 1648-
ig – amíg korona-zálogvá rosként az 
Alsó-ausztriai kormányhatósághoz 
tartoztak – német nyelven vezették. 
Nagyon szép, bár hiányos a város 
céheinek iratanya ga, amelyben 
leginkább a szabályzatok lelhetők 
fel. A fióklevéltár őrizetében több 
egyesület és pénzin tézet iratai, va-
lamint a 19., de még inkább a 20. 
szá zadban olyannyira fontos helyi 
ipari üzemek, főleg a textilgyárak 
írásos dokumentumai is megta-
lálhatóak. A város iratait többször 
pusztította tűzvész, ugyan akkor 
ennél nagyobb kárt okozott az 
1912-ben végrehajtott, akkor se-
lejtezésnek mon dott, de az 1860 
utáni időszak anyagának szinte 
teljes megsemmisítéséhez vezető 
meggondolatlan akció. 
A fióklevéltár gyűjteménye mos-
tanra 485 iratfo lyóméter, amely a 
városi adminisztráció és az önkor-
mányzat, illetve az állami intézmé-
nyek által termelt iratok rendszeres 
átvétele révén évről évre gyarapszik. 
Az iratok őrzésén és feldolgozásán 
kívül a levéltár fő tevékenységei 
közé tartozik a kutatószolgálat, az 
ügyfélszolgálat és a helytörténeti 
munkákban való együttműködés. 

Az összeállítást készítette: KZ
I. Mátyás oklevelének függőpe-
csétje (1483)
Kőszeg látképe az Ács céh 
mesterlevekén (1808)

Az elmúlt lapszámban Básthy Béla 
polgármester a könyvtár és mú-
zeum működésének összevonása 
kapcsán arról beszélt, hogy „az in-
tézményhez harmadik egységként 
csatlakozzon a kőszegi levéltár, 
és így a teljes kőszegi gyűjteményi 
örökség egy városi fenntartású in-
tézményben legyen elérhető”. 
A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Me-
gyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltá-
rát 1972-ben hozták létre. Ekkor 
kerülhetett vissza ismét a városba – 
egykori keletkezési és őrzési helyére 
– az 1950-ben ál lamosított, majd a 
megyeszékhelyre szállított iratanyag 
– kaptuk a tájékoztatást Söptei Imre 
főlevéltárostól, aki 1994 óta keze-
li a történelmi dokumentumokat, 
2006 óta vezeti a fióklevéltárat. Az 
alapításban maradandót alkotott 
dr. Bariska István, aki több mint 30 
éven át vezette az intézményt.

A 700 éves évfordulóról
Az elmúlt hónapokban egyre több-
ször került előtérbe a 2028-as 
esztendő, a város 700 éves évfor-
dulója kapcsán. Söptei Imre kér-
désünkre elmondta: ÷a 700. évfor-
duló Kőszeg királyi városi rangra 
emeléséhez kapcsolódik. I. Károly 
király 1328. június 3-án adta ki 
az ezzel kapcsolatos kiváltságok-
ról szóló oklevelet”.

Kőszegfalva alapításának 
évfordulója

Az évfordulókhoz kapcsolódva egy 
másik dátum is közkincsé vált 
Söptei Imre főlevéltáros kutatásai 
alapján, a mely a következő:
„Az újonnan előkerült adatok 

KÁVÉSZÜ
N

ET
AKTU

ÁLIS



 XXX IV.ÉVFOLYAM, 2 . S ZÁM   2021 . FEBRUÁR  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

25

nes rajzos beszámolókkal 
örökítette meg a labda-
rúgó rangadók fontosabb 
mozzanatait. Külön kell 
említeni – ahogyan Ő fo-
galmazott – a „városunk 
illusztrisabb lakóit, em-
bertípusait” megörökítő 
karikatúráit. Az „újkori” 
Kőszeg és Vidéke (1988- 
) is hamar felfedezte ez 
irányú tehetségét. Soro-
zatban közölték rajzait, 

a m e l y e k e t 
hosszabb-rö-
videbb ismer-
tető szöveg-
gel társított. 
Emléket állí-
tott cipésznek, 
pedellusnak, 
postamester-
nek… Hosz-
szú a sor. Ka-
rikatúráiból 
képeslapok is 
készültek. 
Az egyik rajza 
alá ezt írta: 
„Énekeljen nékünk, ameddig csak 
lehet, Csalogányok gyöngye, szabó-
mester Schumeth!” Bechtold István 
a rajzot pontosan 70 éve (24 éve-
sen), 1951. február 6-án készítette 
Schumeth Istvánról (1914-1989), 
akit Kőszegen nemcsak kiváló 
szabóként, hanem jó énekesként, 
színjátszóként is ismertek. (Ha az 
édesapja engedékenyebb, az Opera 

Évfordulók
Májusban harminc éve lesz, hogy elhunyt váro-
sunk díszpolgára, Bechtold István (1927-1991). 
Sokan őrzünk róla szép emlékeket. Különös „vé-
letlen”, hogy most kerültek újra a figyelmem 
középpontjába azok a képeslapok – melyek 
gyűjteménye bár hiányos –, újra és újra rámu-
tatnak a kőszegi híresség fantasztikus grafikusi 
tehetségére.  
Leggazdagabb sorozatát az ötvenes évekből is-
merheti az idősebb korosztály. Hétről hétre szí-

tenoristájaként is üdvözölhettük volna.)
A szabómester és családja a Jurisics tér 10-ben 
lakott. Ide született három lánya (fiúgyerme-
küket is Kőszegre anyakönyvezték). A család 
1955-ben – ahogy mondták – „a nagyon rossz 
élelmiszerellátás, és a kirándulóhelyek lezárása 
miatt” költözött el. Schumeth István a főváros-
ban, a Váci utcában, egy divatszalonban kapott 
állást. Szép lenne a történetet úgy folytatni, 
hogy a család által becsben tartott karikatúra 

hatására alakult az egyik lány – Júlia 
– pályaválasztása, de ez nem volna 
igaz. Az viszont igen, hogy Schumeth 
Júlia – városa iránti rajongása jeléül 
– a nevét Kőszegi Juditra változtatta. 
Harminc esztendeig dolgozott a le-
gendás Ludas Matyi újságnak. „judi” 
művésznéven vált ismertté. 
Most, 70 év elteltével, visszakerült 
Kőszegre a becses rajz, amelynek 
egyik oldalán Bechtold István színes 
karikatúrája idézi a modell és a saját 
emlékét, a hátoldalon pedig – immár 
2021. február 6-i dátummal – egy 
másik alkotás díszlik: Ujlakiné Kő-
szegi Judit (judi) egyik sokat „szere-
pelt” karikatúrájával. 
A kétoldalas lap egy kőszegi család 
hetven esztendőt átívelő történetét 
rejti, és – mint Behtold István egész 
életműve – őrzi az ornitológus-soly-
mász el nem múló emlékét is.

Tóthárpád F.
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Interjú a kőszegi erdők jelenlegi helyzetéről
Januárban több kerttulajdonos is 
jelezte, hogy vaddisznók okoztak 
kárt kertjeikben. Az információkat 
továbbítottuk a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. felé, majd február 3-án 
személyesen tettük fel a kérdéseket 
Ferenczi Tamásnak, a Szombathelyi 
Erdészeti Igazgatóság vezetőjének.

A vaddisznók 
okozta károkról,

védekezésről
– A Kőszeg környékén lévő va-
dászterületet a város kettévágja. 
Az egyik terület a Kőszegi-hegy, a 
másik a Kőszegfalva mögött lévő 
erdőség Tömörd felé. A Társaságé 
a vadászati jog, a vadgazdálkodási 
feladatokat ő látja el – fogalmazta 
meg az igazgató. 
–  Januárban több időpontban, 
helyen is tartottak vadászatot.
– A törvények által meghatározott 
vadászterületen folynak a vadásza-
tok. A belterület nem tartozik ide, 
továbbá a lakóingatlanul szolgáló 
külterületű ingatlan, major, nem 
mező-, erdő-, vadgazdálkodási cél-
ból bekerített hely sem. Minden va-

dászati évre – amely március 1-jén 
kezdődik és a következő év február 
végével fejeződik be – készítünk 
vadgazdálkodási tervet, melyben 
meghatározzuk a vadfajonként 
kilőhető darabszámot életkor és 
nem szerint. Az élő vad az államé, 
kilövésével kerül a vadgazdálkodó 
tulajdonába.
A vaddisznók becsült állományszáma 
170-180 db ezen a vadászterületen. 
A szaporulat nagy száma miatt, a be-
csült állományszám szinten tartása 
érdekében, annak 160%-a lőhető 
ki évente. A cél egyre inkább a csök-
kentés. Az elmúlt időszakban a kö-
vetkezőképpen alakult a kilőtt vad-
disznók száma vadászati évenként: 
2016/17-ben 199 db, 2017/18-
ban 246 db, 2018/19-ben 222 db, 
2019/20-ban 326 db. A 2020/21-
es vadászati évben január 31-ig 385 
db vaddisznó került kilövésre, de a 
terv 441 db-ot tartalmaz.
– Hogyan lehet védekezni a vad-
disznók károkozása ellen?
– A feladat kettős. Egyrészt vadá-
szattal, erre utal az évente kilőtt vad 

növekvő száma. Ám az utóbbi évek 
telein egyre több a meleg napok 
száma, az extra hideg időszak csök-
ken, így a vaddisznók túlélési esélyei 
növekednek, ezzel párhuzamosan 
pedig emelkedik az állományszám. 
A kilövések növelésével haladunk a 
becsült állomány csökkentése felé.
Másrészt a telektulajdonosoknak is 
vannak védekezési kötelezettségei 
a kerítések építésével. Kőszeg vá-
rosa a terjeszkedésével elérte az er-
dőket, a Szabó-hegyen, a Meszes-
völgyben már életvitelszerűen élnek 
az emberek. A vaddisznó okos állat, 
rátermett, keresi az élelmet. Az a 
mozgástér, ahol a vaddisznó a vá-
ros felé közeledhetett, megszűnt. Az 
erdőből kilépve már a város terüle-
tén közlekedik, mert a kertek már 
elérték az erdő szélét. Ismételten 
hangsúlyozom, hogy belterületen 
tilos a vadászat. Erdősítéseink terü-
letét mi is nagyon erős, úgynevezett 
„vaddisznó biztos” kerítéssel védjük 
a vaddisznók ellen.
A vad élelmet keresve okoz kárt a 
mezőgazdasági és a lakott terüle-

teken. Tudomásul kell venni azon-
ban, ha minél közelebb kerülünk 
a vad életteréhez, annál inkább 
együtt kell élnünk azok „károsítá-
sával” is. Törvények rendelkeznek a 
kártételezés módjáról. 
A károkozás mértékét vadetetéssel 
is csökkentjük, az erdőkben vadföl-
deket művelünk, hogy ott táplál-
kozzanak. 

Kitermelt faanyagot
a legjobb feltételekkel

– A Kőszegi-hegyekben nemcsak 
vadak vannak, hanem utak és 
turisták is.
– Nemcsak az országnak, hanem 
nekünk, erdészeknek is egy kin-
csesláda a Kőszegi-hegy, ahol a 
többi területhez képest jelentősebb 
fejlesztéseket hajtottunk végre. 
Trianon előtt a megközelítés ter-
mészetes útvonala a másik oldalra 
esett. A határokat 1948-ban lezár-
ták, 1952-ben kezdte az erdészet 
építeni a Szabó-hegyre vezető 
utat, melyet a határőrség jelenléte, 
és a határőr őrsök elérhetősége is 
indokolt. 
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Az 1970-es évek elején épült a 
Velemből a Hörmann-forrásig ve-
zető út, majd a 80-as években a 
Bozsoktól az Írottkő felé vezető 
nem aszfaltos út. Sajnos az erdő-
gazdaság által kezelt állami erdő 
sehol nem csatlakozik közvetlenül 
közúthoz. Kőszegen, Velemen vagy 
Bozsokon kell keresztül haladni, 
ha a hegyről le akarunk jutni. Az 
erdők kezelése során végrehajtunk 
felújító vágásokat, azért, hogy a 
benne lévő újulat életfeltételeinek 
biztosításával segítsük az erdők fel-
újulását. Megváltozott az emberek 
hozzáállása a természethez, egyre 
jobban a rekreációs, közjóléti funk-
ció kerül előtérbe.
– Mit jelent a felújító vágás?
– Tarvágásos véghasználatot a kő-
szegi erdőkben nem végzünk. A fel-
újító vágásoknál teret, fényt adunk 
az újulatnak, a lehullott makkból 
kis fácskák lesznek, melyek tovább 
növekedve a jövő erdőjének a vázát 
alkotják. Ezt követően termeljük ki 
az idős fákat, hogy még több fényt 
kapjon a növekvő erdő. Ha felnő az 
új erdő, azt már az unokáink fog-
ják használni, majd ők élvezik az 
erdő által nyújtott javakat. Nekik 
is egyre nagyobb szükségük lesz a 
természet adta környezetre. 
A felújító vágásokból kitermelt fa-
anyagot – gondos gazda módjára 
– a piacon a legjobb feltételekkel 
szükséges értékesíteni. Nem min-
denki számára egyértelmű, de az 
ember annál inkább környezet-
barát, minél több fát használ fel 
szabályozott módon. A fa az élete 
során megköti a szén-dioxidot, oxi-

gént termel, amit életciklusa végén 
bomlás során (ez az égetés is) visz-
szaad a környezetének. Mindez az 
életünkhöz mérhetően, ciklikusan 
működik. Ha mérhetetlenül sokat 
használunk fel a foszilis energia 
hordozókból (kőolaj, földgáz, szén), 
akkor a millió évvel ezelőtt megkö-
tött széndioxid kerül be többletként 
a légkörbe, növelve ezáltal a fel-
melegedést. Az erdők fenntartható 
használata segíti a klímaváltozás 
lassítását, szén-dioxid megkötő ké-
pességük jelentős.
– Ezek szerint az embereknek 
a mindennapok során szüksége 
van a fa felhasználására, még 
tűzifaként is.
– Igen, mert nem növeli – mint 
a föld alatt lévő foszilis anyagok 
felhasználása – a szén-dioxid kör-
forgásban a többlet kibocsátást. 
Az erdőnek több funkciója van, 
védelmi, gazdasági és közjóléti. A 
védelmi, amely kiterjed a növény-, 
állat-, talaj-, víz-, és levegővéde-
lemre. Ha az erdőkezelés során 
nevelő és felújító vágásainkkal 
belenyúlunk az erdőállományokba, 
akkor a kitermelt faanyagot fel kell 
használnunk, hisz az az életünk ré-
szét képezi a bölcsőtől a koporsóig.

Turisták,
kerékpárosok
az erdőben

– És a turizmus?
– Mindenki szeret az erdőben ki-
rándulni, a Kőszegi-hegyekben 
végrehajtott fejlesztéseinknél ezt 
figyelembe is vettük. Építettünk 
utakat, a turistáknak pihenőhelye-
ket, esőbeállókat, végeztünk for-

rásfoglalásokat a közjóléti funkció 
érvényesítése céljából. Az emberek 
megjelennek az erdőben, ám né-
hányan szemetelnek, rongálnak is.  
A COVID okozta bezártság miatt 
az erdők turisták általi leterhelése 
lényegesen emelkedett, és ennek 
további növekedésével sérülhet 
annak természeti értéke. 
– Mi a helyzet kerékpáros turiz-
mussal?
– A Kőszegi-hegyekben 80 km-
nél hosszabb, kerékpárral járható 
út áll a biciklisek rendelkezésére. 
Az utóbbi években azonban meg-
jelentek a terep kerékpárosok, 
downhill-esek is, akik az utakon 
kívüli erdőterületet is használják. 
Sokszor halált megvető bátorság-
gal bicikliznek a saját maguk által, 
nem legálisan létesített, ugratók-
kal, akadályokkal tarkított pályá-
ikon. Áthaladnak a turistautakon, 
keresztben az erdei utakon, amely 
jelentős baleseti forrás is. Nagy 
gond az is, hogy ott is kerekeznek, 
ahol erdőfelújításaink vannak.
Tudjuk, nekik is meg kell adni a 

sportolási lehetőséget, de ehhez 
egyeztetett, kijelölt utakra van 
szükség, és nem úgy, hogy min-
denfelé járnak. A kijelölt utakon 
haladó kerékpárosok felé nyitot-
tak vagyunk, az extrém sporto-
lókkal szemben azonban vannak 
fenntartásaink. Az elmúlt évben 
tárgyaltunk a képviselőikkel Pol-
gármester úr jelenlétében. Meg-
beszéléseink szándéka az volt, 
hogy legyenek kijelölt pályák, de a 
már meglévők tisztázása, engedé-
lyeztetése érdekében sem kerestek 
meg bennünket.

20 tonnánál
nagyobb autók

és a Meszes-völgy
– Mostanra már a 20 tonnánál 
nagyobb járművek nem halad-
hatnak át a városon!
– A hegyből kisebb autókkal 
szállítjuk el a kitermelt fát, mely 
jelentős többletköltséget okoz Tár-
saságunknak. A kőszegi erdő álla-
mi tulajdon, amelynek kezelője a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Terve-
ink szerint a Meszes-völgy melletti 
erdőszakaszon tudnánk legrövi-
debb úton elérni a közutat, ennek 
engedélyeztetését, megépítését 
azonban a helyben lakó ingatlan-
tulajdonosok tiltakozása megaka-
dályozta. Az új út megépítése sok 
pénzbe kerülne, de véleményem 
szerint csak ez adhat hosszútávú 
megoldást az állami erdővagyon 
kezelésére, a kitermelt fa szállítá-
sának, értékesítésének biztosításá-
ra. Fontos, hogy ebben a kérdés-
ben ne csak a Meszes-völgyben 
élők döntése legyen meghatározó, 
hanem a teljes Kőszeg-hegyalja 
(Velem, Bozsok, Cák) lakosságá-
nak véleménye is. 

Kámán Zoltán
Fotó: Kappel Gyula
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Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

 
 

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

Amit érdemes tudni rólunk:
 Stabilitás 1991. óta folyamatos termelés
 Biztos jövő folyamatos technológiai beruházások

Amit nyújtunk:
 Határozatlan idejű munkaszerződés
 Emelt pótlékok (40% műszakpótlék)
 Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minőségi bónusz, jelenléti prémium)
 100 % utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről,

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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Anyakönyvi hírek
Házasság: Forgó Gabriella – Mihályi Balázs József, Dernóczi Noémi 
– Léhmann Zoltán, Boda Dóra – Koczka Ádám, Kelemen Csilla Ildikó 
– Nagy Gábor, Androvicz Csilla – Sulyok Tamás Gábor.
Halálozás: Héra Istvánné szül. Rozmán Margit, Weltler Ferencné szül. 
Tompai Emília, Neválovits Miklós, Koczor Sándor József, Riegler Miklós.

Lelkisegély szolgálathoz
önkénteseket keresünk
A DélUtán telefonos lelkisegély szolgálat önkénteseket keres, akik vál-
lalják az ingyenes, kötelező képzést, és a havi 8 óra otthonról végezhető 
– nem fizetett – esti elfoglaltságot.
Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel.
2021. március 15-ig:  E-mail: info@delutan.hu

A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja
2021. február 25-én online formában emlékezik Kőszeg Város Önkor-
mányzata az áldozatokra a város facebook oldalán. Emellett a város hon-
lapján emlékező filmek linkjeit ajánlják. Este a szokott időben lehet ko-
szorúkat, mécseseket elhelyezni a temető falánál található emlékhelynél.

A Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány a Kőszegi mentőállomás 
egyik fő támogatója. A mentéshez és a biztonságos betegellátáshoz 
szükséges eszközök megvásárlásával hozzájárul a mentőállomás mű-
ködéséhez. A támogatásokat az alapítvány kizárólag a Vas megyei 
mentőállomások javára fordítja. Az adó 1% -ának felajánlásával is 
támogatást lehet nyújtani az alapítvány működéséhez, megjelölve a 
Kőszegi mentőállomás javára.
Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány
9700. Szombathely, Domonkos u. 8.
adószám: 19246121-1-18 

Kőszegi Várszínház 
egy újabb Göttinger: „Manőver”
Az éter hullámain sikerült megállapodnia a Kőszegi Várszínház idei ter-
vezett prózai nagyszínpadi bemutatójáról Manőver címmel. A színház 
Göttinger Pált kérte fel egy újabb darab megírására. A tervezett ősbe-
mutató témájául egy svéd halászfalu újságjának főszerkesztő váltása áll, 
középpontban a kisváros sok pletykájával és titkával... A darab rendezője 
Horváth Illés lesz, aki a hat fős színészgárda kiválasztásánál a „régi kősze-
giek” – Pogány Judit, Göttinger Pál –, mellett új arcokat is „kért” – Pálmai 
Anna, Tenki Dalma, Jenővári Miklós, Gémes Antos – a csapatba. A júniusi 
bemutatót természetesen még sok tényező befolyásolhatja, de a stáb ösz-
szeállt és elkezdődhet a közös munka, egy újabb nagyszínpadi ősbemutató 
létrehozására és akkor SZÍNRE VISSZÜK A NYARAT!

Művészeti Szemle
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház idén is megrendezi a 
hagyományos Művészeti Szemlét a kőszegi és városkörnyéki általános-, 
és középiskolai tanulók, valamint felnőttek részére. A hagyományos, sze-
mélyes találkozóval szemben a járványhelyzetre való tekintettel a bemu-
tatók megvalósítására digitális formában kerül sor. Ez azt jelenti, hogy 
a nevezők a produkciókról videófelvételt készítenek, amit eljuttatnak a 
művelődési központba. A zsűrizés viszont az intézményben lesz, melynek 
időpontja március 2-4. Az idei évben is szeretnének a legjobb produkci-
ókból a Nemzeti Ünnepre gálát összeállítani, melyet március 15-én online 
formában osztanának meg a nagyközönséggel.
Nevezési határidő: 2021. február 24. (szerda) 12.00 óra.

Kormányablak
Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Ügyfélfogadás (jelenleg kizárólag időpontfoglalással):

Hétfő:  8.00-18.00
Kedd:  8.00-16.00
Szerda:  8.00-18.00
Csütörtök:  8.00-16.00
Péntek:  8.00-12.00

Időpontfoglalás: a www.magyarorszag.hu weboldalon, a 1818-as kormány-
zati ügyfélvonalon, valamint munkaidőben a 94/562-551-es telefonszámon.

Múzeumi és könyvtári hírek
Magyarország Kormányának 28/2021. (I. 29.) számú kormányrendelete 
értelmében az intézmény múzeumi telephelyei és a könyvtár 2021. márci-
us 1-ig nem látogathatók. A könyvtár a kölcsönzési határidőket meghosz-
szabbítja, az olvasói igényeket a „Kapualja kölcsönzés” keretében elégíti 
ki. (Részletek a könyvtár honlapján.)
Műtárgymesék címmel a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár irodalmi 
pályázatot hirdet vers, mese, elbeszélés alkotására a múzeum gyűjtemé-
nyében szereplő, megadott műtárgyakról. Ezek képe és rövid leírása a 
könyvtár és a múzeum saját honlapján, a saját facebook oldalukon és a 
közös intézmény facebook oldalán tekinthető meg. Fontos, hogy a tárgyak 
ne csupán említés szintjén jelenjenek meg, hanem fontos szerepet kapja-
nak az alkotásokban! Egy alkotó több művel is pályázhat, és egy alkotáson 
belül több műtárgy is szerepelhet. Csak olyan írás adható be, amely eddig 
nem jelent meg sem nyomtatásban, sem online felületen! Formai köve-
telmények: Times New Roman 12-es betűméret, normál margó, másfeles 
sortávolság és sorkizárt szerkesztés. A pályázónak külön oldalon kell fel-
tüntetnie műve(i) címe mellett a nevét, életkorát, elérhetőségét, tanulók 
esetében az iskola nevét, osztályát, és írnia kell 4-5 mondatot magáról 
(érdeklődési kör, hobbi). 
A pályaműveket 2021.04.02-ig a programszervezes@kvmkl.hu címre várják. 
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt írások alkotóit 4 korcsoportban ju-
talmazzák: alsó tagozatosok, felső tagozatosok, középiskolások és felnőt-
tek. Az eredmények kihirdetésére 2021.04.09-én kerül sor a nyertesek 
nevének, helyezésének és művük címének közzétételével az intézmény 
Facebook oldalain, honlapjain és a Kőszeg és Vidékében. A díjak kiosztá-
sára a járványhelyzetnek megfelelő módon, később egyeztetett időpont-
ban kerül sor. A helyezést elért művek teljes terjedelemben felkerülnek a 
múzeum és a könyvtár honlapjára.
A pályázó műve benyújtásával a leírtak szerinti nyilvános megjelenéséhez 
hozzájárul.
Érdeklődni a 06/94 360 259 telefonszámon vagy a programszervezes@
kvmkl.hu e-mail címen lehet.
A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár könyves akadályversenyt rendez 
2-8. osztályos tanulóknak, 4 fős csapatok részvételével. Az alsó tagozatos 
csapatok 2021. április 12-én, a felsősök április 19-én mérik össze tudá-
sukat. Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes 
részvételt, az Irány a Könyvmoly-galaxis játék az online térben kerül meg-
rendezésre. 
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Futsal: Harcban a dobogóért

Tisztul a helyzet a Regionális Futsal Bajnokságban. Két csapat, az Almás-
füzitői SC és a Csornai SE nem játszott mérkőzést. Őket törölték a baj-
nokságból. A Sárvár és az SZC Futsal elhúztak. Pázmándfalu leszakadni 
látszik, bár hátralévő mérkőzésein Barátival és Répcelakkal játszik. Sze-
rencsés esetben fel is zárkózhat. A kőszegiek a 2. fordulóból halasztott Ba-
ráti elleni mérkőzés megnyerésével és a 12. fordulós Pázmándfalu elleni 
sikerrel harcba szállt a dobogóért. Február 8-án a csapat nyomatékosította 
igényét. Az SZC Futsal az előző 7 mérkőzésén csak a listavezető Sárvár 
elleni két mérkőzését veszítette el. Ezúttal megadta magát a kőszegiek-
nek. Az első félidő eredménye ugyan a tabellán elfoglalt helyezéseknek 
volt megfelelő, de szerencsére a fordulás után gyorsan sikerült egyenlíteni, 
s a 32. percben pedig már a Lóránt SE-nél volt az előny. A hajrában - a 
mérkőzésen három gólig jutó - Fehér Dániel és Földvárszki Dávid bebiz-
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tosította a győzelmet. Jó ránézni a góllövőlistára: élén 13 találattal Fehér 
Dániel áll. Itt az eltérő mérkőzésszám miatt nem érdemes jósolni, de a kő-
szegi játékos gólerősségét jól mutatja az állás. Három mérkőzés vár még 
a Kőszegre. Játszanak üldözőikkel, de a sorsuk most már a saját kezükben 
van. Reméljük, a március elsejei, Sárvár elleni szezonzárónak már nem 
lesz szerepe a dobogó elérésében.

Eredmények (A lejátszás dátumának sorrendjében) 2. forduló: Kőszegi 
LFC-Baráti Futsal CSE 5:2 (2:1), gólok: Fehér Dániel (3), Lintner, Rácz, 
12. forduló Auto-Szoft Pázmándfalu-Kőszegi LFC 3:6 (1:1) gólok: Fe-
hér Dániel Prán Adrián (2), Gyurácz, Földvárszki, 11. forduló Kőszegi 
LFC-SZC Futsal Kft. 4:1 (0:1) gólok: Fehér Dániel (3), Földvárszki.

Kosárszünet
Hosszas vívódás, várakozás után 
az MKOSZ (Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége) megyei ve-
zetése döntött: Nem rendezi meg 
a 2020-21-es megyei (Szombat-
hely Város- és Városkörnyék) baj-
nokságát. 
A szezon októberben kezdődött 
volna, de a vírushelyzet felülírta a 
terveket. Az idő telt, nem volt ér-
telme tovább halogatni a döntést. 
Az őszi problémák nem szüntek 
meg. Sok csapatnak az iskolai tor-

natermek zárlata miatt, nemhogy 
a mérkőzések lejátszására, de 
edzésre sem volt lehetősége. Kő-
szegen sincs egyetlen önkormány-
zati vagy egyesületi tulajdonban, 
használatban lévő csarnok. (A KSE 
játékosai a Dr. Nagy László EGYMI 
termében felvonalazták a büntető 
területet, de használatba már nem 
vehették. A másik jelentős gond: 
amatőr, munka mellett sporto-
lókról van szó, így egy esetleges 
mérkőzés közben „összeszedett” 
vírus, vagy akárcsak karantén, 
munkahelyi problémákat is szül-
hetett volna.
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Labdarúgás: Fájó vereség
Rövid, mindössze három hét felkészülés után, február 6-án folytatódott 
a novemberben félbeszakadt bajnokság a megyei első osztályban. Előtte 
még sikerült a betervezett két felkészülési mérkőzést lejátszani. A Zanat-
Haladás győzött a Lóránt SE ellen (2:4 a Kőszeg szempontjából), az SVSE-
GYSEV-vel (Sopron) döntetlen lett az eredmény (1:1). A 14. fordulóból 
halasztott mérkőzést sikerült lejátszani. A mérkőzés sajnos azt mutatta, 
hogy a dobogót megcélzó KLSE még nem állt össze igazán. Celldömöl-
kön, a tavaly tavaszi záráskor második helyen álló, de az őszi szezonban 
gyengélkedő ellenfél ellen hiába irányította a játékot a Kőszeg az első fél-
időben, egy hiba miatt már a szünetre hátránnyal mehetett. A 67. percig a 
csapat ment előre, de egy celli kontragól megpecsételte a sorsát. Kétgólos 
hátrányban kapkodóvá vált a játék, csökkent a koncentráció, elfáradtak a 
játékosok. Lélekben feladták a meccset. A csapat pontért utazott Cellbe. 
Reméljük a végén nem ezek a pontok fognak hiányozni a vágyott ered-
mény eléréséhez. A bajnokság folytatódik, de a vírushelyzet mellett az 
időjárás, a pályák állapota is okozhat még meglepetéseket.

Eredmények: 14. forduló. (novemberben elhalasztott forduló) forduló 
CVSE Vulkán-Fürdő-Kőszegi LFC 0:4 (0:1).

Novemberben a megyei harmadosztály szombathelyi csoportjában is fél-
beszakadt a bajnokság. Egy csonka fordulót (14.) még megrendeztek. 
Ebből a Kőszegfalva jól jött ki. 2:0-s félidő után nagyon megszórták Ger-
sekarátot. A mérkőzésen Pintér egymaga öt gólig jutott.
A bajnokság március 7-én az „őszi” zárófordulóval folytatódik.

Eredmények: 14 forduló Kőszegfalvi SE-Gersekarát SE 9:0 (2:0), gó-
lok: Pintér (5), Slankovits (2), Nagy, Kovács.

Boksz: Edzőküzdelmi nap

A FittBox ÖE a Gladiátor Akadémia Alapítvánnyal közösen szervezett 
„Edzőküzdelmi Nap”-ot. A hatodik alkalommal megtartott rendezvénynek 
Győr adott otthont. Az előzetes nevezések alapján több mint 200 résztve-
vőre számítottak, de az utolsó pillanatban kiderült: jó néhány klub, talán 
a vírushelyzet miatt, mégsem vesz részt. Január 23-án végül 25 egyesület 
107 versenyzője mérlegelt. Ezt követően kicsik és nagyok, fiúk és lányok 
húztak kesztyűt hogy kor- és súlycsoportjuknak megfelelő ellenfelekkel 
versenyszerű körülmények között készülhessenek a később éles verse-
nyekre, mérkőzésekre. A versenyszezon közeledtével mindenki nagyon 
komolyan vette a küzdelmeket. Az edzőnap jó lehetőséget biztosított gya-
korlásra, az aktuális szint és az erőviszonyok felmérésére. A versenyzők 
összecsaphattak jövőbeli riválisaikkal. A FittBox tíz versenyzője szépen 
helytállt, nem spóroltak az erejükkel. A tapasztalatszerzési lehetőségeket 
remekül kihasználták, értékelt az edző  Varsányi Áron.

Síugrás: Vörös Virág a főversenyben
Vörös Virág, Magyarország első 
női világkupa pontszerzője, sú-
lyos sérülése után decemberben 
állt újra síugró toronyba. A ver-
senyzés öröme mellett az is ki-
derült, kemény munka vár még 
rá, hogy újra elérje a korábbi 
színvonalat. Az új év versenyeit 
január 22-én Ljubno-ban (Szlo-
vénia) kezdte, de még nem ju-
tott túl a kvalifikáción. Február 
első hétvégéjén Hinzenbachban 
(Ausztria) rendeztek három versenyt. A kőszegi ugró napról napra javult. 
Az első napi hivatalos edzésen 58 méterrel kezdett, hogy a harmadik na-
pon a selejtezőben 75,5 méterrel jusson be a legjobb negyven közé, s 
szerezzen jogot a főversenyben indulásra. Ott sajnos nem sikerült ennyire 
jól az ugrása: 66,5 méterrel 60,3 pontot ért el, amivel 40. helyen végzett.

Részletes eredmények: Ljubnó (január 22.) kvalifikáció 66,5 mé-
ter 69,1 pont 72. hely, Hinzenbach (február 5.) kvalifikáció 65,5 m, 
64,5 pont 56. hely, (február 6.) kvalifikáció 71,5 m, 75,1 pont 54. 
hely, (február 7.) kvalifikáció 75,5 m, 80,4 pont 39. hely, első sorozat 
66,5 m, 60,3 pont 40. hely.

Diáksport

Balogos versenyzők
A Sport XXI. program versenysorozatának keretében az ősszel Gérnyiné 
Prácser Kinga vezetésével, a Szombathelyi SI képviseletében négy ver-
senyen vettek részt a Balog iskola versenyzői, Szombathelyen és Zala-
egerszegen. A zalaegerszegi, mezeifutó bajnokságon 11 éves és 13 éves 
csapatuk is győzött. 

Az U11-es csapat tagjai: Döbrösi Fanni, Ettinger Lara, Gergye Diá-
na, Gergye Liliána, Marton Annaróza, Döbrösi Zalán, Mozsolicz Simon, 
Róth Ármin, az U13-asé Gérnyi Zoé, Horváth Anna (Árpád-házi), Pápai 
Nerina, Piros-Wurst A mira, Szabó Tamara, Marton Gáspár, Marton Oli-
vér, Szűcs Viktor. Egyéniben Pápai Nerina győzött, Gergye Liliána, Róth 
Ármin és Horváth Anna ezüstérmes lett, Szabó Tamara és Marton Olivér 
a dobogó harmadik fokára állhatott.

A vírushelyzet szokatlan megoldásokat is szül. Az utolsó versenyre, a vírus-
szabályokat figyelembe véve, online keretek között került sor. Minden csa-
pat a saját termében versenyzett, s az elért eredményeket vetették össze. 
A Balog iskola a 11 éveseknél négy, a 13 éveseknél két csapatot indított.

„A”  csapatuk a kisebbeknél második, a nagyobbaknál harmadik lett. 
Csapattagok U11: Gergye Liliána, Csánits Máté, Dudás Noel, Horváth 
Krisztián, Mozsolicz Simon, Tamás Nándor, Ternyák Norton, U13: Gérnyi 
Zoé, Kullai Petra, Pápai Nerina, Szabó Tamara, Csöglei Péter, Marton 
Olivér, Németh Bence, Szűcs Viktor.

Teremfutás a Balogban
A járványügyi szabályokat figyelembe véve, a Balog iskola idén is meg-
rendezte hagyományos teremfutó versenyét. 242 tanuló teljesítette  a kor-
csoportjának előírt köröket. Délelőtt testnevelésórán, délután kiscsoportos 
keretek között bonyolították le a futásokat.

Egyéni győztesek 1 osztály  Frank Bettina, Csöglei Flórián, I. korcso-
port Koltay Eliza, Róth Ármin, II. kcs.: Rádi Zselyke, Pénzes Dávid, III. 
kcs. Pápai Nerina, Janó Zoltán,  IV. kcs.: Pápai Nerina, Abért Olivér.
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